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Inleiding
Aanleiding en algemene doelstelling plan
Voorliggend Ruimtelijk Uitvoeringsplan herneemt het RUP “Zevergem-Scheldedorp” definitief
vastgesteld in 2016, maar door de Raad van State vernietigd op 5 oktober 2018 omwille van een
procedurefout. Het planopzet wordt in hoofdzaak aangehouden, met hier en daar bijsturingen in
functie van nieuwe inzichten.
De dorpskern van Zevergem ligt in tegenstelling tot het centrum van De Pinte in het buitengebied en
voelt veel minder stedelijk aan. Toch staat de kern onder druk van geleidelijke verstedelijking. De
kleinschalige dorpskern dreigt zijn cultuurhistorisch karakter te verliezen. Nieuwbouw en
verbouwingen kunnen namelijk het beeldkarakter van het dorp aantasten waardoor de
identiteitsbepalende kenmerken van het dorp kunnen verdwijnen. Met het ruimtelijke uitvoeringsplan
wil men streven naar een juridisch kader op maat van de kern Zevergem waarbinnen aandacht gaat
naar de identiteitsbepalende ruimtelijke kwaliteiten en waarden.
Het grootste probleempunt voor Zevergem is de bestaande juridische context van het gewestplan die
ontwikkelingen mogelijk maakt op plekken waar dit niet gewenst is. Anderzijds zijn er geen restricties
naar verdichting toe en weinig garanties voor een kwalitatieve ontwikkeling van de dorpskern.
De gemeente De Pinte wenst voor de kern Zevergem een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken dat
de toekomstige ontwikkelingen in de kern stuurt en de meervoudige planologische problematieken in
deze cultuurhistorisch waardevolle kern aanpakt.
In de vorm van een voorstudie werd voor de dorpskern Zevergem en de aangrenzende vallei een
beeldkwaliteitsplan opgemaakt, goedgekeurd in 2011. Het beeldkwaliteitsplan schetst een mogelijk
toekomstbeeld. Het brengt in beeld wat de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied zijn via
een visie op de transformatie van de bestaande bebouwing, het inpassen van nieuwe functies en het
versterken van de landschappelijke kwaliteit. Om dit te kunnen realiseren, dienen de krachtlijnen van
het beeldkwaliteitsplan verankerd te worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP kan de
juridische context scheppen en tegelijk de beoogde kwaliteit waarborgen, alsook een duidelijke
ambitie naar beeldkwaliteit naar voor schuiven via heldere stedenbouwkundige voorschriften.
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan beperkt zich hiertoe tot de bebouwde kern van Zevergem.

ID 4601043031| 4

Situering
Mesoniveau
Het plangebied heeft betrekking op de kern van Zevergem, een deelgemeente van De Pinte gelegen
ten zuiden van stad Gent. De zuidoostelijke grens van de gemeente wordt gevormd door de Schelde.
De Pinte wordt centraal door de E17 en N60 doorsneden en beschikt daarbij over een op- en
afrittencomplex. De gemeente kent een vlotte bereikbaarheid op het hogere wegennet.
Zevergem ligt ten zuiden van E17 en ten noordwesten van de Schelde.

Plangebied

Figuur 1.2-1 Situering van het plangebied op mesoniveau

De Pinte kunnen we situeren in de krans van andere randgemeenten rond Gent, net zoals de
aanliggende gemeenten Sint-Martens-Latem en Merelbeke. De randgemeenten zijn uitgegroeid tot
grote woonconcentraties omwille van de goede bereikbaarheid en de nabijheid van Gent.
Microniveau
De gemeente De Pinte bestaat uit deelgemeenten De Pinte en Zevergem. Beiden worden van elkaar
gescheiden door de E17. De Pinte en Zevergem hebben daarbij een verschillend karakter.
De Pinte heeft zich ontwikkeld tot een grote residentiële kern. Het merendeel van de woningen is er
vrijstaand, met uitzondering van het oudste gedeelte van de hoofdkern en de centrumstraat.
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De Pinte

Zevergem

Figuur 1.2-2 Situering van het plangebied op microniveau

Zevergem heeft een geheel ander karakter door zijn ontstaansgeschiedenis. Het is één van de oudste
zogeheten ‘oeverdorpen’ van de Schelde en heeft nog steeds een sterke relatie met de Scheldevallei.
Zevergem voelt in vergelijking met De Pinte geen verstedelijkingsdruk. Het wordt begrensd door open
ruimtegebied. Het zuidelijk deel sluit aan op de verschillende meanders van de Schelde.

Afbakening plangebied
Het plangebied omvat de woonkern van Zevergem, ontstaan rond de infrastructuuras Pont-Noord –
Dorp – Pont-Zuid.
De contour van het plangebied volgt over het algemeen de zonegrens van het woongebied en
woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan (zie §5.1.1). Daarbij werd de plancontour afgestemd
op de plaatselijke perceelstructuur om tot een logische afbakening te komen.
In het noordwesten wordt het plangebied hoofdzakelijk begrensd door de Molenstraat, in het
zuidwesten voor een beperkt deel door de Veldstraat. De overige begrenzing wordt gevormd door de
perceelstructuur.
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Molenstraat

Dorp

Pont-Noord

Blijpoel

Veldstraat
Pont-Zuid

Figuur 1.3-1 Afbakening van het plangebied

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.

Overzicht in te zetten instrumenten
Het RUP omvat de opmaak van een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
teneinde het plangebied te herbestemmen.
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Mogelijke alternatieven
Niet uitvoeren van het plan
Indien het plan niet wordt uitgevoerd, betekent dit dat de voorgenomen opmaak tot RUP niet
doorgaat of m.a.w. dat het plangebied in zijn huidige ‘vorm’ blijft behouden. Dit heeft de volgende
ruimtelijk-juridische beperkingen:
-

Er zijn geen juridische beperkingen m.b.t. het plangebied, echter de gewestplanbestemming laat
wel ontwikkelingen toe op niet gewenste locaties, alsook biedt het weinig garanties voor een
kwalitatieve ontwikkeling van de dorpskern.

Alternatieven
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als hoofddoel het optimaliseren en opwaarderen van de
gehele woonkern Zevergem.
Voor dit planvoornemen zijn er slechts in beperkte mate inrichtings-/programma-alternatieven, met
name voor de geselecteerde woonprojectzones. De inrichtings-/programma-alternatieven zullen zich
in de loop van het proces aandienen. Hierbij worden volgende pro’s en contra’s in overweging
genomen:
PRO
Bepalen van de meest optimale inrichting en het
meest optimale programma in functie van de
draagkracht van de woonkern, alsook in functie
van de omgevingskenmerken, met name de relatie
met de Scheldevallei

CONTRA
Flexibiliteit vs. rechtszekerheid

Gezien het plangebied de gehele woonkern van Zevergem omvat en de beoogde ontwikkelingen reeds
juridisch mogelijk zijn, zijn er ook geen alternatieven naar afbakening van het plangebied.
Daarbij is er geen kennis van cumulatieve alternatieven in de omgeving.
De inzichten die voortvloeien uit het alternatievenonderzoek kunnen ertoe leiden dat er bijkomende
voorstellen worden gedaan ter verfijning van de voorschriften of vastleggen van de planperimeter.
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Historische context
Oeverdorp in het Scheldeveld
Zevergem is één van de oudste oeverdorpen van het Scheldeveld. Het Scheldeveld is een voormalig
ruigtegebied op een schrale zandbodem dat lange tijd begroeid was met versnipperde
gedegenereerde bosfragmenten en heide. Dit gebied strekte zich uit tussen de Schelde en Leie vanaf
het zuiden van Gent tot aan de verbindingslijn Deinze-Gavere. Deze vormt de fysisch-geografische
grens tussen de arme binnen-Vlaamse zandbodems. Het is een onderdeel van een groter gebied van
schralere gronden dat zich uitstrekt van het zuiden van Gent tot het zuiden van Brugge waarin grotere
veldgebieden lagen.
De nederzetting Zevergem, maar ook Zwijnaarde, Afsnee en Sint-Martens-Latem, werden niet aan de
oevers van de rivieren opgericht, maar op de rand van het Scheldeveld op hoger gelegen
zanddekruggen langsheen de Leie en de Schelde (opgericht tussen 1000-1200 na Christus). Daardoor
bevinden de dorpen zich iets hoger (ca. 10m TAW) dan de alluviale vallei (ca. 6-8m TAW) die regelmatig
overstroomde. Deze dekzandruggen kenden een meer vruchtbare samenstelling waardoor ze voor
landbouw in gebruik werden genomen. De hoogte van de watertafel was gunstig voor drainage.
De dorpskernen werden begrensd door heide. Dit werd door de dorpelingen gebruikt om klein vee te
laten grazen. Het duurde tot in de 18e eeuw vooraleer de woeste gronden van het Scheldeveld
ontgonnen werden. In het Scheldeveld werden daartoe grote kasteeldomeinen opgericht en
aanvullende bossen aangeplant.
Vanaf de Middeleeuwen vervulden verschillende min of meer parallelle wegen de verbinding tussen
Gent en Oudenaarde. De kern Zevergem ontstond langs één van deze historische verbindingswegen,
nu de N60. Ook het gehucht Den Beer is hier ontstaan. Andere vertakkingen lagen meer in het
ruigtegebied zelf, of dichter naar de Schelde toe. Zevergem lag daarbij op een vertakking van
verschillende routes: naar Zwijnaarde, Landuit en Den Beer, maar ook naar Vurste via een overzet over
de Schelde (via Pont-Zuid) en naar Schelderode (via Blijpoel). Het lokale wegennet volgde de logica
van het onderliggende fysische en agrarische systeem. Een dens netwerk van onverharde
landbouwwegen liep vanaf de drassige valleigronden van de Schelde loodrecht op de loop van de rivier
naar de ruigtegebieden van het Scheldeveld. Dit netwerk van paden vormde de basis voor landbouw
en zorgde voor een patroon van verspreide hoeves.
In het zuidelijk deel van Zevergem loopt de Moerbeek, in ca. 1771-1772 verbreed en uitgegraven als
afwateringskanaal richting Zwijnaarde en Eke. In die tijd moest een dijk tussen de kastelen van
Zwijnaarde en Eke, over Zevergem, de laaggelegen gronden van overstromingsgevaar vrijwaren.
Bestuurlijk behoorde de parochie van Zevergem tot het leen van de in Gent gevestigde SintPietersabdij. De eigendommen liepen daarbij tot aan de Veldstraat. Meer zuidwestelijk van Zevergem
lag een gebied onder het gezag van de heer Van Welden. Dit deel van Zevergem wordt gedomineerd
door het grote kasteeldomein met daarrond verschillende boerderijen van pachters. De
drevenstructuur van het kasteeldomein was verbonden met zowel de kern van Zevergem tot aan de
ingang van de kerk, als met de steenweg Gent-Oudenaarde in Den Beer.
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Figuur 3.1-1 Ontstaan historische verbindingswegen en gehuchten, bron: Beeldkwaliteitsplan

Van kleine kern tot verkavelingsdorp
Om de ruimtelijke structuur van het dorp te begrijpen en hieruit de waardevolle patronen te kunnen
filteren, wordt via een historische analyse de ruimtelijke structuren doorheen de tijd onderzocht. De
analyse is gebaseerd op kaartmateriaal van zes verschillende momenten binnen een tijdsperiode van
225 jaar. Het geeft een beeld van hoe het dorp is gegroeid en welke elementen daarin bepalend waren.
De Ferrariskaart van 1771-1778 toont aan dat Zevergem is ontstaan uit een compacte kern binnen een
landschap van kleinschalige landbouwpercelen. Deze kavelstructuren bepaalden eveneens een
patroon van onverharde voetwegen. Een aantal wegen verbonden de verschillende kernen onderling
en waren meestal met bomenrijen omzoomd. Naast de kern valt ook het kasteeldomein van Welden
op, dat zich buiten het rechtsgebied van de Sint-Pietersabdij bevond. Het domein wordt met
verschillende dreven verbonden met de dorpskern van Zevergem, de steenweg Gent-Oudenaarde en
de Scheldevallei.
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Zevergem

Figuur 3.2-1 Ferrariskaart (1771-1778), bron: Beeldkwaliteitsplan

De kern van Zevergem was tot ca. 1851 omvangrijker dan die van De Pinte. Door de komst van de
spoorlijn Gent-Kortrijk doorheen het Scheldeveld, groeide de kern van De Pinte sterk vanaf 1839. Uit
opeenvolgende kaartbeelden van 1850-1869-1923, blijkt de kern Zevergem nauwelijks te groeien tot
1945. In die periode is de kern slechts in beperkte mate gegroeid/verdicht, en hebben zich enkele
landbouwbedrijven gevestigd in het open ruimtegebied.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel wat grote infrastructuren ten zuiden van Gent aangelegd: de
E40, de Ringvaart, alsook werd de Schelde rechtgetrokken. In die periode werd tevens een nieuw
spoorwegtracé aangelegd tussen het station De Pinte en het Sint-Pietersstation te Gent. Dit nieuwe
tracé maakt dat De Pinte enorm is beginnen groeien. Talrijke verkavelingen werden ontwikkeld.
De kern van Zevergem is in deze naoorlogse periode mee beginnen groeien, echter kende het dorp
eerder een beperkte ontsluitbaarheid. Vanaf de aanleg van de E17 en de uitbouw van de N60 begin
jaren ’70 is de kern veel vlotter bereikbaar geworden. Deze toename van bereikbaarheid heeft geleid
tot een verlinting van het dorp, zowel langs Pont-Noord richting Zwijnaarde als langs de Veldstraat
richting de N60.
Vervolgens werd in verschillende stappen de ruimte tussen beide linten en de Molenstraat in
verkaveld tot de woonwijk Wijngaardeke. Door de sterke groei van Zevergem – eerst via verdichting
en transformatie van de kern, vervolgens via verlinting en ten slotte via invulverkavelingen –
veranderde de morfologie en het karakter van het oorspronkelijk oeverdorp sterk. Van een zeer
compact landbouwdorp als oeverdorp in het Scheldeveld, groeide Zevergem zo op relatief korte tijd
uit tot een residentiële woonkern in de rand van Gent.
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Figuur 3.2-2 Evolutie van het Scheldedorp in beeld, bron: Beeldkwaliteitsplan
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Bestaande feitelijke toestand
Ruimtelijk voorkomen en functioneren
Bebouwde ruimte
Nederzettingsstructuur
De kern Zevergem is ontstaan rond de infrastructuuras Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord. Rond deze as
is een meer gesloten bebouwingspatroon waarneembaar, daarbuiten wordt de kern voornamelijk
gekenmerkt door open bebouwing. De kern is in feite een langgerekt woonlint met een grote
aanliggende woonverkaveling.

Figuur 4.1-1 De woonkern van Zevergem vanuit vogelperspectief, bron: Beeldkwaliteitsplan

Het dorpscentrum wordt gekenmerkt door bebouwing bestaande uit één of twee bouwlagen,
afgewerkt met een zadeldak. Er bevinden zich binnen het centrum ook nog enkele (deels verbouwde)
historische dorps- en boerenhuisjes.

Figuur 4.1-2 Straatbeeld van het dorpscentrum
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Binnen het beeldkwaliteitsplan (zie §6.2.1) is een grondige analyse opgenomen van de bestaande
bebouwing naar alle bebouwingskenmerken die bepalend zijn voor de beeldkwaliteit: erfgoedwaarde,
morfologische eenheden, typologie, welstand en het straatcontact van de verschillende gebouwen
binnen de dorpskern. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage.

Figuur 4.1-3 Bestaande bebouwing van het dorpscentrum in beeld, bron: Beeldkwaliteitsplan
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Functies
De kern van Zevergem wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door wonen. Daarnaast zijn er ook een aantal
dienstverlenende (gemeenschaps)functies, alsook recreatievoorzieningen. Handel komt slechts in
heel beperkte mate voor.

Figuur 4.1-4 Functiekaart van de feitelijke toestand
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Woonfunctie
Het grootste deel van de bebouwing binnen de kern van Zevergem heeft de woonfunctie, in hoofdzaak
onder de vorm van grondgebonden ééngezinswoningen. Deze komen binnen het dorpscentrum in
gesloten/halfopen bouworde voor. De aanliggende verkavelingen worden gekenmerkt door een open
bebouwingspatroon.
De bebouwing is voornamelijk gericht op een kleinschalige korrel. Echter bevinden er zich langs de as
Pont-Noord – Dorp – Pont-Zuid wel een aantal meer grootschalige meergezinswoningen.

Figuur 4.1-5 Meergezinswoning op het Dorp

Figuur 4.1-6 Meergezinswoning langs Pont-Zuid

Handel, horeca en diensten
Zevergem kent een zeer beperkt handelsapparaat. Er is geen bakker, slagerij of kruidenier aanwezig.
De handel is beperkt tot een wijnproeverij met verkoop van wijn. Horeca is daarbij beperkt tot een
café en restaurant, beiden ter hoogte van de kerk.
Enkele dienstverlenende functies komen ook voor, zoals een dokter en kapper. Deze treden op als
nevenfuncties naast de hoofdfunctie wonen.

Figuur 4.1-7 Café op het dorpsplein

Figuur 4.1-8 Restaurant De Pastorie

Gemeenschapsvoorzieningen
In het dorpscentrum komen een basisschool, dienstencentrum, jeugdlokaal en een kerk als
gemeenschapsfuncties voor. Deze zijn allen geconcentreerd rond de kerk.
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Figuur 4.1-9 Basisschool binnen het dorpscentrum

Figuur 4.1-10 De kerk als landmark

Recreatie
Zevergem heeft een uitgebreid aanbod aan recreatievoorzieningen. Over het algemeen worden deze
geïntegreerd in het groen, echter het recreatieplein aan de verkavelingswijk Wijngaardeke heeft
ondanks de groen ingerichte woonwijk een uitvoering in verhard niet-esthetisch materiaalgebruik.

Figuur 4.1-11 Petanqueplein aan de kerk

Figuur 4.1-12 Recreatieveld aan de woonwijk
Wijngaardeke

Figuur 4.1-13 Voetbalveld achter de kerk

Figuur 4.1-14 Speelplein achter de kerk
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Publiek domein
De dorpskern Zevergem heeft een compact dorpspleintje aan de kerk waaraan een horecazaak is
gelegen. Het pleintje is niet direct gericht op gemotoriseerd verkeer. Wel heeft het een enkele in- en
uitrit voor gemotoriseerd verkeer in functie van de bereikbaarheid van de kerk. Daarnaast kent het
weinig circulatie van autoverkeer. Het pleintje is aangelegd in kasseien, alsook een groot deel van de
aanliggende parkeerplaatsen. Desondanks hier weinig gemotoriseerd verkeer komt, kent het pleintje
wel weinig verblijfskwaliteit.
Het dorpsplein wordt geflankeerd door een aantal solitaire bomen. Daarnaast zorgt de groenstrook
langsheen de kerk, alsook een aantal aanliggende private percelen voor opvallend straatgroen. Eén
van deze private percelen is de vroegere pastorie waar nu een restaurant is gevestigd. Echter het
dorpsplein zelf kent geen groene inrichting.
Aan de kerk in aansluiting met de groenstrook is een petanquebaan aangelegd.

Figuur 4.1-15 Het dorpscentrum van Zevergem

Figuur 4.1-16 Petanqueplein aan de kerk

Open en groene ruimte
Woonwijk Wijngaardeke
De woonwijk Wijngaardeke situeert zich tussen de infrastructuuras Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord en
de Molenstraat. Het is een verkaveling ontwikkeld binnen woonuitbreidingsgebied zoals bestemd
volgens het gewestplan. Het is een woonwijk gekenmerkt door open bebouwing op ruime percelen.
De woonwijk heeft een uitgesproken groen karakter. De straten worden geflankeerd door groene
grasbermen met hoogstammig groen. Het Wijngaardeke dat uitkomt op de Molenstraat heeft daarbij
een brede groene middenberm. Dit gras dient als speelgroen voor de omgeving.
De Molenstraat loopt min of meer parallel aan Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord. Tussen de Veldstraat
en de Ceulebroeckdreef heeft de Molenstraat de uitstraling van een dreefstructuur. Een bomenrij
langsheen beide kanten van de straat binnen een groene berm flankeert hier de wegenis.
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Figuur 4.1-17 Het groene karakter van de woonwijk
Wijngaardeke

Figuur 4.1-18 De kenmerkende dreefstructuur van de
Molenstraat

Scheldevallei
Het plangebied is gelegen aan de Scheldevallei. Binnen deze vallei zijn reeds verschillende
Scheldemeanders zichtbaar als gevolg van de rechttrekking van de Schelde. De Scheldemeander De
Ham is de meest nabijgelegen meander en is bewaard gebleven als visvijver. Het maakt deel uit van
een vrij gaaf bewaard rivierlandschap met ecologisch merkwaardige biotopen.
Tussen het plangebied en de Schelde, nabij de meander De Ham, bevindt zich een omwalde hoeve
deel uitmakend van het historisch landschap.

Figuur 4.1-19 Zicht vanuit de Scheldevallei op het dorp
Zevergem

Figuur 4.1-20 De Scheldemeander De Ham bewaard
gebleven als visvijver

Mobiliteit
Het dorp Zevergem is ontstaan langsheen de infrastructuuras Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord. Deze as
verzorgt de verbinding tussen Zwijnaarde en De Pinte. Het is de doorgangsweg doorheen het
dorpscentrum. De wegenis die hierop aansluit is gericht op louter het ontsluiten van de woonwijken.
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Figuur 4.1-21 Verbindingsbaan Pont-Zuid - Dorp Pont-Noord

Figuur
4.1-22
Molenstraat
bestemmingsverkeer

gericht

op

Trage wegen
Het plangebied kent een aantal interessante verbindingen voor traag verkeer zonder daarom het
statuut van trage weg te hebben:
-

Tussen de Molenstraat en Het Wijngaardeke, ter hoogte van de Ceulebroeckdreef, is een as voor
traag verkeer aangelegd. Langsheen deze as situeert zich het hiervoor besproken verharde
recreatieveld.

-

In het verlengde van bovengenoemde, zorgt het Kouterwegelken voor de verbinding tussen Het
Wijngaardeke en Pont-Noord.

-

Ten zuiden van het plangebied ligt een gedeelte van het Warandestraatje binnen het plangebied.
Het Warandestraatje vormt het startpunt van wandelroutes.

-

Het Kerkdreefken loopt langsheen de verkaveling Wijngaardeke. Het heeft een waardevolle
zichtas naar de kerk toe.

-

De trage as Wijngaardeke voor fietsers en voetgangers tussen het Kerkdreefken en de wegenis
Wijngaardeke.

Figuur 4.1-23 Trage as tussen het Wijngaardeke en de
Molenstraat, langsheen het recreatieveld

Figuur 4.1-24 Het Warandestraatje richting de
Scheldevallei
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Figuur 4.1-25 Het Kerkdreefken met zicht op de kerk

Figuur 4.1-26 Het gedeelte Wijngaardeke als trage
wegas tussen het Kerkdreefken en het Wijngaardeke
voor gemotoriseerd verkeer

Openbaar vervoer
Een bushalte ‘Zevergem Wijngaardeke’ bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Pont-Noord X Het
Wijngaardeke.
Het Wijngaardeke kan daarbij als alternatieve veilige wandel- en fietsroute gelden om de bushalte te
bereiken. Er is een goede bereikbaarheid voor de zachte weggebruiker door een behoorlijk aantal
zachte verbindingen tussen de Molenstraat / Wijngaardeke en Pont-Noord / Dorp. Deze trage
verbindingen zijn hierboven besproken.
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Fysisch functioneren
Bodem
Tabel 4.2-1 Synthese bestaande feitelijke toestand bodem

Reliëf

Plangebied en omgeving
Het plangebied kent geen uitgesproken reliëfverschillen

Bodemkaart

Zbc(h): droge zandbodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont
Zcc(h): matig droge zandbodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont
Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer
en/of humus B horizont
Zcb: matig droge zandbodem met structuur B horizont
Zdb: matig natte zandbodem met structuur B horizont –
slechts een heel beperkt deel
OB: bebouwde zones

Ontginningen

/

Bodemonderzoeken

Grenzend aan het plangebied:
Oriënterend bodemonderzoek (72522 – 05/06/2000)
Oriënterend bodemonderzoek (74475 – 06/11/2008)

Erosiegevoelig

Het plangebied is geheel niet erosiegevoelig

Gevoelig voor grondverschuivingen

Het plangebied is niet gevoelig voor grondverschuivingen

Waardevolle bodem

/

Bodemkaart (kaart 12)
De bodemkaart is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 12).
Volgens de bodemkaart bestaat het noordwestelijk deel van het plangebied uit (matig) droge
zandbodem. Het zuidoostelijk deel is hoofdzakelijk antropogeen. De volgende bodemtypen worden
aangetroffen:
-

Zbc(h): droge zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

-

Zcc(h): matig droge zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

-

Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont

-

Zcb: matig droge zandbodem met structuur B horizont

-

Zdb: matig natte zandbodem met structuur B horizont – slechts een heel beperkt deel

-

OB: bebouwde zones
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Figuur 4.2-1 Bodemkaart

Ontginningen
Er bevinden zich geen ontginningen in of grenzend aan het plangebied. Het plangebied is niet
opgenomen in een oppervlaktedelfstoffenplan.
Bodemonderzoeken
Uit de OVAM-databank van de verspreiding van de bodemonderzoeken in Vlaanderen (toestand
02/06/2020) blijkt dat er grenzend aan het plangebied twee oriënterende bodemonderzoeken zijn
uitgevoerd.
Het plangebied is niet gelegen in een bestemming met potentiële risico-activiteiten voor
verontreiniging.

Figuur 4.2-2 Bodemonderzoeken
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Erosiegevoeligheid (kaart 9) en gevoeligheid voor grondverschuivingen
De kaart erosiegevoeligheid is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 9).
Het plangebied is geheel niet erosiegevoelig, alsook nagenoeg niet gevoelig voor grondverschuivingen.

Figuur 4.2-3 Grondverschuivingen

Water
Tabel 4.2-2 Synthese bestaande feitelijke toestand water

Stroomgebied/Bekken/Deelbekken

Toutefaisbeek, waterloop van 3de categorie (S218) – het
ingebuisde gedeelte achter de kerk is afgeschaft als
geklasseerde waterloop

Waterlopen

Overstromingsgevoelige
(watertoetskaart 2017)
Signaalgebied

Plangebied en omgeving
Het plangebied is gelegen binnen het stroomgebied
Schelde, het Boven-Scheldebekken en het deelbekken
Scheldemeersen

gebieden

Niet overstromingsgevoelig
/

Watergevoelige openruimtegebieden

/

Grondwaterstromingsgevoeligheid

Matig gevoelig voor grondwaterstroming

Zuiveringsgebied

Gent

Zoneringsplan

Centraal gebied

Beschermingszone grondwaterwinning

/

Oppervlaktewaterwingebied

/

Het decreet integraal waterbeleid heeft zowel aandacht voor waterkwaliteit als voor de kwantiteit
(hoeveelheid water). Binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening wordt uiteraard vooral rekening
gehouden met de hoeveelheid water (vermijden van overstromingen van bebouwde gebieden en
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vermijden van verdroging van natte natuurgebieden). Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering het
uitvoeringsbesluit voor de watertoets goed. Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen
afleveren richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Sinds 1 maart 2012 is er een aangepast
uitvoeringsbesluit inzake de watertoets in werking getreden.
Stroomgebiedbeheerplannen
In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, stelde de Vlaamse regering op 18 december 2015
het bekkenspecifieke deel voor het Boven-Scheldebekken vast dat deel uitmaakt van het
stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021.
Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid voor het
desbetreffende stroomgebiedsdistrict en bevat maatregelen en acties om de waterkwaliteit te
beschermen en te herstellen, om het duurzame gebruik van water op langere termijn te garanderen
en om de negatieve impact van overstromingen op mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te
beperken.
Het plangebied is gelegen in het Boven-Scheldebekken, deelbekken Scheldemeersen, binnen het
stroomgebied van de Schelde.

Figuur 4.2-4 Stroomgebied Boven-Scheldebekken, bron Integraal waterbeleid

Waterlopen (kaart 7)
De kaart van de waterlopen is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 7).
Doorheen en grenzend aan het plangebied loopt in het zuidelijk deel van de kern de Toutefaisbeek,
een waterloop van derde categorie met waterloopnr. OS218. De beek is deels ingebuisd achter de kerk
van Zevergem.
Bij de aanleg van de riolering in Zevergem en de bouw van het waterzuiveringsstation in de Blijpoel,
werd de loop van de Toutefaisbeek opgenomen in het algemeen rioleringsplan van de gemeente en
verloor het zijn statuut als waterloop binnen de bebouwde kom en achter de kerk. Het
oppervlaktewater uit de Molenstraat wordt afgeleid naar de Veldstraat om ter hoogte van de
Jozefkapel verbinding te maken met de Toutefaisbeek.
De Zwarte Kobensbeek, een waterloop van tweede categorie, stroomt aan de oostelijke zijde tussen
het plangebied en de Schelde. Een gedeelte van deze laatste waterloop valt gedeeltelijk samen met
de oude Scheldemeander.
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Figuur 4.2-5 Waterlopen

Watertoets 2017 – overstromingsgevoelige gebieden (kaart 8)
De kaart van de watertoets 2017 is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 8).
Het plangebied is geheel niet overstromingsgevoelig volgens de watertoetskaart.
Verder is het ook niet gelegen in recent overstroomd gebied noch in een risicozone voor overstroming.
Door de provincie Oost-Vlaanderen wordt bevestigd dat met uitzondering van een klein gedeelte ter
hoogte van Pont-Noord, de pluviale kaarten geen problemen aanduiden.
Binnen het valleigebied van de Schelde zijn er wel (mogelijks) overstromingsgevoelige gebieden.

Figuur 4.2-6 Watertoets 2017

Watertoets 2017 – infiltratiegevoelige gebieden (kaart 11)
De kaart van de infiltratiegevoelige gebieden is opgenomen in de kaartenbundel (kaart 11).
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De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te
kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de
ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in
voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van
watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.
De kaart met infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd afgeleid van de
bodemkaart. Ze bestaat uit twee types gebieden:
-

Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems

-

Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn voor
individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of de aanleg van
infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk
schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe, zowel kwantitatief als kwalitatief bij
het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen.
Het plangebied is geheel infiltratiegevoelig.
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (kaart 10)
De kaart van de grondewaterstromingsgevoelige gebieden is opgenomen in de kaartenbundel in
bijlage (kaart 10).
De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de watertoets
werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan
naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. De richtlijnen voor de watertoets houden
rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden, volgens de aard van
gevoeligheid voor grondwaterstroming.
Type 1: zeer gevoelig
De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de
bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De NOG gebieden met
uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1 gebied. Indien er in type 1 gebied een
ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3m of een horizontale lengte
van meer dan 50m, dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.
Type 2: matig gevoelig
Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type 3
(weinig gevoelig) behoren. Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt
met een diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m, dient advies
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.
Type 3: weinig gevoelig
Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een kleilaag)
op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig)
behoren. Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van
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meer dan 10m en een horizontale lengte van meer dan 50m, dient advies aangevraagd te worden bij
de bevoegde adviesinstantie.
Het plangebied is geheel matig gevoelig voor grondwaterstroming.
Zoneringsplan en zuiveringsgebied
Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via gemeentelijk zoneringsplannen. Het zoneringsplan deelt het
grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een individuele
zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal
worden voorzien.
Het gehele plangebied is gelegen binnen centraal gebied met reeds een bestaande aansluiting op een
waterzuivering (oranje gearceerd).
Het plangebied is gelegen binnen het zuiveringsgebied Gent. Dit is het gebied waarbinnen alle riolen
naar één zelfde rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoeren.
Deelgemeente Zevergem is voorzien van een kleinschalige waterzuivering. Via een tweetrapsrietveld
wordt het afvalwater gezuiverd van ca. 750 inwoners. Het gezuiverde water wordt in de Toutefaisbeek
geloosd. Voorheen kwam het afvalwater van Zevergem ongezuiverd in de beken terecht.
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Biodiversiteit
Tabel 4.3-1 Synthese bestaande feitelijke toestand biodiversiteit

Vogelrichtlijngebied

Plangebied en omgeving
Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’ situeert zich op ±15km ten
oosten van het plangebied

Habitatrichtlijngebied

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ‘Bossen van
het zuidoosten van de Zandleemstreek’ situeert zich op
±2,7km ten zuidoosten van het plangebied

Ramsargebied

/

Gebieden van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)

Het dichtstbijzijnde GEN-gebied ‘De Vallei van de
Bovenschelde Noord’ situeert zich op slechts ±200m ten
oosten van het plangebied

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Het erkend natuurreservaat ‘Scheldemeersen’ situeert
zich op slechts ±300m ten oosten van het plangebied

Bosreservaten

/

Bos

Het plangebied omvat geen bosgebied
In de omgeving worden volgende boskarteringen (1990)
vastgesteld:
- Bos ingesloten door de Scheldemeander,
bestaande uit loofhout en andere/mengingen
- Bos horend bij het kasteeldomein Van Welden ten
westen van het plangebied, bestaande uit loofhout
en andere/mengingen

IHD-zoekzones

/

Biologisch waardevolle zones

Het plangebied zelf is hoofdzakelijk niet biologisch
waardevol, maar kent in het zuiden enkele percelen
biologisch waardevol of een complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen:
- Biologisch waardevol: bomenrij met dominantie
van linde (kbt); bomenrij met dominantie van
populier (kbp)
- Complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen: akker op zandige bodem
(bs); zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx);
bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte)
wilg (kbs); soortenarm permanent cultuurgrasland
(hp)
- Complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen: soortenrijk permanent
cultuurgrasland (hp+); houtkant met dominantie
van els (kha); houtkant met dominantie van wilg
(khs)
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Natura 2000 (kaart 6)
De Natura 2000-kaart is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 6).
In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de
vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te
bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen
getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde
Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van
geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als
belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis
van opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de
bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones
moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de
soorten te voorkomen. In Vlaanderen werden in 1988 in uitvoering van deze richtlijn een aantal
Speciale Beschermingszones, Vogelrichtlijngebieden of kortweg SBZ-V genoemd, aangeduid.
De continue achteruitgang van de natuurlijke habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van
bepaalde wilde soorten zijn een centrale zorg in het milieubeleid van de Europese Unie (EU). Op 21
mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel
de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Bij deze richtlijn werd een
Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht dat "Natura 2000" is genoemd. Dit netwerk bestaat
uit "speciale beschermingszones" die door alle lidstaten werden aangewezen overeenkomstig de
bepalingen van deze richtlijn (de zogenaamde ‘Habitatrichtlijngebieden’ of SBZ – H), alsmede uit de
speciale beschermingszones die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn ingesteld (zogenaamde
Vogelrichtlijngebieden).
Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ situeert
zich op ±2,7km ten zuidoosten van het plangebied.
Binnen een straal van 10km is er geen vogelrichtlijngebied.
VEN en IVON (kaart 5)
De kaart van VEN en IVON is opgenomen in de kaartenbundel (kaart 5).
De centrale doelstelling van het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid is de realisatie van een voldoende
omvangrijke en samenhangende ‘natuurlijke structuur’ van Vlaanderen. Om dit te bereiken dient eerst
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
afgebakend te worden.
Het VEN, dat bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO), wordt afgebakend door Vlaanderen in overleg met de provinciale en gemeentelijke
overheden.
Het IVON bestaat uit NVWG (natuurverwevingsgebieden) en NVBG (natuurverbindingsgebieden). De
NVWG wordt afgebakend in het RSV. De NVBG worden echter afgebakend door de provincie, zij het
in functie van de reeds door het Vlaams Gewest afgebakende GEN, GENO en NVWG en aan de hand
van richtlijnen opgesteld op Vlaams niveau.
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De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van
het VEN. Het VEN 1e fase of Vlaams Ecologisch Netwerk staat voor 86.500 ha platteland waar natuur
en natuurbescherming de belangrijkste plaats innemen. De afbakening van de NVGB werd nog niet
beëindigd.
Het dichtstbijzijnde GEN-gebied ‘De Vallei van de Bovenschelde Noord’ situeert zich op slechts ±200m
ten oosten van het plangebied.

Bos
Het beheer van de bossen steunde in België sinds 1846 op gegevens die ingewonnen werden door
middel van 10-jaarlijkse bostellingen. Deze laatsten werden uitgevoerd via directe raadpleging van de
boseigenaars door middel van vragenlijsten. Ten einde de opslag en verwerking van de gegevens ten
behoeve van het beer van het bospatrimonium te optimaliseren, werd gedurende de periode 19781992 aan de hand van de interpretatie van orthofoto’s een digitale boskartering opgesteld, de
zogenaamde boskarteringskaarten.
Het plangebied omvat geen bosgebied
In de omgeving worden wel volgende boskarteringen (1995) vastgesteld:
-

Bos ingesloten door de Scheldemeander, bestaande uit loofhout en andere/mengingen

-

Bos horend bij het kasteeldomein Van Welden ten westen van het plangebied, bestaande uit
loofhout en andere/mengingen
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Figuur 4.3-1 Boskarteringskaart 1995

Biologische waardevolle zones (kaart 4)
De biologische waarderingskaart is opgenomen in de kaartenbundel in bijlage (kaart 4).
De biologisch waardevolle zones worden weergegeven op de biologische waarderingskaart. De
biologische waarderingskaart is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking
in Vlaanderen en Brussel. Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op
een overzichtelijke wijze. Hiertoe werd een uniforme evaluatie van het volledige Vlaamse gewest
gemaakt voor wat betreft plantengroei, grondgebruik en kleine landschapselementen. De
inventarisatie werd opgemaakt door het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO).
Het plangebied zelf is hoofdzakelijk niet biologisch waardevol, maar kent in het zuiden enkele percelen
biologisch waardevol of een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen:
-

Biologisch waardevol: bomenrij met dominantie van linde (kbt); bomenrij met dominantie van
populier (kbp)

-

Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen: akker op zandige bodem
(bs); zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx); bomenrij met dominantie van (al dan niet
geknotte) wilg (kbs); soortenarm permanent cultuurgrasland (hp)

-

Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen: soortenrijk permanent
cultuurgrasland (hp+); houtkant met dominantie van els (kha); houtkant met dominantie van wilg
(khs)
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Figuur 4.3-2 Biologische waarderingskaart
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Landschap, erfgoed en archeologie
Tabel 4.4-1 Synthese bestaande feitelijke toestand landschap en erfgoed

Beschermd erfgoed (beschermde
cultuurhistorische
landschappen,
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten,
overgangszones,
archeologische sites)

Plangebied en omgeving
Het plangebied omvat het beschermde monument
‘Pastorie’
Het plangebied grenst aan het beschermde dorpsgezicht
‘Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving’
Het beschermde dorpsgezicht grenst op haar beurt aan
het
beschermd
cultuurhistorisch
landschap
‘Scheldemeersen fase 1’

Vastgestelde inventarissen

Volgend vastgesteld bouwkundig erfgoed bevindt zich
binnen het plangebied:
- Dorp 21: Hoeve (ID: 96536)
- Dorp: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw (ID: 79124)
- Blijpoel 1-5: Boerenarbeiderswoningen (ID: 96633)
- Dorp 2: Pastorie (ID: 8668)
- Pont-Noord 2: Hoeve (ID: 54401)
- Pont-Noord: Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene
(ID: 94798)
- Pont-Noord 38: Herenhuis (ID: 84959)
- Molenstraat 5: Hoeve (ID: 81989)

Landschappelijk geheel

Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode

Erfgoedlandschappen

/

Unesco werelderfgoed

/

Beheersplannen

/

Gebieden geen archeologie

/

Sinds 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
vervangt drie voorgaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en
landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.
Beschermingen (kaart 2)
De kaart van de beschermingen is terug te vinden in de kaartenbundel in bijlage (kaart 2).
Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd
monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een
beschermde archeologische site.
Beschermd monument
Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is vanwege zijn
erfgoedwaarde. Cultuurgoederen die blijvend verbonden zijn met het monument maken altijd deel uit
van de bescherming. Dit staat dan uitdrukkelijk vermeld in het beschermingsbesluit.
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Binnen het plangebied is het beschermd monument ‘Pastorie’ gelegen.
Beschermd stads- en dorpsgezicht
De term stads- of dorpsgezicht is al decennialang ingeburgerd. De definitie ervan is in het
Onroerenderfgoeddecreet beperkt tot een groepering van onroerende goederen met de omgevende
bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn.
Het plangebied grenst aan het beschermde dorpsgezicht ‘Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving’.
Beschermd cultuurhistorisch landschap
Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en erfgoedwaarde bezit,
waardoor het van algemeen belang is. Alleen dit soort landschappen kan beschermd worden.
Het beschermde dorpsgezicht ‘Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving’ grenst op haar beurt aan
het beschermde cultuurhistorisch landschap ‘Scheldemeersen fase 1’.
Beschermde archeologische site
Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten van menselijke activiteit
uit het verleden, maar ook over de context waarin ze worden aangetroffen en de relaties tussen de
objecten, sporen en vondsten. Dat geheel vrijwaren voor volgende generaties kan alleen door de site
op de plek zelf te bewaren of op te graven volgens de regels van de kunst.
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van een beschermde archeologische site.

Figuur 4.4-1 Beschermingen

Vastgestelde inventarisitems (kaart 3)
Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid inzet om onroerend erfgoed te behouden, is de
vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed
dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn.
Een vaststelling is niet nieuw als het gaat over bouwkundig erfgoed. Sinds 2009 wordt de inventaris
van het bouwkundig erfgoed jaarlijks vastgesteld. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet
beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal rechtsgevolgen. Dit principe wordt nu uitgebreid naar
ID 4601043031| 35

bijkomende inventarissen. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in volgende vastgestelde
inventarissen.
Inventaris van het bouwkundig erfgoed
In de inventaris van het bouwkundig erfgoed vind je gebouwen van alle mogelijke typologieën,
gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein
erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken, enz. De inventaris bevat ook
beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten, stadswijken, maar ook arbeiderswijken,
begijnhoven en steenkoolmijnen.
Volgende items zijn opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:
-

Dorp 21: Hoeve (ID: 96536)

-

Dorp: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw (ID: 79124)

-

Blijpoel 1-5: Boerenarbeiderswoningen (ID: 96633)

-

Dorp 2: Pastorie (ID: 8668)

-

Pont-Noord 2: Hoeve (ID: 54401)

-

Pont-Noord: Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene (ID: 94798)

-

Pont-Noord 19: Hoeve (ID: 38527)

-

Pont-Noord 38: Herenhuis (ID: 84959)

-

Molenstraat 5: Hoeve (ID: 81989)

Figuur 4.4-2 Vastgestelde inventarisitems
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Hiernaast zijn er nog de gebouwen opgenomen op de gemeentelijke lokale erfgoedlijst, waaronder de
parochiekerk OLV inclusief kerkhof, roepsteen en kapellen plus kerkwegel (pastoriewegel).
Landschapsatlas
De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen.
De inventaris geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. De
relicten zijn afkomstig van verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is.
In de landschapsatlas vind je onder meer ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een erfgoedperspectief
de meest waardevolle landschappelijke ensembles. In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid
worden. Met het Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel kunnen alle
items uit de landschapsatlas vastgesteld worden in de vastgestelde landschapsatlas. Ankerplaatsen
die onder de oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde
landschapsatlas en met een onroerenderfgoedrichtplan.
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een landschap opgenomen in de landschapsatlas.
Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een historische betekenis hebben,
kunnen een plaats krijgen in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Bij de
inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde wordt op zoek gegaan naar
beplantingsvormen die representatief zijn voor het werk van de mens, van de natuur of van beiden
samen. De opgenomen struiken en bomen vertellen hoe onze voorouders beplantingen gebruiken in
bijgeloof en rituelen, voor het esthetische genot, om de grond te draineren, … .
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een item opgenomen in de inventaris van houtige
beplantingen met erfgoedwaarde.
Inventaris van historische tuinen en parken
In de inventaris van historische tuinen en parken vind je zowel bescheiden voortuinen en villatuinen
als stadsparken en kasteeldomeinen. Bij elk item wordt de aanleg en evolutie geschetst, aan de hand
van kaarten, iconografisch materiaal, literatuur- en terreinonderzoek.
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een item opgenomen in de inventaris van historische parken
en tuinen.

Inventaris van archeologische zones
De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden archeologische resten of
sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet
een goede aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede
aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde te hebben.
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een archeologische zone opgenomen in een inventaris.
Landschappelijk geheel
Het plangebied is gelegen aan het vastgesteld landschapsrelict ‘Scheldemeersen tussen Zevergem en
Schelderode’ (ankerplaats ID: A40033).
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Omschrijving
De ankerplaats situeert zich tussen Zevergem en Schelderode, langs beide zijden van de Schelde
gelegen. Dit deel van de Schelde maakt deel uit van de Vlaamse Vallei. De rechttrekkingen van de
Schelde gaven ontstaan aan verschillende oude rivierarmen. De Ham was één van de eerste
bochtafsnijdingen, dit rond 1860. Aanvankelijk was de Ham niet meer dan een drassig wieland.
Gedurende de eerste decennia van deze eeuw werd het gebied geleidelijk afgegraven voor de
kleiwinning ten behoeve van de steenbakkerijnijverheid. Het laaggelegen terrein dat overbleef, was
tot in 1950 als vochtig hooiland in gebruik. Het typisch greppelpatroon, dat nog steeds zichtbaar
aanwezig is in het gebied, getuigt hiervan. Iedere winter overstroomde het gebied. De drie plassen in
de Ham ontstonden omstreeks 1930.
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode is één van de weinige restanten in de Scheldevallei
van een aaneengesloten meersenlandschap. Het kenmerkende open karakter van het meerslandschap
is gedeeltelijk verloren gegaan door het aanplanten van wilgen- en populierenrijen op de
perceelsranden en door populierenbosjes op de uitgebrikte gronden. Deze populierenbosjes kunnen
als een geschikte bodemgebruiksvorm worden gezien doordat dergelijk natte gronden een logische
toevoeging aan het landschap zijn en een deel van het landschap zijn geworden.
Calibrering van de Bovenschelde en de drainage van de meersgronden hebben een intensivering van
het landbouwgebruik in de meersen meegebracht. Deze intensivering drukt zich in het landschap uit
als een toename in het alluvium van het areaal (maïs)akkerland en op beperkte plaatsen van het areaal
fruitteelt. Er is ook een eutrofiëring van matig voedselrijke graslanden door het gebruik van kunst- en
drijfmest door de landbouw. Het gebied is bovendien, op enkele solitaire woningen en een aantal
illegale, storende verblijfsrecreatieve bouwsels langs de meanders na, gevrijwaard gebleven van
bebouwing. Op de rechteroever volgt de bebouwing de steilrand, op de linkeroever is de bebouwing
grotendeels buiten het meersengebied gesitueerd.
Het dorp van Schelderode is op cultuurhistorisch en historisch-geografisch vlak een representatief
voorbeeld voor de occoputatiegeschiedenis van een dorpskern die zich aan de rand van de
Scheldevallei ontwikkelde, in casu bij een feodaal centrum, namelijk de zetel van het ‘Land van Rode’,
één van de belangrijkste heerlijkheden aan de rechteroever van de Schelde. De dorpskern en
dorpskerk zijn aan het Schelderodeplein en Gaversesteenweg gesitueerd, bovenop de steilrand. Het
kasteel van Schelderode met park liggen op de helling van het talud achter de beschermde SintMartinuskerk. De kerk en het kasteel domineren van daaruit het Schelde-alluvium met de
Scheldemeersen. Het neogotische kasteel van Schelderode werd omstreeks 1864-1865 gebouwd op
het Scheldetalud. Het huidige kasteel verwijst naar de middeleeuwse site van het verdwenen kasteel
‘Ten Daele’ van de machtige heren van Rode binnen het Land van Aalst.
Naast de kerk met daaromheen het uitgebreide kerkhof rond de historische kern, en het kasteel is er
ook nog de pastorie, enkele boerderijen en aangepaste dorpskuizen van de typerende jongere
ontwikkelingsgang.
Waardevolle
kleine
landschapselementen
zijn
restanten
van
hoogstamboomgaarden. Voetweg nr. 25 zijnde een oud wegtracé en kerkwegel zijn lineair
gemarkeerd door typische afsluitingen zoals bakstenen tuinmuren, haagbeuk en
sierbetonafsluitingen. De zandweg vanaf de Gaversesteenweg leidt naar de Scheldedijk en loopt voor
een deel rondom de oude Scheldearm de Sint-Elooisput.
Typisch voor dit Scheldemeersgebied is de met populieren en kastanjes afgeboorde weiden. Aan de
Sint-Elooisput bevindt zich de Sint-Elooiskapel, met aan weerszij ervan een hoeve. Deze merkwaardige
gotische bedevaartskapel dateert van de 13e of 14e eeuw. Ze werd in de 16e eeuw aangepast, in 1812
werd ze tot stal en stapelhuis omgevormd. Op het einde van de 19 e eeuw werd ze verpacht als
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kolenmagazijn. Na 1896, als gevolg van een instorting van het dak, verviel ze tot een ruïne. In 1913
werd de kapel verworven door de kerkfabriek, die ze in 1927 herstelde.
Het Kasteel van Welden heette vroeger ook nog wel het ‘Hof ter Seevergem’ of ‘Hof te Weldene’. Het
is vermoedelijk een middeleeuwse site met een walgracht en aan afzonderlijk omgracht. Ze was in het
bezit van de familie van Zevergem, die de dorpsheerlijkheid tot in de 13e eeuw behield. In 1232 werd
de heerlijkheid afgestaan aan de Gentse Sint-Pietersabdij, met uitzondering van enkele gronden
(velden of welden genoemd) en het neerhof, dat in bezit gebleven is van de dochter van de heer van
Zevergem en behorende tot het leenhof van de Oudburg van Gent. De zetel van de heerlijkheid, het
oude ‘Hof te Seevergem’, bij Sanderus ‘Praetorium de Weldene’ genoemd, lag op grondgebied van
Sint-Pieters en werd door de heren van Welden in cijns gehouden. De eerst vermelde heren van
Welden waren de Gentse patriciërs van der Zickele rond 1400. Van dit kasteel werd enkel de
cirkelvormige gracht met walmuur en een toren behouden bij de bouw van het nieuwe/huidige kasteel
in 1700. Dit kasteel werd aan de oostzijde van het oude motteplateau op de geboden walmuur
gebouwd. De oude toren werd als zuidhoektoren gebruikt. Het nieuwe kasteel in late barokstijl van
traditionele bak- en zandsteen en symmetrische toegevoegde noordtoren, is met het hoofdgebouw
verbonden door een galerij. Vermoedelijk was er ook een nieuwe tuinaanleg met uitbreiding van de
buitenwal naar het oosten en een tuinmuur met wandelgang. Het huidige uitzicht dateert van 1927
door een ‘historiserende’ restauratie met o.m. toevoeging van dakkapellen. Het waterkasteel is binnen
een dubbele omwalling geleden en ten noorden en zuiden afgezoomd door dreven en loodrecht erop
een noorddreef die het kasteel met de vroegere Oudenaardse Steenweg verbond en een zuiddreef
naar Pont-Zuid. Er was een toegangsdreef naar het westen vanaf de Kriekestraat met een
wederopgebouwde rococopoort.
Landschapswaarden
Het gebied werd vastgesteld als landschapsatlasrelict omwille van de wetenschappelijke, historische,
esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk-structurerende waarden:
-

Natuurwetenschappelijke waarde:

Het landschapsrelict maakt deel uit van de Scheldevallei ten zuiden van Gent. In de brede alluviale
vlakte domineren de kleigronden. De breedte van de vlakke vallei varieert van 500 tot 1500m. De
kleine niveauverschillen vinden hun oorsprong in de aanwezigheid van oeverwallen, het bestaan van
oude opgevulde geulen, het voorkomen van zandige pleistocene of laatglaciale ruggen (zgn. donken)
en tenslotte in het afgraven van de alluviale klei voor baksteenfabricatie. De ontwatering van het
alluvium gebeurde vroeger ofwel langs afvoergrachten ofwel langs beken met een volledig kunstmatig
tracé. Langs de oostzijde wordt de alluviale vlakte vanaf Merelbeke tot het mondingsgebied van de
Zwalm begrensd door een duidelijke steilrand die in feite samenvalt met de erosierand van de Vlaamse
Vallei. De afgesneden meanders ontstonden voor in de 18 e eeuw en rond de eeuwwisseling.
-

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart (ca. 1775, Figuur 3.2-1) zien we een open meerslandschap met natte weilanden
en een grachtenstelsel. De loop van de Schelde is nog volgens de huidige oude afgesneden meanders
te volgen. Figuur 3.2-2 toont de evolutie van het landschap en is te zien dat de meanders worden
afgesneden en is de oude loop goed reconstrueerbaar. Nu is het overwegend weiland als
grondgebruik, met enkele percelen bos. Sommige delen zijn uitgebrikt: de gronden werden afgegraven
voor de kleiwinning en nadien als moeras achtergelaten en beplant met populieren. Het uitbrikken
van de grond kende zijn hoogtepunt rond de eeuwwisseling. De alluviale vlakte van de Scheldevallei is
een gebied met potentiële archeologische vindplaatsen.
-

Esthetische waarde:
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Het gebied heeft een vrij gesloten karakter. Er zijn perceelsranden (knotwilgenrijen) en bos aangeplant
op de uitgebrikte gronden. De als donk voorkomende ruggen zijn nog steeds als akkerland ingenomen.
De oude meanders zijn duidelijk herkenbaar op de orthofoto en in het landschap. Op de steilrand van
Schelderode bevindt zich de bewoning.
-

Sociaal-culturele waarde

Aan de Sint-Elooiskapel is jaarlijks een ommegang met paardewijding, sinds 1960 ook een
voertuigenwijding.
-

Ruimtelijk-structurerende waarde

Centraal in de depressie ligt de Schelde met haar afgesneden meanders. Het alluviale gebied ligt
voornamelijk onder graslanden en bos. Op de donken komen akkers voor. Zevergem en Schelderode
liggen buiten het alluvium. Op de steilrand van Schelde valt vooral de kern en het kasteel op.
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Omgevingskwaliteit en veiligheid
Geluid
Aan de hand van beschikbare geluidskaarten (bron: Departement Omgeving) wordt eventuele
geluidshinder in of nabij het deelplan verduidelijkt. De geluidskaarten geven hinder aan ten gevolge
van weg-, spoor- of luchtverkeer. Er dient opgemerkt te worden dat er in 2019 geluidsschermen zijn
geplaatst waardoor de geluidsimpact van de autostrade richting de woningen wellicht verbeterd zal
zijn. Deze geluidsschermen werden verlengd in augustus 2020.

Figuur 4.5-1 Plan verlenging geluidsschermen De Pinte, werken uitgevoerd in augustus 2020, bron: Wegen en
verkeer

Figuur 4.5-2 Strategische geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden 2016
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Figuur 4.5-3 Strategische geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight 2016

Lucht
De beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving gebeurt aan de hand van de beschikbare
meetgegevens van de VMM (IRCEL). Hierbij wordt gefocust op de concentraties stikstofdioxide (NO2)
en fijn stof (PM10) omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het meest
kritiek is in Vlaanderen.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de waarden ruimschoots voldoen aan de norm.
Tabel 4.5-1 Luchtkwaliteit 2018, bron: IRCEL - VMM

Grenswaarde

PM10
2018
Jaargemiddelde
40 µgram/m³

NO2
2018
Jaargemiddelde
40 µgram/m³

Plangebied

21-25 µgram/m³

21-25 µgram/m³ (het meest noordelijk deel)
16-20 µgram/m³ (overig deel)

Straling
In of nabij het deelplan situeren zich geen hoogspanningslijnen. Het deelplan is gelegen buiten de
stralingscontour van 0,4µT.
De 0,4µT is een drempelwaarde die uit bevolkingsonderzoek naar voren komt. Het is zeker geen norm
of kritische grenswaarde. De drempelwaarde wordt als aanbeveling gebruikt bij nieuwe projecten.
Veiligheid
Er zijn geen Seveso-inrichtingen gelegen binnen een straal van 2km rondom het deelplan. De
dichtstbijzijnde Seveso-inrichting is gelegen op 3,2km ten zuidwesten van het plangebied, en heeft de
status lage drempel. Het betreft een bedrijf gespecialiseerd in groothandel in vaste, vloeibare en
gasvormige brandstoffen en aanverwante producten.
Er zijn geen leidingen of hoogspanningslijnen gelegen nabij het plangebied.
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Mobiliteit
Mobiliteitsplan
Het oorspronkelijk mobiliteitsplan daterend van 2006 werd herzien en goedgekeurd op 25 juni 2018
door de Gemeenteraad.
Binnen de kern Zevergem worden volgende knelpunten in het mobiliteitsplan aangehaald:
-

De E17 zorgt voor geluidsoverlast voor de omwonenden. Een verlenging van de geluidsmuren
langsheen de E17 in oostelijke richting t.h.v. de brug Pont-Noord werd uitgevoerd.

-

Het openbaar domein in de dorpskern van Zevergem staat voornamelijk in het teken van de auto.
In de schoolomgeving is er een snelheidszone 30. Met het voorliggende RUP wordt een groener,
aangenamer en verkeersveiliger centrum beoogd.

In het mobiliteitsplan ligt de nadruk op de leefbaarheid van de dorpskern, actualisering van de
wegencategorisering en de uitbouw van veilige fietsroutenetwerken.
Wegencategorisering
De volgende wegencategorisering wordt aangehouden:
-

E17 ten noordwesten van het plangebied is een hoofdweg / primaire weg

-

N60 ten zuidwesten van het plangebied is geselecteerd als primaire weg type I

-

De gebiedsontsluitende verbindingsas Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord is geselecteerd als lokale
weg type II A.

Figuur 4.6-1 Wegencategorisering
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Snelheidsregime
Voor de verbindingsas Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord wordt een snelheidsregime van 50km/u
vooropgesteld, met een zone 30 t.h.v. de schoolomgeving

Figuur 4.6-2 Snelheidsplan

Fietsroutenetwerk
Volgende doelstellingen staan voor het plangebied en de omgeving voorop:
-

De verbindingsas Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord doorheen het plangebied is eveneens
opgenomen als bovenlokale functionele fietsroute (BFF) tussen Zevergem en Zwijnaarde

-

De Blijpoel behoort tot het lokale fietsroutenetwerk

-

Het jaagpad langsheen de Schelde is aangeduid als fietsroute over lange afstand

-

In het verlengde van de functionele fietsas tussen Zevergem en De Pinte is een duidelijk leesbare
verbinding met de fietsas in de Scheldevallei van belang

-

In functie van de recreatieve uitbouw van de Scheldevallei wordt een fietsersbrug of een veer
over de Schelde ter hoogte van Zevergem als zeer interessant aanzien. Het huidig traject van de
jaagpaden langs de Schelde tussen de bruggen van Zwijnaarde en Eke is één van de langste
waterwegstukken zonder oversteekbaarheid in Vlaanderen.

Daarnaast heeft de kern van Zevergem nood aan meer groen en een zachtere openbare ruimte. Het
openbaar domein staat er nu voornamelijk in het teken van de auto en die auto respecteert de
snelheidsbeperking van 30km/u niet altijd binnen de schoolomgeving. De openbare ruimte dient
daarbij ingericht te worden gericht op de verblijfsfunctie (shared space).
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Figuur 4.6-3 Fietsroutenetwerk

Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk
Binnen een overeenkomst tussen het Vlaams gewest en de Vlaamse provincies werd een bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk opgebouwd. Doel is dit netwerk te realiseren middels de samenwerking
tussen het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeentebesturen en andere belanghebbenden.
Het functioneel fietsroutenetwerk bestaat uit vier soorten routes:
-

Fietssnelwegen (of fietsostrades): zijn fietspaden bedoeld voor langeafstandsverkeer. Ze zijn
zoveel mogelijk afgescheiden van het autoverkeer om de veiligheid en het comfort voor de
fietsers te verhogen. De focus ligt sterk op functionele verplaatsingen (5 tot 15-20km) naar school,
werk, winkel, … .

-

Hoofdroutes (ook wel non-stop hoofdroutes genoemd): zijn gemeentegrensoverschrijdende
fietsroutes waarbij de nadruk ligt op comfort (bv. brede fietspaden, materiaalgebruik) en
veiligheid (minimaal aantal conflictpunten).

-

Functionele routes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn de kortste verbinding
en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (historische steenwegen die van centrum tot
centrum lopen).

-

Alternatieve routes zijn complementair aan de functionele routes waarbij de fietser een afweging
kan maken tussen de kortste (eerder functionele) of de veiligste en aangenaamste (eerder
alternatieve) route.

De verbindingsas Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord is opgenomen als functionele fietsroute binnen het
Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk.
Langsheen de Schelde start vanaf Zevergem een hoofdroute richting Gent.
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Figuur 4.6-4 Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, bron: Gisoost

Recreatief fietsnetwerk
Het fietsknooppuntennetwerk dat door Toerisme Oost-Vlaanderen werd ontwikkeld loopt uiteraard
ook over het grondgebied van De Pinte. Het recreatief fietsknooppuntennetwerk vormt de
voornaamste faciliteit in Vlaanderen voor recreatief fietsen. Recreatief fietsen vormt op zijn beurt dan
weer één van de belangrijkste vormen van recreatie.
Doorheen de kern van Zevergem loopt via Pont-Noord – Molenstraat – Kouterwegelke – Pont-Noord
– Dorp – Kerkdreefken – Weldendreef een recreatieve fietsroute.

Figuur 4.6-5 Recreatieve fietsroute, bron Fietsnet
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Juridische planologische toestand
Bestemmingsplannen
Gewestplan
Het plangebied is in de huidige toestand bestemd volgens het originele gewestplan Gentse Kanaalzone
goedgekeurd d.d. 14/09/1977. Het omvat voor het overgrote deel de bestemmingen woongebied en
woonuitbreidingsgebied, alsook delen van agrarisch gebied gelegen binnen de woonperceelstructuur.

Figuur 5.1-1 Uittreksel uit het gewestplan

Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent
Het noordelijk gedeelte van de gemeente De Pinte, ten noorden van de E17 is gelegen binnen het
grootstedelijk gebied Gent, binnen het deelproject Parkbos.
Zevergem is gelegen buiten het grootstedelijk gebied en ligt daarbij in buitengebied.
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Plangebied
Figuur 5.1-2 Grafisch plan afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent

Verkavelingen
Binnen het plangebied komen goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen voor. Deze worden
weergegeven op het plan bestaande juridische toestand in bijlage.

Rooilijnplannen
In het plangebied komen verschillende rooilijnplannen voor waarbij in hoofdzaak gestreefd wordt naar
een straatbreedte van 11m. Deze bestaan voor:
-

Pont-Noord;

-

Dorp;

-

Pont-Zuid.

De rooilijnen van deze wegen blijven ongewijzigd.
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Atlas der buurt- en voetwegen (kaart 13)
De atlas der buurt- en voetwegen werd opgemaakt in navolging van de wet van 10 april 1841. Deze
wet op de buurtwegen werd inmiddels opgeheven door het gemeentewegendecreet, in werking
getreden op 1 september 2019.
Doorheen het plangebied lopen volgende buurt- of voetwegen:
-

Sentier nr. 20: Kerkdreefken

-

Sentier nr. 23: dwars doorheen de verkaveling Kerkveld

-

Chemin nr. 1: Pont-Zuid – Dorp – Pont-Noord

-

Chemin nr. 12: Blijpoel

-

Chemin nr. 15: Molenstraat

Figuur 5.4-1 Uittreksel uit de Atlas der buurtwegen (1841)
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Beleidscontext
Structuurplanning
De Pinte binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de basis voor het ruimtelijke beleid van het Vlaamse
Gewest. Hierin legt de Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van
Vlaanderen wil zien evolueren en welke engagementen ze daarvoor concreet aangaat.
In 1997 heeft de Vlaamse regering het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief goedgekeurd als
kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Een eerste herziening is doorgevoerd in de
periode 2003-2004, een tweede in de periode 2008-2011. Hiermee is de continuïteit van het ruimtelijk
beleid verzekerd voor de korte termijn. Op lange termijn werkt de Vlaamse regering aan een opvolger
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Beleidsplan Ruimte.

Figuur 6.1-1 Gewenste Ruimtelijke Structuur Vlaanderen, bron: RSV

Voor Vlaanderen worden vier structuurbepalende componenten onderscheiden: stedelijke gebieden,
het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuren. Op basis van
de ruimtelijke principes wordt voor deze structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke
structuur uitgewerkt.
De gemeente De Pinte binnen het buitengebied
De Pinte met deelgemeente Zevergem maakt deel uit van het buitengebied. Het buitengebied is dat
gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt. Elementen van bebouwing, woningen of
bedrijfsgebouwen en infrastructuur die functioneel met de open ruimte verbonden zijn, maken er ook
deel uit vanuit. Het is een zeer ruim begrip en zal – afhankelijk van de streek – er soms geheel anders
uitzien.
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De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, alsook de
bosstructuur, de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. Afhankelijk van
de wisselwerking tussen deze diverse structuren, krijgen we een ander specifiek landschap. De
ruggengraat van dit landschap vormt het fysisch systeem, het resultaat van eigenschappen, processen
en onderlinge relaties van klimaat, lucht, bodem en water.
De doelstellingen uit het RSV voor het buitengebied zijn ondermeer het vrijwaren van het
buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bosbouw, wonen en werken). De andere
openruimtefuncties (recreatie, ontgrondingen, en sommige gemeenschaps- en nutsvoorzieningen)
zijn weliswaar een hoofdfunctie voor het buitengebied maar kunnen niet als structurerend voor het
gehele buitengebied worden beschouwd. Versnippering dient te worden tegengegaan door bundeling.
De groei van (woon)bebouwing dient in de kernen van het buitengebied te worden opgevangen.
Daarnaast dient er veel aandacht besteed te worden aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.
Ontwikkelingsperspectieven Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen goed. Dit is een belangrijke formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De strategische visie omvat een
toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische
doelstellingen. De Vlaamse regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde
filosofie en aanpak in het ruimtelijk beleid wil inzetten.
Het uiteindelijke BRV zal bestaan uit een strategische visie en een operationaliseringsprogramma in
de vorm van een set beleidskaders. De strategische visie vormt de basis voor operationele
maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of
ontwikkelingsprogramma’s. Het heeft niet het statuut van een ontwerp ruimtelijk beleidsplan omdat
er nog geen beleidskaders zijn goedgekeurd.
Inhoudelijke krachtlijnen
De Vlaamse regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand
ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het
doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3
hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.
De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer moeten
gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. In de meeste gevallen kan dat met
beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een aantal plaatsen kan dat
betekenen dat er voor inbreiding gekozen wordt om een sterke verdichting te krijgen.
Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt de Vlaamse overheid een ruimtelijke
visie op voor landbouw, natuur en bos. Deze visie vormt de basis voor het opmaken van concrete
afbakeningsplannen voor landbouw, natuur en bos.
Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien
buitengebiedregio’s. Voor elke regio heeft de Vlaamse regering dat visievormingsproces afgerond met
een beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. Voor de landbouwgebieden waar
de bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande
agrarische bestemmingen te herbevestigen.
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Een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos voor de Leiestreek werd opgemaakt in 2008.
Het plangebied is niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.

Figuur 6.1-2 Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek - operationeel uitvoeringsprogramma 24
oktober 2008

De Pinte binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door
de Vlaamse regering. Het PRS is in 2009 gedeeltelijk herzien met als doel een provinciaal beleidskader
voor windturbines toe te voegen. Een tweede partiële herziening vond plaats in 2012, die vooral
wijzigingen kent op het vlak van wonen en bedrijvigheid.
Deelgemeente Zevergem is gesitueerd binnen de deelruimte ‘het zuidelijk openruimtegebied’, een
deelruimte met hoofdzakelijk open ruimte potenties. Het beleid is er gericht op het leefbaar maken
als openruimtegebied en verdere verstedelijking te voorkomen. Er wordt hierbij uitgegaan van een
versterking van de natuurlijke en toeristisch-recreatieve functie, het garanderen van de leefbaarheid
van de landbouw en het versterken van het belang van de stedelijke kernen en de globale leefbaarheid
van het open-ruimtegebied.
Visie op de nederzettingsstructuur en het wonen
De kern Zevergem, waarop het plangebied betrekking heeft, werd als woonkern geselecteerd. Dit
betekent dat het wonen verder ontwikkeld kan worden in de kernen en dat alleen met louter lokale
ontwikkelingsperspectieven. Bij woonuitbreiding kan er in elk geval géén afbreuk zijn aan de
ecologische waarden van de Scheldevallei.
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Verder dient er bij een verdere ontwikkeling van de nederzettingsstructuur rekening worden
gehouden met het belang van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de
nederzettingen en het omgevende landschap in het toeristisch-recreatief gebeuren van de streek.
Visie op de open ruimtestructuur
Het cultuurhistorisch landschap moet binnen de deelruimte ‘het zuidelijk open ruimtegebied’
behouden en versterkt worden. Hierbij dient er een symbiose gecreëerd te worden tussen natuur en
landbouw, waarbij de versterking van het landschap, de ontwikkeling van natuurwaarden en de
leefbaarheid van de landbouw worden nagestreefd. De bestaande landschapswaarden worden hierbij
gebruikt als afwegingskader.
Het betreft:
-

Het zandig Leie-Schelde interfluvium wordt beschouwd als overgang naar de deelruimte ‘het
Oost-Vlaams Kerngebied’. De verstedelijking moet gebufferd worden, het coulissen-meersen
landschap moet hersteld worden en de resterende openruimtecorridors tussen de verstedelijkte
dorpen moeten behouden blijven.

-

Het openfield karakter van het lemig Leie-Schelde interfluvium, een golvend, grootschalig open
landschap met rijke contrasten tussen groene beekvalleien en open kouters met bulken, moet
bewaard blijven.

Visie op de toeristisch-recreatieve structuur
Zevergem maakt deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Scheldestreek. Dit netwerk
omvat ondermeer de toeristisch-recreatieve elementen langsheen de Schelde tot Dendermonde en
verder uitwaaierend naar het Antwerpse Rivierenland.
Het belang van de Schelde als ‘Blauwe draad’ en drager van verschillende toeristisch-recreatieve
activiteiten doorheen alle netwerken in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen
en Henegouwen wordt verder ondersteund.
Binnen dit toeristisch-recreatief netwerk wordt gestreefd naar:
-

Het verhogen van de complementariteit tussen de toeristisch-recreatieve voorzieningen;

-

De versterking van toeristisch-recreatieve infrastructuur op provinciaal niveau. Op gemeentelijk
niveau kunnen lokale toeristisch-recreatieve elementen de netwerkvorming versterken, o.m.
door een gericht aanbod aan kleinschalige lokale accommodatie en aandacht voor historische
sites of merkwaardige gebouwen;

-

Het bevorderen van een maximaal recreatief medegebruik van de openruimte-elementen (bv.
bossen, waterlopen,…) op een verantwoorde en duurzame wijze en het verbinden van die
elementen door versterking van een netwerk van provinciale en lokale infrastructuren voor
langzaam verkeer doorheen de open ruimte;

-

De versterking van de eigenheid, de specifieke potenties en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van elk toeristisch-recreatief netwerk;

-

De uitbouw van toeristisch-recreatieve transferia van bovenlokaal belang. Deze zijn gelegen langs
de verschillende knooppunten van de verschillende toeristisch-recreatieve elementen en routes,
waar specifieke ondersteunende infrastructuur aangelegd kan worden (sanitair, aanlegsteiger,
infopunt, horeca,…).
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Ontwikkelingsperspectieven Strategische visie Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen (BROV)
De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen met een
langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Een conceptnota ligt
reeds voor en bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders:
-

Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte;

-

Transitie naar een aangename (be)leefomgeving;

-

Transitie naar een circulaire samenleving/

De strategische visie vertrekt vanuit vier ruimtelijke principes als toetsende elementen waaraan
ruimtelijk beleid en projecten worden onderworpen:
Principe 1: Nabijheid en bereikbaarheid
-

Ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen die multimodaal ontsloten zijn.

-

De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur versterkt de multimodale bereikbaarheid van de
knooppuntlocaties.

Principe 2: Meervoudig en intensief ruimtegebruik
-

De beste ruimtelijke oplossing is de oplossing die het meest efficiënt gebruik maakt van de
schaarse ruimte.

-

Meervoudig en intensief ruimtegebruik is de norm. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van
slechts één partij behartigen, zijn onwenselijk en onafgewerkt.

-

Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen.

Principe 3: Ecosysteemdiensten versterken
-

Elke ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te houden met de ecosysteemdiensten die de
omgeving levert.

-

Ruimtelijke ontwikkelingen die ecosysteemdiensten schaden zijn onwenselijk. Ze dienen
vermeden, hersteld of gecompenseerd te worden.

Principe 4: Maatschappelijke betaalbaarheid
-

Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op
korte en op lange termijn. Onder lange termijn worden terugkerende kosten voor onderhoud en
exploitatie verstaan, alsook de kosten voor hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik.

-

Projecten zoeken eveneens een correct sociaal evenwicht tussen de lusten en lasten die ze met
zich meebrengen en verdelen deze rechtvaardig.

Daarbij zal elk beleidskader een aantal pakketten omvatten die in de uitwerking van het Provinciaal
Beleidsplan Ruimte verder vorm zullen krijgen:
Beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’
1.

Ecosysteemdiensten bepalen de mogelijkheden van onze maatschappelijke activiteiten.

2.

Uitbouwen en versterken van een robuuste en veerkrachtige, fijnmazige dooradering.

3.

Vrijwaren van voldoende ruimte voor duurzame en klimaatbestendige voedselproductie.
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Beleidskader ‘Transitie naar een aangename (be)leefomgeving’
1.

Inzetten op kernversterking.

2.

Voorzieningen op de juiste plek verzekeren / garanderen.

3.

Zorgen voor evenwicht tussen de kernen.

Beleidskader ‘Transitie naar een circulaire samenleving’
1.

Welzijn en welvaart creëren door ruimte te maken voor circulariteit.

2.

Een circulaire bebouwde ruimte creëren – aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk.

3.

Niet-bebouwde ruimte optimaal inzetten om de materialen die we verbruiken te produceren.

4.

Inpassen van een
gebiedsontwikkeling.

circulair

systeem

op

meerdere

schaalniveaus

door

circulaire

Doorheen de 3 beleidskaders wordt uitwerking gegeven aan drie transversale thema’s:
1.

Watersysteem: Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem.

2.

Energiesysteem: Transitie naar een zelfvoorzienend energiesysteem.

3.

Mobiliteitssysteem: Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) De Pinte
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan geeft een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie aan
voor het grondgebied De Pinte. Het GRS werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 26 juni
2006, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 december 2006.
Richtinggevend gedeelte
Algemeen
De Pinte wordt gekenmerkt door een complementariteit aan wonen in een open omgeving, recreatie,
een landschappelijk en ecologisch waardevolle open ruimte en een goede bereikbaarheid. De
uitdaging voor de toekomst bestaat er in deze complementariteit in een duurzaam perspectief te
brengen.
Voor de gemeente betekent dit dat:
-

Het aantrekkelijke woontapijt verder ontwikkeld en vooral gedifferentieerd wordt, zodat het
aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen.

-

Diverse vormen van recreatie de ruimte delen in andere functies, vnl. wonen en open ruimte
functies;

-

De landschappelijke en ecologische kwaliteiten beschermd worden en doorgetrokken worden in
het bebouwde gebied.

-

Alternatieve vervoersmiddelen gestimuleerd worden: in het geval van De Pinte vooral de
combinatie fiets-trein, aangevuld met de bus.

Hoewel Zevergem een kern in het buitengebied is, is het ook hier van belang dat er initiatieven
genomen worden om het woningaanbod te differentiëren en te investeren in de leefbaarheid van de
woonkern.
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Gewenste nederzettingsstructuur
-

Verbeteren van de samenhang

De dorpskern van Zevergem ligt in tegenstelling tot die van De Pinte in het buitengebied. De ruimtelijke
samenhang kan er echter verbeterd worden, in het bijzonder door de aanleg van de openbare ruimte
en het sterken van de band met de Schelde. Initiatieven moeten genomen worden om het
woningaanbod te differentiëren en te investeren in leefbaarheid.
-

Differentiëren van het woonaanbod

De druk op de woningmarkt is groot en er zijn weinig mogelijkheden om het woningaanbod te
differentiëren ten behoeve van senioren en eigen inwoners. Oplossingen voor de woonkern dienen
gevonden te worden. Zo wordt een woonontwikkelingsgebied gezien ten zuiden van de kerk van
Zevergem, een nog niet bebouwd woongebied.
Benadrukt wordt dat de rol van Zevergem als woonkern beperkt is en in de toekomst op het huidige
niveau gehandhaafd dient blijven.
-

Verbeteren van de woon- en leefomgeving

Blijvende aandacht moet gaan naar het verbeteren van de woon- en leefomgeving onder andere door
het veiliger en aangenamer maken van de openbare ruimte.
-

Beleid zonevreemde woningen

Zonevreemde woningen zijn woningen die niet gelegen zijn binnen de bestemming woongebied. In
het plangebied komen aan de rand van de kern in de Scheldevallei een aantal zonevreemde woningen
voor. Rechtszekerheid van deze constructies staat voorop. Dit houdt in dat:
o

de woonbestemming voor deze gevallen wordt bestendigd;

o

de woningen een uitbreidingsmogelijkheid krijgen tot 1000m³, of tot hetgeen
gebruikelijk is in het omringende woongebied;

o

en hetzelfde uitrustingsniveau qua nutsvoorzieningen wordt nagestreefd.

Specifieke aandacht dient ook te gaan naar zonevreemde verkavelingen.
Gewenste verkeersstructuur
De Veldstraat, Pont-Zuid, Dorp en Pont-Noord zijn geselecteerd als een lokale verbindingsweg. De
overige wegen in het plangebied zijn geselecteerd als wijkontsluitingsweg.
Gewenste natuurlijke structuur
Het plangebied is gelegen in de Scheldevallei. Grenzend aan het plangebied bevinden zich de
afgesneden Scheldemeanders Krommenhoek, Ham, Van Loeyput en Spanjaard. Deze afgesneden
Scheldemeanders zijn gesitueerd in een VEN-gebied. Het VEN vormt met haar grote aaneengesloten
gebieden de ruggengraat van de toekomstige natuurlijke structuur (netwerken) in Vlaanderen.
Specifieke aandacht moet besteed worden aan deze Scheldevallei. Omdat ter hoogte van de
afgesneden Scheldemeanders nog waardevolle natuurelementen voorkomen, en omdat de
Scheldevallei in het RSV als structuurbepalend voor de natuurlijke structuur in het buitengebied wordt
aangeduid, moet de natuur daar bescherming genieten. In praktijk wil dit zeggen dat een bufferzone
rond de waterplassen wordt afgebakend waarbinnen natuur de hoofdfunctie is.
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Figuur 6.1-3 Gewenste ruimtelijke structuur Zevergem

Bindend gedeelte
Volgende elementen uit het bindend gedeelte zijn relevant voor het RUP:
-

Deelgemeente Zevergem is een kern in het buitengebied die bovendien op de rand van de
Scheldevallei is gelegen. Er worden geen mogelijkheden voorzien om het woongebied van de kern
uit te breiden.

-

Binnen de woonkern van Zevergem dient een project ontwikkeld te worden dat een aanbod
creëert van kleine moderne woningen bedoeld voor gezinnen zonder kinderen (bv. senioren). De
mogelijkheden voor dergelijk project worden gezocht binnen het woongebied van het
gewestplan. Dit dient bestendigd te worden binnen voorliggend RUP.

-

Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de open ruimte buiten de Scheldevallei, tot aan
de N60/E17.

ID 4601043031| 57

Overige relevante studies
Beeldkwaliteitsplan
Een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern met aangrenzende vallei werd opgemaakt in de vorm van
een voorstudie voor voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan. Het werd goedgekeurd in 2011.
Het beeldkwaliteitsplan schetst een mogelijk toekomstbeeld. Het brengt in beeld wat de
mogelijkheden voor de inrichting van het gebied zijn via een visie op de transformatie van de
bestaande bebouwing, het inpassen van nieuwe functies en het versterken van de landschappelijke
kwaliteit. Om dit te kunnen realiseren, dienen de krachtlijnen van het beeldkwaliteitsplan verankerd
te worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP kan de juridische context scheppen en tegelijk
de beoogde kwaliteit waarborgen, alsook een duidelijke ambitie naar beeldkwaliteit naar voor
schuiven via heldere stedenbouwkundige voorschriften.
Volgende principes en regels van toepassing op het plangebied zijn bepaald in het beeldkwaliteitsplan:
Gaaf valleilandschap
1.

Het zicht op de kerktoren vanuit het open landschap achter de kerk dient gevrijwaard te blijven.
De ruimte direct achter de kerk blijft daarom onbebouwd.

2.

De paden doorheen de Scheldvallei vormen een doorlopend netwerk tussen de dorpskern en het
jaagpad de Schelde.

Figuur 6.2-1 Principes gaaf valleilandschap

Compacte dorpskern
1.

Voor waardevol bouwkundig erfgoed wordt de wijziging van de bestaande toestand van elk
gebouw of constructie onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de
elementen met culturele, historische en/of esthetische grote waarde primeert.

2.

Het zicht op de kerktoren vanaf Pont-Noord en Pont-Zuid dient gevrijwaard te blijven.
Bouwhoogtes in de zichtassen op de kerk dienen beperkt te blijven tot één bouwlaag met een
zadeldak.

3.

De bebouwing in de kern vormt steeds onderdeel van een specifieke architecturale eenheid en
moet in harmonie met de rest van de bebouwing waaruit die eenheid bestaat, opgetrokken
worden.
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Figuur 6.2-2 Principes compacte dorpskern

Basistypologie compacte dorpskern
1.

De bebouwing heeft een brede voorgevel die op de rooilijn staat.

2.

De voorgevel is vlak, zonder insprongen of terugwijkingen.

3.

Bij rijbebouwing zijn de zijgevels blind of gesloten, bij hoeken kunnen openingen toegevoegd
worden.

4.

De bebouwing is twee bouwlagen hoog, de kroonlijst is min of meer doorlopend.

5.

De bebouwing heeft een zadeldak, met de nok parallel aan de voorgevel.

6.

Daktoevoegingen als kapellen, ramen zijn beperkt en tasten de dakvorm niet aan.

7.

De gevel heeft een verticale geleding met staande raamverdeling (breedte/hoogte verhouding
van 1/2 tot 1/3).

8.

Baksteenmetselwerk in donkere Scheldebaksteen, pleisterwerk mag lichtkleurig + daken in
donkere leien of pannen.

9.

Garagepoorten beperken aan de straat.

Figuur 6.2-3 Verduidelijking van de basistypologie voor de compacte woonkern
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Woonproject Dorp nr. 11-25
1.

Bebouwing volgt de basisregels van de langse dorpswoning en respecteert het zicht op de
kerktoren vanaf Pont-Zuid.

2.

De bebouwing mag niet als een bouwblok de hoek omplooien en bestaat daarom uit verschillende
volumes.

3.

Het volume aan de doorgaande weg wordt op de rooilijn opgetrokken en is 1 bouwlaag hoog met
zadeldak. De andere volumes mogen teruggetrokken staan en een voortuin hebben. ze zijn 2
bouwlagen hoog met zadeldak.

4.

Het volume aan de overgang Pont-Zuid/Dorp vormt een duidelijke kop gericht naar landschap en
Pont-Zuid.

5.

De verschillende volumes worden samengehouden door een tuinmuur in baksteen die de grens
vormt tussen publiek en privaat domein. de tuinmuur heeft een hoogte van 1,8 tot 2,5 meter.
tuindeuren en poorten in de tuinmuur zijn toegelaten.

6.

Bij voorkeur wordt een doorgang doorheen het wooneiland gerealiseerd naar het plein.
toegangen hierop zijn mogelijk.

Figuur 6.2-4 Principes woonproject Dorp nr. 11-25

Plein
1.

Het nieuwe dorpsplein bindt de verschillende deelruimtes voor en achter de kerk tot één geheel

2.

Het plein wordt uitgevoerd als een verhard vlak van gevel tot gevel met minimale drempels.

3.

Aan de zijde van het landschap wordt het plein zeer strak begrensd met een duidelijk doorlopend
hoogteverschil t.o.v. het grasplein.

4.

Noodzakelijke toevoegingen aan het openbaar domein worden beperkt en geïntegreerd in de
veelvuldig voorkomende tuinmuren.

5.

Parkeren wordt geclusterd aan de zijde van de woningen met garagetoegangen.

6.

Het grasplein wordt als een verstevigd grasvlak aangelegd waarop zeer uiteenlopende activiteiten
georganiseerd kunnen worden.
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Figuur 6.2-5 Principes pleinfunctie

Generiek woonlint
1.

Voor waardevol bouwkundig erfgoed wordt de wijziging van de bestaande toestand van elk
gebouw of constructie onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de
elementen met culturele, historische en/of esthetische grote waarde primeert.

2.

Indien de bebouwing in het lint onderdeel vormt van een specifieke architecturale eenheid moet
het in harmonie met de bebouwing in de omgeving opgetrokken worden.

3.

De bebouwing staat teruggetrokken ten opzicht van de rooilijn.

4.

De bebouwing kan volledig vrijstaand zijn, of geclusterd. Bij nieuwe clusters mogen maximaal 4
woningen aaneengesloten worden.

5.

De bebouwing is maximaal twee bouwlagen hoog + dakverdieping.

6.

Het hoofdgebouw heeft een zadeldak parallel aan de voorgevel.

7.

Specifieke welstandskenmerken zoals
raamverdeling en dergelijk zijn allen vrij.

8.

Zijgevels kunnen eveneens de toegang of ramen bevatten.

9.

Garages kunnen in het hoofdvolume of in een eigen volume.

materiaalgebruik,

kleurgebruik,

gevelgeleding,

10. Meergezinswoningen zijn niet toegelaten, aanvullende functies op het wonen wel.
Het beeldkwaliteitsplan schetst een mogelijk toekomstbeeld voor het plangebied, maar heeft geen
juridisch verordenend karakter. De ruimtelijke principes aangehaald in het beeldkwaliteitsplan
worden als zeer waardevol beschouwd, maar worden met een kritische blik benaderd. Zo werkt het
document voornamelijk inspirerend voor het ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Figuur 6.2-6 Aanbevolen ingrepen generiek woonlint

Ruilverkaveling Schelde-Leie
Een aantal percelen binnen het plangebied zijn gelegen binnen het ruilverkavelingsproject ScheldeLeie. De belangrijkste doelstelling van het project is een verbetering van de agrarische structuur via
het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. De gronddruk neemt namelijk toe door de uitbouw
van het Parkbos Gent, de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen.
De ruilverkaveling wil in deze context een flankerend beleid bieden.
De herverkaveling leidt tot een aanpassing van het kadasterplan van het projectgebied. Een dergelijke
aanpassing vraagt heel wat voorbereiding. Het puzzelwerk en het wikken en wegen van de wensen
van vele gebruikers is een delicate en complexe opdracht. Het neemt enkele jaren in beslag om het
herverkavelingsplan uit te tekenen.
Het kadasterplan met aanduiding van het plangebied is weergegeven op onderstaande figuur. Indien
een perceel gelegen in woongebied volgens het gewestplan ook binnen de ruilverkaveling ligt,
betekent dit niet dat het woongebied wordt opgeheven. Het kavelplan legt namelijk geen juridische
bestemming vast, maar heeft betrekking op eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. de
landbouwfunctie. Daarbij is het in de praktijk wel mogelijk dat een perceel een feitelijk gebruik heeft
als landbouwgebied, maar in principe gelegen is in woongebied en alsook bebouwd kan worden.
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Figuur 6.2-7 Kavelplan Schelde-Leie met situering van het plangebied

Figuur 6.2-8 Perceel deels gelegen binnen woongebied volgens het gewestplan, en mede opgenomen binnen het
kavelplan Schelde-Leie
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Visie voorgenomen plan
Algemene visie
De voornaamste doelstelling van het RUP “Zevergem-Scheldedorp” is het streven naar een ruimtelijk
juridisch kader op maat van de kern Zevergem teneinde de identiteitsbepalende ruimtelijke
kwaliteiten te beschermen tegen ongebreidelde verstedelijking. Het actueel kader dat bepaald wordt
door het gewestplan is niet meer bestand tegen deze uitdaging. Het gewestplan laat ontwikkelingen
toe op plekken die niet meer gewenst zijn. Tegelijk bevat het geen garanties voor een kwalitatieve
verdichting en ontwikkeling van de dorpskern.
Er moet een ruimtelijk-planologisch kader op maat komen dat waarborgen biedt om enerzijds de
sociale leefbaarheid van het dorp te behouden en zelfs te versterken, en anderzijds de ruimtelijke
impact van de dorpsontwikkeling in te perken. Het scheppen van kansen voor bijkomende
woonvoorziening voor een gezonde in- en uitstroom van een gedifferentieerde bewonerspopulatie,
maakt daar deel van uit. Voorliggend ruimtelijk kader houdt rekening met de knelpunten die zich bij
deze evenwichtsoefening stellen.
Het planologisch kader moet toelaten in te spelen op de evoluties in de tijd. De gemeente moet in
staat kunnen zijn invulling te geven aan de noden die zich vandaag stellen, maar moet evengoed
kunnen inspelen op onvoorziene evoluties.
Om dit te bereiken moeten de stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan de bestemmingen,
voldoende flexibiliteit omvatten. Dit betekent niet dat carte blanche zal worden geboden. De
mogelijke ontwikkelingen moeten zich inpassen binnen het dorpskarakter van Zevergem.
Randvoorwaarden moeten ruimtelijke kwaliteit garanderen. Dit houdt in het definiëren van een
maximaal programma, maximale bezettings- en verhardingsgraden, … .

Ruimtelijke concepten, inrichtingsprincipes en krachtlijnen
Hierna volgen een aantal ruimtelijke concepten, inrichtingsprincipes en krachtlijnen die als basis
worden genomen voor het vormgeven van het juridisch kader van het RUP. Het beeldkwaliteitsplan
vormt hierbij een belangrijke inspiratiebron en doorheen de tekst wordt hier ook naar gerefereerd.
Dynamische dorpskern
Zevergem dient een meer dynamisch dorp te worden. Naast wonen dienen ook andere functies
gestimuleerd te worden. Daarbij ligt de focus op het versterken van aantrekkelijke publieke ruimtes
op locaties met een goede zichtbaarheid. Aantrekkelijkheid wordt o.a. bevorderd door de ruimte
kwalitatief en groen te gaan inrichten en daar andere functies dan wonen aan te koppelen. De auto
mag daarbij de hoofdrol niet meer opeisen. De inrichting van het openbaar domein dient daarbij
afgestemd te worden op maat van de trage weggebruiker.
Voor het bekomen van een dynamische kern worden volgende krachtlijnen als waardevol aanzien om
een doorvertaling te krijgen in het ruimtelijk uitvoeringsplan:
-

Het stimuleren van handel en horeca binnen de dorpskern.

-

Het creëren van een centrale ontmoetingsruimte rond de kerk waar voorzieningen worden
gebundeld.

-

Het creëren van samenhangende groenzones binnen de dorpskern.

-

Het benadrukken van waardevolle en/of historische gebouwen.
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-

Parkeermogelijkheden voorzien en de inrichting ervan afstemmen op de omgevingscontext.

-

Doordachte verdichtingsprojecten in de vorm van residentieel wonen als inbreidingsproject of
heropbouw van minder waardevolle bebouwing.

Opwaarderen publiek domein
Zoals hierboven reeds aangehaald, dient ingezet te worden op een meer dynamische dorpskern. Dit
gebeurt o.a. door het opwaarderen van het publiek domein. De huidige publieke ruimte kent weinig
verblijfskwaliteit door de inrichting als doorgangsweg met omliggende parkeerstroken. Daarbij betreft
het ook een verhard ingerichte ruimte zonder groenelementen.
Het dorpscentrum van Zevergem heeft nood aan samenhangend dorpsgroen en een zachte openbare
ruimte waarbij de inrichting van het openbaar domein een vertragend effect heeft op het doorgaand
verkeer. In het beeldkwaliteitsplan (zie §6.2.1) werd via ontwerpend onderzoek tot een aantal
inrichtingsprincipes gekomen. Volgende krachtlijnen worden als waardevol aanzien en zullen een
doorvertaling krijgen in het ruimtelijk uitvoeringsplan:
-

Vanuit het Dorp moet de waardevolle open ruimte achter de kerk zichtbaar en voelbaar worden.

-

Het openbaar domein dient maximaal doorwaadbaar te zijn voor voetgangers en fietsers.

-

Het benadrukken van drie pleinwanden aan het Dorp staat voorop:
o

De pleinwand gevormd door de bebouwing langs de noordzijde van Dorp.

o

De pleinwand die de verbinding vormt tussen Pont-Zuid en Blijpoel.

o

De pleinwand die de Pastorij en de kerk met elkaar verbindt. Dit kan versterkt worden
door het behoud van de lange muur aan de kerk tot aan het achterliggende landschap
waar de potentie wordt gezien voor een nieuw dorpsplein.

Figuur 7.2-1 Ontwerpvoorstel
beeldkwaliteitsplan

zoals

opgenomen

in

het

beeldkwaliteitsplan,

bron:
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-

Een nieuw dorpsplein als ontmoetingsruimte achter de kerk met een waardevolle connectie met
het achterliggende Scheldelandschap. Aantrekkelijke voorzieningen die het dorpsleven
versterken moeten hier mogelijk zijn.

-

Het dorpsplein vóór de kerk wordt gezien vanaf het beschermde monument ‘De Pastorie’ en de
knik van de baan tussen Dorp en Pont-Zuid.

-

Bij nieuwbouwprojecten dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te worden voorzien.
Tevens dient een aaneenschakeling van toeritten naar garages langsheen de straatkant vermeden
te worden, wat het straatbeeld alsook de veiligheid ten goede komt.

Kwalitatief woonaanbod
Alvorens een aantal visie-elementen naar bebouwing toe te gaan toelichten, wordt ingezoomd op de
demografische tendens van de gemeente De Pinte teneinde het huidige woonaanbod te kunnen
evalueren en na te gaan waar de noden zich situeren.
Demografische tendens en woonaanbod
Bij het bekijken van de demografische tendens van de gehele gemeente De Pinte, is voornamelijk een
stijgende bevolkingsgroei merkbaar doorheen de laatste jaren. Volgens de bevolkingsprognose zal
deze in stijgende lijn blijven toenemen, een gelijkaardige trend aan die van het Vlaams Gewest. De
stijgende bevolkingsgroei wordt voornamelijk gekenmerkt door vergrijzing. Onderstaande grafiek
toont daarbij de evolutie van leeftijdsgroep 65+.

Figuur 7.2-2 Prognose van de bevolkingsgroei 2017-2035, bron: Jouw gemeente in cijfers: De Pinte

Figuur 7.2-3 Evolutie van de bevolking 65+, bron: Jouw gemeente in cijfers: De Pinte
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Het aantal huishoudens is de afgelopen jaren eveneens gestegen en prognoses geven aan dat deze in
stijgende lijn zal blijven toenemen: de gevolgen van vergrijzing en gezinsverdunning worden erg
tastbaar. Onderstaande figuur toont de groei van de huishoudens t.o.v. het inwonersaantal.

Figuur 7.2-4 Evolutie inwoners en huishoudens in De Pinte, bron: Provincie in cijfers

Wanneer we kijken naar andere Vlaamse gemeenten, is een gelijkaardige trend merkbaar. Het aantal
koppels met kinderen zal de komende jaren krimpen, terwijl de singles (senioren inclusief) en koppels
zonder kinderen sterk zullen stijgen. Voorzien in nieuwe woningen voor jonge grote gezinnen is
bijgevolg niet aan de orde. Dit zou immers louter verschuivingen met zich meebrengen: er is reeds een
– weliswaar ouder – patrimonium aanwezig van grotere woningen met een tuin. De vernieuwing van
dit oudere gebouwenbestand wordt niet gestimuleerd als jonge gezinnen met kinderen elders een
nieuwbouwwoning kunnen aankopen. Dit zou bijgevolg een economische druk zetten op het oudere
woningbestand, dat nog moeilijk verkocht zal geraken. Een 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.

Figuur 7.2-5 Evolutie samenstelling van de huishoudens (links) en type woonaanbod (rechts), bron: Provincie in
cijfers
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Algemene principes
Het algemeen principe bij een kwalitatief woonaanbod is het streven naar het behoud en versterken
van een kwalitatief woonbestand. Dit heeft enerzijds, zoals hierboven toegelicht, betrekking op het
creëren van een gedifferentieerd woonaanbod gericht op jonge gezinnen met kinderen,
alleenstaanden en ouderen. Anderzijds heeft dit betrekking op de afstemming van de bebouwing op
de cultuurhistorische waarde van Zevergem. Verbouwen en renoveren treden daarbij op de voorgrond
zodat de beeldwaarde van het dorpscentrum blijft behouden (cfr. beeldkwaliteitsplan).
Zevergem wordt zo gekenmerkt door de typologie van dorpse langshuizen. Toevoegingen en
verbouwingen dienen dan ook aandacht te hebben voor deze specifieke typologie. Elke verandering
heeft namelijk een grote impact op de beeldkwaliteit van de dorpskern in haar geheel. Heropbouw en
nieuwbouwprojecten in het dorpscentrum dienen daarbij bijzondere aandacht te hebben voor het
omliggende cultuurhistorisch patrimonium.
Naar woontypologie toe wordt in Zevergem een onderscheid gemaakt tussen binnen de dorpsas, en
buiten de dorpsas met uitzondering van de woonprojectzones zie §7.2.3.3. De dorpsas wordt daarbij
gedefinieerd als de zone tussen het kruispunt Pont-Zuid X Veldstraat en Pont-Noord X Molenstraat.

Figuur 7.2-6 Aanduiding van de dorpsas

Binnen het beeldkwaliteitsplan (zie §6.2.1) werden de woontypologieën reeds uitgebreid
geanalyseerd. Richtinggevende krachtlijnen werden gedestilleerd om mee te nemen in voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan.
-

Binnen de dorpsas:
o

Grondgebonden ééngezinswoningen en meergezinswoningen mits ruimtelijk
verantwoord. Meergezinswoningen kunnen ontstaan via verbouwen of herbouwen mits
het nieuwe gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen bebouwing.

o

Bouwvolume bestaat uit maximaal 2 bouwlagen + hellend dak (cfr. beeldkwaliteitsplan).

o

Dakvorm is verplicht een zadeldak (cfr. beeldkwaliteitsplan).

o

Bouwhoogte ter hoogte van de cultuurhistorische dorpskern:
▪

Maximale kroonlijsthoogte: 6,40m
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▪
o

Maximale nokhoogte: 11,00m

Respect voor de erfgoedwaarde van het pand en/of het cultuurhistorische karakter van
de omgevingscontext inzake het beschermen of versterken van de beeldwaarde, het
meest prominent binnen de cultuurhistorische dorpskern.
Het beeldkwaliteitsplan haalt een aantal waardevolle bouwprincipes aan voor de
cultuurhistorische dorpskern. Voor de doorwerking ervan wordt verwezen naar de
stedenbouwkundige voorschriften (verordenend al dan niet toelichtend).

Verkaveling
Wijngaardeke

Figuur 7.2-7 Aanduiding van de cultuurhistorische dorpskern

o
-

Parkeernorm: 2 parkeerplaatsen per woonentiteit te voorzien op eigen terrein.

Buiten de dorpsas:
o

Grondgebonden ééngezinswoningen en meergezinswoningen mits ruimtelijk
verantwoord. Meergezinswoningen kunnen ontstaan via verbouwen of herbouwen mits
het nieuwe gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen bebouwing.

o

Bouwvolume bestaat uit maximaal 2 bouwlagen + hellend dak.

o

Bouwhoogte:

o

▪

Maximale kroonlijsthoogte: 6,00m

▪

Maximale nokhoogte: 9,00m

Parkeernorm: 2 parkeerplaatsen per woonentiteit te voorzien op eigen terrein.

Woonprojectzones
Binnen het plangebied zijn twee woonprojectzones geselecteerd. Het zijn zones die door hun grootte
en ligging een andere benadering vragen dan de hierboven beschreven algemene principes. De zones
bieden meer opties wat betreft de invulling en ontwikkeling ervan teneinde een gedifferentieerd
woonaanbod na te streven. Door deze zones als één geheel te benaderen en te ontwikkelen, wenst
men tot een kwalitatieve ruimtelijke invulling te komen die een meerwaarde betekent voor de kern
Zevergem.
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De projectzones worden allen ingezet in functie van een residentieel project, echter gericht op een
divers woonaanbod. Verdere toelichting volgt hierna.

Woonprojectzone 1

Woonprojectzone 2

Figuur 7.2-8 Situering van de woonprojectzones

Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 1 omvat een inbreidingsgebied van ca. 7.765m² tussen het Wijngaardeke en het
Dorp. De site ligt daarbij in het centrum van Zevergem en is ontsluitbaar via het Dorp, langsheen het
beschermde monument ‘De Pastorie’.

Verkaveling
Wijngaardeke

Beschermd monument
‘De Pastorie’

Figuur 7.2-9 Afbakening woonprojectzone 1

De projectzone ligt voor een oppervlakte van ca. 7.450m² binnen woonuitbreidingsgebied.
Ontwikkelen ervan is mogelijk volgens het GRS (zie §6.1.6), mits herbestemmen naar woongebied. Ter
compensatie wordt woongebied ten zuiden van de kerk met minstens een gelijke oppervlakte
geschrapt. Onderzoek (o.a. binnen het beeldkwaliteitsplan) bracht naar voor dat een verdere invulling
van het onbebouwde woongebied ten zuiden van de kerk niet wenselijk is. De zone ten zuiden van de
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kerk wordt dan ook herbestemd naar een openruimtebestemming. Ontwikkelen in functie van
woongebied zal daarbij niet meer mogelijk zijn, zie blauwe contour in onderstaande figuur. Daarnaast
staat het behoud van het voetbalplein en het creëren van een zone-eigen bestemming voor dit
gedeelte voorop.

Verkaveling
Wijngaardeke
Woongebied wordt verplaatst naar
woonprojectzone 1
Woonprojectzone 1

Te herbestemmen
woongebied naar een open
ruimtebestemming

Figuur 7.2-10 Planologische compensatie voor woonprojectzone 1

De ligging van woonprojectzone 1 is interessant door zijn aansluiting bij de verkavelingswijk
Wijngaardeke en de nabijheid aan het dorp. Op deze locatie wordt er gestreefd naar een divers
woonaanbod, met name een sociaal maatschappelijk project in combinatie met grondgebonden
woningen. Hierbij is woonprojectzone 3 met het sociaal maatschappelijk project zoals opgenomen was
in de startnota, uit het verdere planproces geschrapt en is het programma overgebracht naar
woonprojectzone 1.
Volgende krachtlijnen worden als waardevol aanzien om een doorvertaling te krijgen in het ruimtelijk
uitvoeringsplan:
-

20% van de projectzone is voorbehouden in functie van een sociaal maatschappelijk project,
gericht op begeleid zelfstandig wonen of beschut wonen van personen uit kwetsbare groepen.
Het is daarbij gericht op specifieke doelgroepen: senioren, hulpbehoevenden, mensen met een
niet aangeboren letsel, … . Het project heeft een capaciteit van min. 5 en max. 10 woonentiteiten.
Nevenfuncties ondersteunend aan het zelfstandig wonen zijn daarbij toegelaten.

-

Het overige deel van de projectzone is gericht op wonen in de vorm van grondgebonden
ééngezinswoningen. Een woondichtheid van 15 wooneenheden per ha wordt daarbij beoogd.

-

Bouwhoogte:
o

Maximale kroonlijsthoogte: 6,00m

o

Maximale nokhoogte: 9,00m
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-

Dakvorm is verplicht een zadeldak

-

Het gehele woonproject mag het waardevolle beschermde monument ‘De Pastorie’ niet
aantasten.

-

Noodzakelijke afstandsregels ten opzichte van de perceelsgrens, rooilijn en zonegrens zullen
moeten worden aangehouden om een ruimtelijk verantwoorde inplanting te bekomen.

-

Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via het Dorp.

-

Een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woonentiteit voor de grondgebonden woningen
dient te worden voorzien op eigen terrein.
De parkeernorm kadert binnen het feit dat volgens recente cijfers het autobezit in de gemeente
hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde. De kern Zevergem is slecht ontsloten op vlak van openbaar
vervoer, waardoor voorgestelde parkeernorm te verantwoorden is.

-

De projectzone dient met een trage weg in verbinding te staan met de achterliggende verkaveling
Wijngaardeke.

-

Openheid van het woonproject richting de tuin van ‘De Pastorie’.

-

Aandacht voor samenhangende groenelementen en gemeenschapsgroen.

Woonprojectzone 2
Woonprojectzone 2 is een projectzone ter hoogte van enkele leegstaande en verwaarloosde woningen
(Dorp nrs. 11-19 en 23 t.e.m. 25). De sloop van de woningen wordt daarbij toegestaan aangezien deze
bouwtechnisch niet meer in goede staat zijn en een duurzaam ruimtelijke ontwikkeling belemmeren.
De woningen zijn immers niet meer aangepast aan de huidige woonnormen op het vlak van comfort,
duurzaamheid, licht en energieprestaties. Bovendien keren deze woningen zich af van het
achterliggende landschap. Het betreft namelijk een gesloten woonlint met slechts een beperkt zicht
vanaf het openbaar domein naar het achterliggende landschap. Hier wordt een waardevolle zichtas
naar de Scheldevallei gezien. Dit ter hoogte van de knik in de doorgaande weg, op de overgang van
Dorp naar Pont-Zuid.

Figuur 7.2-11 Te slopen bebouwing in functie van
woonprojectzone 2

Figuur 7.2-12 Bestaande zichtas in de huidige context

Voor het woonproject worden dan ook volgende inrichtingsprincipes en krachtlijnen aanzien:
-

Meergezinswoningen en/of grondgebonden ééngezinswoningen met max. 12 wooneenheden.

ID 4601043031| 72

-

Inplanting op 3,00m achter de rooilijn. 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.

-

In de projectzone kan eveneens een handelsfunctie worden ondergebracht.

-

Bouwen in tweede bouwlijn is niet toegestaan ter vrijwaring van de kwaliteiten van het
achterliggend, aansluitend open ruimte gebied.

-

In totaal dienen minimaal twee zichtassen richting de Scheldevallei te worden aangehouden.

Kerk

Figuur 7.2-13 Afbakening woonprojectzone 2 met aanduiding van waardevolle zichtassen (groen) en trage
doorsteek (oranje)

-

Dakvorm is verplicht een zadeldak:
o

Maximale kroonlijsthoogte: 6,00m

o

Maximale nokhoogte: 9,00m

Conform het dominerende beeld in de dorpsas wordt gekozen voor twee bouwlagen op een
inplanting van 3,00m achter de rooilijn. De achteruitbouwstrook biedt kansen voor het creëren
van een meer verkeersveilige situatie ter hoogte van de school, alsook versterkt het de zichtas naar
de kerk.
-

Het bouwvolume van de meergezinswoningen moet de uitstraling hebben van grondgebonden
ééngezinswoningen. Het inrichten van terrassen aan de straatzijde is niet toegestaan.

-

Ontsluiting gebeurt via het Dorp via een gebundelde in- en uitrit.

-

Een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per wooneenheid, boven- of (deels) ondergronds op
eigen terrein.

-

Door het dorpsplein vóór de kerk door te trekken tot aan de knik tussen het Dorp en Pont-Zuid,
maakt de projectzone deel uit van de pleinwand aan het publiek domein. Het project zal mee de
dorpskern markeren en zal het plein mee definiëren. Voldoende aandacht dient te gaan naar de
inplanting, vormgeving en architectuur om het geheel te laten inpassen binnen het
cultuurhistorisch dorpscentrum (het beeldkwaliteitsplan kan hier inspirerend werken doch de
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bouwconcepten mogen niet zondermeer worden overgenomen omdat ze onvoldoende rekening
houden met specifieke terreinkenmerken).
-

Het woonproject moet een aantal relaties scherp stellen die de structuur van de dorpskern
versterkt, o.a. pleinwandfunctie alsook het behoud en versterken van de zichtrelatie naar de kerk
(zie §7.2.4).

-

Het project mag geen achterkant hebben. Het wordt gericht zowel naar het dorpsplein, als naar
het achterliggende open landschap.

-

Een trage doorsteek dient te worden voorzien tussen de Vrije Basisschool Zevergem, de
woonprojectzone en het nieuwe dorpsplein achter de kerk (cfr. beeldkwaliteitsplan).

Versterken van de band met de Scheldevallei
De Scheldevallei met zijn Scheldemeander biedt een landschappelijke meerwaarde voor de kern. Het
biedt tevens een meerwaarde op vlak van recreatie en toerisme. Echter is er tot op heden weinig
visuele connectie tussen de kern van Zevergem en de oude Schelde-arm. Het versterken van de band
met de Scheldevallei staat dan ook voorop.
Volgende inrichtingsprincipes binnen het dorpscentrum Zevergem kunnen deze band versterken:
-

Het creëren van verschillende kwalitatieve zichtassen richting het open ruimtegebied, met een
duidelijke zichtrelatie tussen de kern en het openruimtegebied. Het zicht vanuit het
valleilandschap op de kerk is daarbij bepalend, met het vrijwaren van de open ruimte achter de
kerk als essentieel element (zie §7.2.3). Daarom wordt ook het onbebouwde woongebied achter
de kerk zoals het bestemd is volgens het gewestplan, geschrapt en herbestemd naar een open
ruimtebestemming (cfr. beeldkwaliteitsplan). Daarnaast is ook het zicht op de kerktoren vanuit
Pont-Noord en Pont-Zuid een belangrijk aspect om mee te nemen.

Figuur 7.2-14 Aan te houden vista's naar de kerk en de Scheldevallei

-

Een netwerk van wandel- en fietswegen doorheen het dorpscentrum met zijn waardevol
bouwkundig erfgoed, en in aansluiting met het netwerk van paden doorheen de aanliggende
waardevolle Scheldevallei (cfr. beeldkwaliteitsplan).
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-

Het versterken van de link tussen het dorpscentrum en het Warandestraatje aan het begin van
het valleigebied.

-

Het nieuwe dorpsplein opgenomen als opportuniteit onder §7.2.2 als connectie tussen het
dorpscentrum en het landschap

Naast de connectie met de Scheldevallei, wordt ook de link met het nabijgelegen kasteelpark ‘Van
Welden’ als waardevol aanzien. Hierbij vormt de Weldendreef een waardevolle doorsteek binnen het
traag netwerk voor fiets- en voetgangers.
Respect voor het aanwezige erfgoed
Het culturele erfgoed moet als motor dienen om zowel een economische als sociale en culturele
dynamiek in Zevergem te bevorderen. Hierbij is het van belang dat dit cultureel erfgoed in de kijker
wordt geplaatst. Om een samenhang in het culturele erfgoed te bevorderen is het wenselijk dat de
gebouwen met erfgoedwaarde binnen en rondom de dorpskern in de kijker worden gezet, o.a. via
fiets- en wandelroutes. Zo is het mogelijk hun historisch belang terug te geven en een duidelijk link te
creëren in hun onderlinge verband.
Volgende krachtlijnen inzake het aanwezige erfgoed zijn interessant om een doorvertaling te krijgen
in het ruimtelijk uitvoeringsplan:
-

Het behoud van het cultuurhistorisch waardevol patrimonium staat voorop. Ze hebben de
potentie om gestructureerde bakens in het dorpszicht te worden.

-

Voor waardevol bouwkundig erfgoed wordt de wijziging van de bestaande toestand van elk
gebouw of constructie onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de
elementen met culturele, historische en/of esthetische grote waarde primeert (cfr.
beeldkwaliteitsplan).

-

Kijken voor een verbindingsas tussen de Molenstraat en Pont-Noord als alternatief voor de niet
meer toegankelijke voetweg nr. 23.
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Bepalen van de plan-m.e.r.-plicht
Feitelijke en juridische planologische toestand
Feitelijke toestand plangebied en omgeving
Het plangebied omvat de landelijke dorpskern van Zevergem, gelegen aan de waardevolle
Scheldevallei. De kern is ontstaan rond een infrastructuuras met aan de westelijke zijde een
verkavelingsstructuur. De waardevolle Scheldevallei start nagenoeg ten zuiden van de kerk.
Juridisch planologische toestand plangebied en omgeving
Het plangebied bestaat in hoofdzaak uit woongebied en woonuitbreidingsgebied:
-

Het woonuitbreidingsgebied is reeds grotendeels aangesneden in de jaren ’60-‘70. Tussen het
Dorp en Het Wijngaardeke situeert zich een gedeelte niet aangesneden woonuitbreidingsgebied.

-

Ten zuiden van de kerk bevindt zich nog onbebouwd woongebied, op de plaats waar de
Scheldevallei start.

In kader van een logische afbakening zijn een aantal woonperceelsdelen die gelegen zijn in agrarisch
gebied, mee opgenomen binnen de plancontour.
Het plangebied is gelegen in buitengebied volgens het RSV. Het wordt omgeven door vnl. de agrarische
bestemmingszone. Aan de westelijke zijde sluit het aan op de bestemming parkgebied. De
Scheldevallei is hoofdzakelijk bestemd als natuurgebied.

Overzicht wijziging bestemmingen
Tabel 8.2-1 Overzicht wijziging bestemmingen

Bestemmingen

Feitelijk gebruik

Huidige toestand
Woongebied

Geplande toestand
Woongebied

Woongebied
Woonuitbreidingsgebied

Open ruimte
bestemming
Woongebied

Agrarisch gebied

Woongebied

Agrarisch gebied

Agrarisch gebied

Wonen

Wonen

Onbebouwd
inbreidingsgebied
Onbebouwd
landbouwgebied ten
zuiden van de kerk

Bebouwd
inbreidingsgebied
Onbebouwd
landbouwgebied

Wijziging
Geen wijziging in
gebiedscategorie
Wijziging in
gebiedscategorie
Geen wijziging in
gebiedscategorie
Dient te worden
beschouwd als correctie
van het gewestplan
Geen wijziging in
gebiedscategorie
Ongewijzigd
Gewijzigd
Ongewijzigd
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Toepassingsgebied
RUP’s vallen onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet Algemeen
Milieubeleid (DABM). Omdat ze het kader vormen voor de toekenning van een vergunning vallen ze
eveneens onder het toepassingsgebied van het DABM.
Het voorgenomen RUP “Zevergem-Scheldedorp” vormt het kader voor het toekennen van een
vergunning voor een project vermeld in bijlage I, II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van
categorieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen.
Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het
plangebied ca. 36,52ha betreft en slechts 2% van het grondgebied van De Pinte omvat. Het lokaal
niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het lokale karakter van de te verwachten invulling, de
beperkte schaal, de lokale bediening en omvang. Daarbij staat de gemeentelijke overheid in voor het
opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het voorgenomen RUP “Zevergem-Scheldedorp” komt dus in aanmerking voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage.
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Onderzoek naar de aanzienlijkheid van de
milieueffecten
Bepalen van de referentietoestand
Voor het plangebied is er geen onderscheid tussen de feitelijke en juridische referentietoestand,
waardoor de effecten in onderstaande analyse besproken worden ten aanzien van zowel de feitelijke
als juridische referentietoestand.

Discipline Bodem
De beschrijving van de referentiesituatie en bijhorende kaarten zijn gebundeld onder §4.2.1.
Ten gevolge van het planvoornemen is vergraving en eventueel bijkomende verharding alsook
ontharding van de bodem mogelijk. Het plangebied is zeer weinig gevoelig voor verdichting (droge
zandbodem). Doordat bijkomende bebouwing binnen het plangebied ook eerder beperkt is, zijn de
effecten inzake verdichting hier niet relevant. Verder is de bodem binnen het plangebied matig
gevoelig voor profielverstoring. Het planvoornemen heeft slechts een beperkt negatief effect op de
bodem.
Rekening houdend met de aard van de ingrepen (zeer beperkte bijkomende verstoring) en het
gegeven dat er binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of
ontginningen werden aangetroffen, kan er redelijkerwijze geconcludeerd worden dat er geen
aanzienlijke effecten op bodemverstoring en grondstofvoorwaarden optreden. Er wordt vanuit
gegaan dat bij graafwerken de vigerende regelgeving cfr. grondverzet wordt gevolgd.
De gemeente De Pinte wordt aangeduid als een zeer weinig erosiegevoelige gemeente volgens de
erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten. Ter hoogte van het plangebied is er geen
potentiële bodemerosie. Aanzienlijke effecten worden bijgevolg niet verwacht.
Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline bodem zal teweegbrengen.

Discipline Water
De beschrijving van de referentiesituatie en bijhorende kaarten zijn gebundeld onder §4.2.2.
Doorheen het plangebied loopt in het zuidelijk deel van de kern de Toutefaisbeek, een waterloop van
derde categorie met waterloopnr. OS218. De beek is deels ingebuisd achter de kerk van Zevergem. Bij
de aanleg van de riolering in Zevergem en de bouw van het waterzuiveringsstation in de Blijpoel, werd
de loop van de Toutefaisbeek opgenomen in het algemeen rioleringsplan van de gemeente en verloor
het zijn statuut als waterloop binnen de bebouwde kom en achter de kerk. Het oppervlaktewater uit
de Molenstraat wordt afgeleid naar de Veldstraat om ter hoogte van de Jozefkapel verbinding te
maken met de Toutefaisbeek.
Ten gevolge van het planvoornemen zal slechts op een beperkt aantal locaties, voornamelijk bij
woonprojectzone 1, bijkomende onverharde oppervlakte verhard worden. Daarnaast zal de dorpskern
ook onthard worden bij de herinrichting ervan. Er dient sowieso voldaan te worden aan de
gewestelijke hemelwaterverordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR d.d. 01/10/2014).
Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering
met vertraagde afvoer. Er moet in eerste instantie voorzien worden in maximaal hergebruik en
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vervolgens in maximale infiltratie. Indien alsnog gekozen zou worden voor buffering met vertraagde
afvoer, moet deze collectief voorzien worden en mag deze niet doorgeschoven worden naar de
individuele percelen of projecten. Het is belangrijk om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden,
om wateroverlast stroomafwaarts te vermijden. Zoals uit het kaartmateriaal blijkt is de bodem van het
plangebied geheel infiltratiegevoelig (niet overstromingsgevoelig). Een niet te verwaarlozen aandeel
van het terrein moet gevrijwaard blijven van bebouwde en verharde oppervlakte om infiltratie
mogelijk te maken.
Bij het aanleggen van een buffersysteem is een volume van 400m³/ha verharding/dak vereist. Deze
dimensionering wordt provinciaal vooropgesteld. Als basis voor het berekenen van de buffer is niet
enkel de bijkomende bebouwing en verharding opgenomen, maar is ook de bestaande dakoppervlakte
in rekening gebracht. Deze ruime dimensionering van de buffervoorziening is afdoende om
hydraulische impact stroomafwaarts te vermijden. Tegelijk wordt ook voldaan aan de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater.
Het planvoornemen voorziet verder geen grootschalige ondergrondse constructies en geen
permanente grondwaterwijzigingen. Er worden dan ook geen aanzienlijke effecten ten gevolge van
grondwaterstroming verwacht. Het plangebied is dan ook geheel matig gevoelig aan
grondwaterstroming.
Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline water zal teweegbrengen.

Discipline Biodiversiteit
De beschrijving van de referentiesituatie en bijhorende kaarten zijn gebundeld onder §4.3.
Zoals blijkt uit de referentietoestand, is het plangebied hoofdzakelijk biologisch minder waardevol.
Uitzondering hierop vormt een perceel ten noorden van het plangebied gekenmerkt door een complex
van biologisch waardevol en zeer waardevolle elementen (soortenarm permanent cultuurgrasland).
Langsheen de straatzijde van Blijpoel situeert zich een biologisch waardevolle bomenrij met
dominantie van linde en populier.
Uit de biologische waarderingskaart wordt afgeleid dat de kleine landschapselementen binnen het
plangebied amper connectiviteit ondervinden met de omliggende biologische structureren binnen de
Scheldevallei, of het parkgebied ten westen van het plangebied. Voorliggend plan zorgt niet voor het
doorbreken van een verbinding(szone), trek- en fourageerroutes voor fauna en flora of een scheiding
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet
verwacht.
Het plangebied ligt niet in de invloedssfeer van een VEN-gebied of Natura2000-gebied. Het uitvoeren
van een (voortoets) passende beoordeling of een verscherpte natuurtoets is dan ook niet relevant.
Door uitvoering van het planvoornemen kunnen er in de toekomst zeer beperkte bijkomende
stikstofdeposities optreden. Deze kunnen het gevolg zijn van bijkomende verkeersbewegingen en
mogelijks ook gebouwenverwarming. Het grootste deel van deze vrijgekomen stikstof zal neerslaan
binnen de eerste 200 meters rondom het plangebied, waar hoofdzakelijk geen waardevolle en
stikstofgevoelige habitats in een goede staat van instandhouding aanwezig zijn. Het valt echter niet
uit te sluiten dat een verwaarloosbaar aandeel ook zal neerslaan ter hoogte van de voorkomende VEN
en Natura 2000-gebieden. Wegens het ontbreken van een PAS-kader, wordt momenteel geoordeeld
dat bijkomende stikstofdeposities vermeden moeten worden binnen deze beschermde gebieden,
indien de KDW van de habitats momenteel reeds overschreden wordt. De Vlaamse Overheid werkt
momenteel aan een nieuw PAS-kader. Op het moment dat de (verkavelings)vergunning zal worden

ID 4601043031| 79

aangevraagd naar aanleiding van de goedkeuring van huidig planvoornemen, zal het project op dat
moment moeten getoetst worden aan het nieuwe PAS-kader. Hierdoor en wegens het feit dat de
beschermde gebieden op vrij ruime afstand van het plangebied gelegen zijn en de bijkomende
verkeersgeneratie dusdanig klein is (waardoor ook de stikstofdeposities ter hoogte van de
beschermde gebieden verwaarloosbaar klein zullen zijn), kan gesteld worden dat er genoeg
zekerheden zijn dat uitvoering van het planvoornemen niet zal leiden tot een aanzienlijke toename
van de stikstofdeposities ter hoogte van waardevolle habitats binnen de beschermde gebieden.
Het plan voorziet geen specifieke geluidsproducerende activiteiten of functies. Het planvoornemen
leidt niet tot aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring.
Het planvoornemen zorgt niet voor een relevante grondwaterstandswijziging, een gewijzigd
overstromingsregime of een relevante bijdrage aan stikstofdeposities. Aanzienlijke effecten van
verdroging/vernatting of verzuring/vermesting worden niet verwacht.
Er kan globaal dus geconcludeerd worden dan het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline biodiversiteit zal teweegbrengen.

Discipline Landschap, erfgoed en archeologie
Voor een beschrijving van de referentiesituatie en bijhorende kaarten zijn gebundeld onder §4.4.
De kern Zevergem is een oud Scheldedorp gelegen aan de Scheldevallei. Het grenst daarbij aan het
beschermde dorpsgezicht ‘Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving’, dat op haar beurt grenst aan
het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Scheldemeersen fase 1’. Deze beschermingen liggen
binnen het vastgesteld landschapsrelict (ankerplaats) ‘Scheldemeersen tussen Zevergem en
Schelderode’. Het wordt gekenmerkt door een aaneengesloten meersenlandschap gekenmerkt door
een afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels
opgedeeld graslandpercelen. Beken met populieren afgeboorde landwegen brengen afwisseling in het
rivierlandschap. De ankerplaats start aan de Blijpoel. Aan de Blijpoel zelf is er weinig beplanting.
Vroeger waren er heel wat knotwilgen aan het begin van de Blijpoel en Warandestraatje, maar deze
zijn gerooid waardoor het landschap vanaf de Blijpoel nu meer open oogt.
Het plangebied maakt geen deel uit van het beschermde landschap. Ten gevolge van het
planvoornemen zal het landschap ook niet worden aangetast, en worden kenmerkende zichten naar
het beschermde dorpsgezicht en cultuurhistorisch landschap niet aangetast. Er worden geen
aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van de landschapsstructuur en de perceptieve kenmerken
van het beschermde aanliggende landschap.
Binnen het plangebied is het beschermd monument “Pastorie” gelegen. Woonprojectzone 1 is
ontsluitbaar via het Dorp, langsheen het beschermde monument. De Pastorie is niet alleen beschermd
omwille van het interieur, maar ook de bijhorende tuin heeft specifieke waarden. Deze is namelijk
representatief voor de overgang van de formele naar de landschappelijke tuinaanleg en is nog deels
omwald. Door uitvoering van het planvoornemen wordt niet rechtstreeks geraakt aan de Pastorie of
de bijhorende tuin. Er zal wel een wijziging van de contextwaarde zijn van deze tuin door de aanleg
van een ontsluitingsweg. Echter, mogelijke effecten worden niet aanzienlijk negatief beoordeeld.
Verder omvat het plangebied ook een aantal elementen welke aangeduid worden op de inventaris
van het bouwkundig erfgoed. Zo wordt de Pastorie in aansluiting met woonprojectzone 1 ook
aangeduid als bouwkundig erfgoed. Ook woonprojectzone 2 grenst aan 2 elementen welke zijn
aangeduid als bouwkundig erfgoed, met name de parochiekerk ten noorden en de toegangsweg van
een achterin gelegen hoeve. Geen enkel element van het bouwkundig erfgoed kent een rechtstreekse
impact. Een mogelijke wijziging van de contextwaarde wordt niet aanzienlijk negatief beoordeeld.
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Het plan geeft enkel op een tweetal locaties aanleiding tot werkzaamheden die gepaard gaan met
grootschalige bodemingrepen/verstoring in de bodem. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden
dat de aanwezige bodem ter hoogte van woonprojectzones 1 en 2 reeds antropogeen verstoord werd
door de ligging in het dorpscentrum. Bovendien is archeologisch vooronderzoek geregeld binnen de
geldende regelgeving (verplichting tot opmaak van een archeologienota onder voorwaarden).
-

De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase
onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht
bent een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk
van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de
ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone
uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site.

-

Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment
dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het
gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan
binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap. De Vlaamse Regering kan de nadere regels
daarvoor bepalen.

Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie, worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.
Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline landschap en erfgoed zal teweegbrengen.

Discipline Mens – mobiliteit
De beschrijving van de referentiesituatie en bijhorende kaarten zijn gebundeld onder §4.6.
Verkeersgeneratie
Om de verkeersgeneratie van de woonprojectzones te bepalen, wordt een set kencijfers opgemaakt
o.b.v. het Richtlijnenboek (RLB) Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (Agentschap
Wegen en Verkeer, 2018) en cijfers specifiek van toepassing op de gemeente De Pinte – Statische
sector ‘Zevergem centrum’ (Statbel, 1 januari 2020). Deelgemeente Zevergem is volgens het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gelegen in buitengebied.
Kencijfers
-

Aantal inwoners De Pinte:

10.881

-

Aantal huishoudens De Pinte:

4.507
Statbel

o

Huishoudgrootte
statische sector
Zevergem centrum:

2,31
Huishoudgrootte volgens RLB voor de provincie OostVlaanderen

-

Aantal verplaatsingen:

2,29 per persoon per dag

-

Autobezit statistische sector
Zevergem centrum:

1,34 per gezin

-

Fietsbezit, incl. elektrische
fietsen:

2,53 per gezin

-

Modale verdeling verplaatsingen bewoners
o

Te voet:

8%
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-

o

Fiets:

o

Autobestuurder:

o

Autopassagier:

o

Openbaar vervoer:

o

Andere:

o

OSP (8u00-9u00):

o

ASP (17u00-18u00):

16%
53%
18%
5%

1%
Dagverdeling verplaatsingen bewoners
3% IN – 16% UIT
14% IN – 5% UIT
Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER

-

Aantal bezoekers:

-

Modale verdeling bezoekers

-

0,25 per woning per dag

o

Te voet:

o

Fiets:

o

Autobestuurder:

o

Autopassagier:

o

Openbaar vervoer:

o

Andere:

o

OSP (8u00-9u00):

o

ASP (17u00-18u00):

8%
15%
48%
27%
2%

0%
Dagverdeling verplaatsingen bewoners
3% IN – 1% UIT
8% IN – 12% UIT
Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER

Verkeersgeneratie
Om de bijkomende verkeersgeneratie ten gevolge van de woonprojectzones te bepalen, worden
bovenstaande kencijfers toegepast op de projectzones.
Binnen woonprojectzone 1 kunnen max. 19 wooneenheden worden ontwikkeld binnen een
oppervlakte van 0,75 ha, wat resulteert in een dichtheid van 25 wooneenheden/hectare. Hierbij wordt
een worst case scenario aangenomen waarbij het sociaal maatschappelijk woonproject wordt
meegenomen als volwaardige wooneenheid die eigen verkeersgeneratie als bezoekersverkeer
genereert.
Binnen woonprojectzone 2 kunnen max. 12 wooneenheden worden ontwikkeld binnen een
oppervlakte van 0,27 ha, wat resulteert in een dichtheid van 45 wooneenheden/hectare.
Tabel 9.6-1 Verkeersgeneratie woningen - voertuigbewegingen

Aantal
woningen

OSP (8u00-9u00)
IN
UIT

19 WE

1

12 WE

1

ASP (17u00-18u00)
IN
UIT
Woonprojectzone 1
8
7
2
Woonprojectzone 2
5
5
2

TOTAAL per dag
IN
UIT
52

50

33

34
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Ontsluiting
Voor de bestaande bebouwing veranderen de ontsluitingspunten niet.
Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 1 voorziet een woonontwikkeling volgens het woonerfprincipe. De
woonprojectzone is voor 20% voorbehouden in functie van een sociaal maatschappelijk project met
max. 10 wooneenheden, het overige gedeelte kan ingevuld worden met een woondichtheid van 15
wooneenheden per hectare. Een totaal dus van 19 wooneenheden. Er wordt één ontsluitingspunt
voorzien, via het Dorp.
De berekende verkeersgeneratie impliceert dat voor woonprojectzone 1 in het ochtendspitsuur 1
inrijdend voertuig per 60 minuten en 1 uitrijdend voertuig per ca. 6,50 minuten te verwerken krijgt.
Voor de avondspits betreft dit 1 inrijdend voertuigen per ca. 8,50 minuten en 1 uitrijdend voertuig per
30 minuten. Samengevat betekent dit 1 voertuig per 6 minuten in de drukste spitsuren op het Dorp.
Door deze erg kleine bijdrage aan extra verkeer in de drukste spitsuren kan worden geconcludeerd dat
het woonproject geen significant effect zal hebben op de verkeersafwikkeling.
Woonprojectzone 2
Woonprojectzone 2 voorziet een woonontwikkeling met een totaal van max. 12 wooneenheden. De
ontsluiting gebeurt via het Dorp.
De berekende verkeersgeneratie impliceert dat voor woonprojectzone 2 het gehele woonproject in
het ochtendspitsuur 1 inrijdend voertuig per 60 minuten en 1 uitrijdend voertuigen per 12 minuten te
verwerken krijgt. Voor de avondspits betreft dit 1 inrijdend voertuig per 12 minuten en 1 uitrijdend
voertuig per 30 minuten. Samengevat betekent dit 1 voertuig per ca. 8,50 minuten in de drukste
spitsuren. Door deze erg kleine bijdrage aan extra verkeer in de drukste spitsuren kan worden
geconcludeerd dat het woonproject geen aanzienlijk effect zal hebben op de verkeersafwikkeling.
Parkeren
De parkeerbehoefte voor zowel auto’s als fietsen wordt geraamd volgens het auto- en fietsbezit zoals
opgenomen in het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER, en is
afhankelijk van het aantal wooneenheden. Een weergave in onderstaande tabel.
Parkeren dient bij alle woonprojectzones op eigen terrein, al dan niet binnen dezelfde
bestemmingszone te gebeuren.
Een gedeelte van woonprojectzone 1 is gericht op een sociaal maatschappelijk project. Parkeren staat
hier eerder in functie van personeel, bezoekers en bewoners.
Tabel 9.6-2 Parkeerbehoefte

Parkeerbehoefte
Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 2

Auto
25
16

Fiets
48
30

Conclusie
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Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline mens – mobiliteit zal teweegbrengen. Deze conclusie geldt zowel voor de
feitelijke als juridische referentiesituatie.

Discipline Mens – ruimte, hinder en gezondheid
Ruimte en functies
Het plangebied omvat de dorpskern van Zevergem. De kern wordt voornamelijk gekenmerkt door
wonen en heeft in de huidige toestand slechts een beperkt voorzieningenniveau, met uitzondering
van de gemeenschapsfuncties: een basisschool, jeugdlokaal en tal van recreatievoorzieningen.
Geluid
Uit de geluidskaarten (zie §4.5.1) is af te leiden dat het meest noordelijk deel van de dorpskern enige
geluidshinder ondervindt ten gevolge van de E17. Het betreft echter bestaande toestand. Langsheen
de E17 bevinden zich reeds geluidsschermen aan de westelijke zijde van de brug aan Pont-Noord. Deze
werden verlengd in augustus 2020. Dit zou de impact van de hinder verder moeten verminderen.
Uitvoering van het planvoornemen zal geen aanzienlijke geluidsemissies veroorzaken. Ter hoogte van
de twee woonprojectzones is de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de E17 beperkt.
Er is geen geluidshinder ten gevolge van spoor- of luchtverkeer.
Lucht
Uit de gegevens opgenomen onder §4.5.2 blijkt dat de waarden ruimschoots voldoen aan de norm.
De uitvoering van het planvoornemen zal geen aanzienlijke bijkomende luchtemissies.
Veiligheid
Er zijn geen Seveso-inrichtingen, leidingen of hoogspanningsleidingen gelegen in of nabij het
plangebied.
Op 20 augustus 2020 werd een adviesvraag RVR online verstuurd met het kenmerk RVR-AV-1257. Uit
de RVR-toets komt dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgesteld. Het plan moet
niet voorgelegd worden aan het Team Externe Veiligheid. De beslissing RVR-toets is terug te vinden in
bijlage.
Conclusie
Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline mens – ruimte, hinder en gezondheid zal teweegbrengen.

Discipline Klimaat
Voor een overzicht van de potentiële ingrepen op het klimaat wordt verwezen naar de voorgaande
disciplines, zoals opgenomen in §4.2 tot §4.6.
Met de beoogde ingrepen is de mogelijke impact vanuit water niet aanzienlijk, zodat ook kan worden
verwacht dat de impact op het klimaat vanuit de discipline water niet als aanzienlijk wordt beschouwd.
Het plangebied wordt ook getoetst ten aanzien van de klimaatscenario’s voor 2100 wat betreft
overstroming en hitte-stress. Uit de gegevens van het klimaatportaal blijkt dat er in 2100 een toename
van het aantal hittegolfdagen verwacht wordt van ca. 49 dagen ten opzichte van het huidig aantal. Bij
overstromingen kan de waterdiepte in 2100 toenemen tot 43cm.
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Volgens het klimaatportaal wordt de impact van overstroming en hittestress eerder laag tot gemiddeld
beoordeeld.

Figuur 9.8-1 Aantal hittegolfdagen (2100), bron: Klimaatportaal

Figuur 9.8-2 Aangroei overstroombaar gebied (2100), bron: Klimaatportaal

Effect van het planvoornemen op het klimaat
•
•
•
•
•
•
•

Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden.
Het plangebied kent geen overstromingsgevoelige gebieden.
Het plan heeft voldoende aandacht voor het beperken van de hoeveelheid
verharding/waterdoorlatende verhardingen.
Het plan voorziet geen ingrepen op oude waterlopen.
Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies.
Het plan doet de energievraag niet significant stijgen.
Het plan hypothekeert niet de vooruitstrevende voorzieningen die kunnen worden genomen
inzake duurzame energievoorzieningen.
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Er kan globaal dus geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen aanzienlijke effecten ten
aanzien van de discipline klimaat zal teweegbrengen.

Leemten in de kennis
Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet
beoordeeld kan worden.

Grensoverschrijdende effecten
Gezien het planvoornemen en de ruime ligging ten opzichte van de landsgrenzen zijn er geen
grensoverschrijdende effecten te verwachten.

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van de milieueffecten
Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal
hebben. Voor het RUP “Zevergem-Scheldedorp” dient overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 van het DABM
geen plan-MER te worden gemaakt.
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Toelichting bij het RUP
Planopties en bestemmingen
Artikel 1 – Zone voor wonen binnen de cultuurhistorische dorpskern
De zone voor wonen binnen de cultuurhistorische dorpskern situeert zich langsheen de dorpsas: PontNoord – Dorp – Pont-Zuid. Het is de zone die de dorpskern flankeert en het dorpsplein vorm geeft.
Binnen deze zone zijn een aantal panden opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed. De
Pastorie is daarbij beschermd als monument. De bebouwing binnen deze zone vraagt aandacht voor
beeldkwaliteit. Bij toevoegingen of wijzigingen aan bestaande gebouwen of bij nieuwbouw dient
steeds de ruimere context bekeken te worden en de voorgestelde werken dienen uitgevoerd te
worden in harmonie met de omgeving. Met een overdruk is een zone afgebakend waar uitsluitend de
gesloten bouwtypologie wordt toegestaan, met name het gedeelte dat het dorpsplein flankeert.
Als bouwtypologie kunnen één- en meergezinswoningen worden opgericht, alsook aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen mits ruimtelijk verantwoord. Hieronder wordt verstaan:
handel, kantoren, diensten, vrije beroepen en socio-culturele en recreatieve voorzieningen.
Meergezinswoningen worden uitsluitend toegestaan via verbouwen of herbouwen waarbij het nieuwe
gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen bebouwing. Er worden max. 2 woonentiteiten
toegestaan met een minimum netto-vloeroppervlakte van 100m².
Artikel 2 – Zone voor residentieel wonen
Het overige gedeelte van de woonkern van Zevergem wordt nagenoeg omvat door de zone voor
residentieel wonen.
Deze zone is bestemd voor uitsluitend één- en meergezinswoningen, mits ruimtelijk verantwoord.
Meergezinswoningen worden uitsluitend toegestaan via verbouwen of herbouwen waarbij het nieuwe
gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen bebouwing. Er worden max. 2 woonentiteiten
toegestaan met een minimum netto-vloeroppervlakte van 100m². Als nevenfuncties zijn kantoren,
diensten en vrije beroepen mogelijk.
Een groot deel van de woonpercelen in het oosten gelegen, kennen een overdruk zone voor non
aedificandi. Het is het gedeelte van het woonperceel dat gelegen is in agrarisch gebied volgens het
gewestplan. Binnen deze overdrukzone is het niet toegestaan enige constructies op te richten.
Artikel 3 – Projectzone voor wonen
Binnen het plangebied zijn twee woonprojectzones aangeduid:
Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 1 is een inbreidingsgebied in de kern van Zevergem, tussen de verkavelingswijk Het
Wijngaardeke en het woonlint langsheen het Dorp. Voor de ontwikkeling van de woonprojectzone zal
woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan worden herbestemd naar woongebied. Hiervoor
wordt elders woongebied binnen de kern Zevergem geschrapt.
De woonprojectzone is bestemd voor enerzijds een sociaal maatschappelijk project en anderzijds
grondgebonden ééngezinswoningen.
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Het sociaal maatschappelijk project is gericht op het begeleid zelfstandig of beschut wonen van
personen uit kwetsbare groepen (senioren, hulpbehoevenden, mensen met een niet aangeboren
letsel, …). De bewoning is exclusief bestemd voor personen die voor hun woonondersteuning in
begeleiding zijn bij een voorziening, erkend of vergund door het departement of een agentschap
ressorterend onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid.
Een woonentiteit binnen het sociaal maatschappelijk project komt voor in de vorm van een studio,
zijnde een klein appartement bedoeld voor één of twee personen, al dan niet bestaande uit een aparte
slaap- en leefruimte.
Het sociaal maatschappelijk project en de grondgebonden ééngezinswoningen worden als één
woonprojectzone beschouwd. Het dient gecoördineerd samen ontworpen en ontwikkeld te worden.
Er wordt gestreefd naar een morfologie van een semi-open gebied in een overwegend groene
omgeving. Een vrije inplanting staat voorop, mits voldoende afstand wordt gehouden ten opzichte van
aanliggende percelen en mits ruimtelijk verantwoord. Openheid moet worden gecreëerd naar het
perceel van het beschermde monument “De Pastorie” met haar waardevolle tuin.
Ontsluiting wordt voorzien langsheen een perceel palend aan het perceel van “De Pastorie”.
Woonprojectzone 2
Woonprojectzone 2 situeert zich in de dorpskern en omvat enkele leegstaande en verwaarloosde
woningen (Dorp nrs. 11-19 en 23 t.e.m. 25). Het gehele woonlint wordt opgenomen in een
woonprojectzone aangezien de woningen leeg staan en niet meer aangepast zijn aan de huidige
woonnormen. Daarnaast betreft het een locatie waar enerzijds zichtassen worden gecreëerd op de
dorpskern met de kerk als baken, en anderzijds is er een connectie met de achterliggende
Scheldevallei. Het is een beeldbepalende locatie voor de dorpskern.
Ter hoogte van de woonprojectzone wordt ingezet op een verbreding van de wegenis door de rooilijn
3m naar achteren op te schuiven. Dit maakt dat er meer ruimte ontstaat voor verkeersveilige ingrepen
ter bevordering van de verkeersveiligheid aan de basisschool van Zevergem. De woonprojectzone
moet blijvend voorzien in een doorsteek voor zachte weggebruikers tussen de school en de achterkant
van de kerk. Aan de andere kant wordt door de rooilijnverschuiving ook de vista vanuit Pont-Zuid
richting de kerk versterkt en draagt het bij aan de beeldkwaliteit van de dorpskern.
De woonprojectzone kan worden ingericht met één- en meergezinswoningen, en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen mits ruimtelijk verantwoord. Hieronder wordt verstaan:
handel, kantoren, diensten, vrije beroepen en socio-culturele en recreatieve voorzieningen. In totaal
worden 12 woonentiteiten toegestaan. Daarbij dienen meergezinswoningen het voorkomen te
hebben van grondgebonden ééngezinswoningen.
Het ontsluiten van de woonprojectzone gebeurt via het Dorp, al dan niet via de private wegenis die
doorheen de projectzone loopt.
Artikel 4 – Zone voor recreatie
De zone voor recreatie is bestemd voor recreatieve voorzieningen verenigbaar met de woonomgeving.
Binnen de woonkern van Zevergem worden twee deelgebieden voor recreatie aangeduid, conform de
huidige bestaande toestand. Enerzijds binnen de verkaveling Het Wijngaardeke. Binnen dit deelgebied
is het aanleggen van verhardingen in functie van recreatie toegestaan, in tegenstelling tot het
deelgebied ten zuiden van de kerk waarbinnen geen verhardingen mogen worden aangelegd. Dit
laatste deelgebied sluit aan op het open ruimtegebied van de Scheldevallei. Het open houden van het
landschap staat dan ook voorop. De inrichting met een voetbalplein voldoet hier dan ook aan.
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Artikel 5 – Agrarisch gebied
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.
Binnen de bestemmingszone mogen geen gebouwen of constructies worden opgericht. Voor
bestaande zonevreemde constructies gelden de decretale zonevreemde basisrechten.
Artikel 6 – Zone voor dorpsplein
De bestemmingszone omvat het dorpsplein met de kerk en aanliggende gemeenschapsvoorzieningen.
Binnen de bestemmingszone wordt gestreefd naar een samenhangende visie op een kwalitatief
publiek domein en haar gebouwfuncties. Hierbij zijn herbestemmingen in functie van de gemeenschap
mogelijk, bv. een andere invulling geven aan de kerk.
Artikel 7 – Zone voor wegenis en openbaar domein
De zone is bestemd voor openbare wegenis en publiek domein.
Ter hoogte van het dorpsplein dient te worden gestreefd naar een aangepast wegprofiel teneinde het
verkeer zodanig te geleiden dat de verblijfsruimte primeert boven de verkeersruimte. Hiertoe mogen
wegversmallingen, ongelijkvloerse overgangen, groenaanplantingen, onverharde zones en
voorzieningen aangebracht worden die het verblijfskarakter van het dorpsplein benadrukken.
De verkeersveilige inrichting wordt ook beoogd ter hoogte van de Vrije Basisschool Zevergem. Daar
wordt het wegprofiel met 3m verruimd teneinde meer ruimte te geven in functie van aanpassingen.
Overdruk: Recht van voorkoop
Op de percelen gelegen binnen deze overdrukzone, rust een recht van voorkoop ten gunste van de
gemeente De Pinte.
Het recht van voorkoop doet zich uitsluitend voor wanneer gronden/gebouwen te koop worden
gesteld. Het is een wettelijk recht dat de houder de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die
verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder
dezelfde voorwaarden.
Indicatief tracé voor zacht verkeer
Het indicatief tracé voor zacht verkeer is een richtinggevende aanduiding voor een verbinding tussen
twee functies. Het dient te worden ingericht in functie van zacht verkeer, met name voetgangers en
fietsers.
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Op te heffen voorschriften
Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 1 september 2009, wordt hieronder een
limitatieve opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en
die opgeheven worden.

Gewestplan
De op het originele gewestplan Gentse Kanaalzone (K.B. 14/09/1977) voorziene bestemmingen
worden allen samen met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven en
vervangen door de bestemmingen en voorschriften van voorliggend RUP.
Tabel 11.1-1 Op te heffen voorschriften gewestplan

Zonering

Bestemming

Agrarisch gebied

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime
zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden
enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de
woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor
zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt,
en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor
niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste
100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied
met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt
evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de
afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Woongebied

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
gebieden.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.

Woonuitbreidingsgebied

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
gebieden.
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Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening
van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel
die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de
voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen
geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de
promotor.

Verkavelingen
De volgende goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen in het plangebied worden opgeheven door
dit ruimtelijk uitvoeringsplan:
1) De verkaveling nr. 15 d.d. 24/11/1965;
2) De verkaveling nr. 197 d.d. 23/08/1967 (en latere wijziging);
3) De verkaveling nr. 30 d.d. 12/06/1968;
4) De verkaveling nr. 42 d.d. 30/12/1970 (en latere wijzigingen);
5) De verkaveling nr. 40 d.d. 28/11/1975;
6) De verkaveling nr. 43 d.d. 27/04/1976;
7) De verkaveling nr. 140 d.d. 04/04/1978 (en latere wijziging);
8) De verkaveling nr. 149 d.d. 16/10/1979;
9) De verkaveling nr. 153 d.d. 29/01/1980 (en latere wijziging);
10) De verkaveling nr. 258 d.d. 16/12/1991;
11) De verkaveling nr. 439 d.d. 16/04/2007;
12) De verkaveling nr. 440 d.d. 19/02/2007;
13) De verkaveling nr. 141 d.d. 09/01/1979 (en latere wijzigingen);
14) De verkaveling nr. 205 d.d. 07/04/1986;
15) De verkaveling nr. 248 d.d. 28/01/1991;
16) De verkaveling nr. 240 d.d. 27/05/1991;
17) De verkaveling nr. 290 d.d. 26/02/1996;
18) De verkaveling nr. 343 d.d. 27/12/1999;
19) De verkaveling nr. 350 d.d. 11/12/2000;
20) De verkaveling nr. 460 d.d. 05/10/2009;
21) De verkaveling nr. 448 d.d. 12/11/2007.
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Ruimtebalans
Onder de vorm van enkele cijfergegevens kan een overzicht gemaakt worden van de verschillende
bestemmingscategorieën en hun aandeel in het ruimtegebruik binnen het plangebied. De
weergegeven oppervlaktes hebben een benaderend karakter, gelet op het feit dat het GRB en geen
opmetingsplannen de basis vormen voor de plannen waarvan sprake.

Vigerend plan volgens gebiedscategorie
Indien we de ruimtebalans opmaken van het huidige vigerend plan geeft dit volgend overzicht volgens
de categorieën van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijk uitvoeringsplannen:
Tabel 12.1-1 Oppervlakte per gebiedscategorie volgens het gewestplan

Categorie van gebiedsaanduiding

Gewestplan (m²)

Landbouw

58.948

Wonen

306.707

Totaal

365.655

Ruimtebalans RUP Zevergem – Scheldedorp
Indien we de ruimtebalans opmaken van het voorliggend RUP Zevergem – Scheldedorp geeft dit
volgend overzicht volgens de categorieën van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008
tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen:
Artikel

Categorie van
gebiedsaanduiding

RUP Zevergem – Scheldedorp
(m²)

Art. 1 – Zone voor wonen
binnen de cultuurhistorische
dorpskern

Wonen

20.588

Art. 2 – Zone voor residentieel
wonen

Wonen

248.230

Art. 3 – Projectzone voor
wonen

Wonen

10.274

Art. 4 – Zone voor recreatie

Recreatie

5.259

Art. 5 – Agrarisch gebied

Landbouw

31.932

Art. 6 – Zone voor dorpsplein

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

5.304

Art. 7 – Zone voor wegenis en
openbaar domein

Lijninfrastructuur

44.068

Totaal

365.655
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Register van potentiële planbaten en planschade
Onderstaande tabellen geven, zoals bedoeld in hoofdstuk 6 Planschade en planbaten van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd
die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenvergoeding, een
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
-

De regeling over de planschade is te vinden in art. 2.6.1 en volgende van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening.

-

De regeling over de planbatenheffing is te vinden in art. 2.6.4 en volgende van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

-

De regeling over kapitaalschade is te vinden in art. 6.2.1 en volgende van het decreet van
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

-

De regeling over gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009
houdende de vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij
bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van
percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een
vergoeding kan worden verkregen. Voor elke van de regeling gelden voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel
geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd opgemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging (digitaal) te
vergelijken met het voorliggende plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
(digitale) vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.

Planschade
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan geeft geen aanleiding tot het heffen van planschade.
Tabel 13.1-1 Percelen die in aanmerking komen voor de heffing van planschade

Perceelnummers

Omschrijving

467/A2 (deels), 467S (deels),
467P (deels), 555A (deels),
555D (deels), 617G (deels),
625A (deels), 626F (deels)

De bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “wonen” valt, naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “landbouw” valt.

475P4, 555F (deels)

De bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “wonen” valt, naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt.

547B, 547C, 548A, 550F,
554G, 555F, 555E

De bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “wonen” valt, naar een zone die onder de
categorie
van
gebiedsaanduiding
“gemeenschapsen
nutsvoorzieningen” valt.
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Planbaten
Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art.2.6.4 krijgen onderstaande percelen met
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan een herbestemming die aanleiding kan geven tot het heffen van
planbaten.
Tabel 13.2-1 Percelen die in aanmerking komen voor de heffing van planbaten

Perceelnummers

Omschrijving

327B, 327C (deels), 333F
(deels), 335A2 (deels), 335Z
(deels), 337A2 (deels), 340A
(deels), 402G (deels), 402H
(deels), 404A (deels), 405C
(deels), 405D, 405E (deels),
426A (deels), 426G, 429C
(deels), 429D (deels), 429H
(deels), 429L (deels), 433C
(deels), 434D (deels), 434E
(deels), 452N (deels), 453K
(deels), 456/2 (deels), 456K
(deels), 456L (deels), 467A2
(deels), 467Y (deels), 467Z
(deels), 526F (deels), 556L
(deels), 556P (deels), 557E
(deels), 559B (deels), 560A4
(deels), 560D4 (deels),
560E4 (deels), 560F4 (deels),
560G3 (deels), 560H3
(deels), 560K3 (deels), 560L3
(deels), 560M3 (deels),
560M4 (deels), 560N3
(deels), 560P3 (deels), 560Z3
(deels), 562L (deels), 562M
(deels), 560R3 (deels), 562S,
562V (deels), 563F (deels),
564S (deels), 564T (deels),
564V (deels), 566A2 (deels),
566B2 (deels), 566C2
(deels), 566W (deels), 569D
(deels), 569G (deels), 569H
(deels), 569L (deels), 569M
(deels), 569N (deels), 569P
(deels), 619H (deels), 628H2
(deels), 628K2 (deels), 628L2
(deels), 628P2 (deels), 628S2
(deels), 628T (deels), 628T2
(deels)

De bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “landbouw” valt, naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt.
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555F (deels)

De bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “landbouw” valt, naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt.

Kapitaalschade en gebruikerscompensatie
Er komen geen percelen voor in het plangebied die in aanmerking komen voor kapitaalschade of
gebruikerscompensatie.
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1504 - bestaande waterwegen
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RVR-toets
Aan de gemeente DePinte

uw bericht van

uw kenmerk

20/08/2020

RUP_44012_214_00009_00001 RVR-AV-1257

ons kenmerk

bijlagen

Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP Scheldedorp - Zevergem"
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.
Onderstaande aftoetsing heeft speciﬁek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen
(kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.
Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 20/08/2020, met ref. RVRAV-1257), kan worden geconcludeerd dat:
Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Sevesoinrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport te worden opgemaakt.
Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

1 Europese

Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn

2 Inrichtingen

met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn

3 Gebieden

zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer

RUP_44012_214_00009_00001

RUP titel

RUP Scheldedorp - Zevergem

Initiatiefnemer

gemeente DePinte

Plangebied

Toets uitgevoerd op

20/08/2020

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:
Vraag

Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Antwoord

Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.
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RUP Scheldedorp - Zevergem
Gemeente De Pinte
Bespreking periode van inzage – startnota

Adviezen startnota
Er werden 10 adviezen ingediend, hieronder verdere behandeld. 3 adviesinstanties dienden geen advies in.
Adviesinstantie

Samenvatting advies

Bespreking advies

Toerisme Vlaanderen

Geen advies.

/

Polderbestuur

Geen advies.

/

Vlaams Energieagentschap

Geen advies.

/

Wonen Vlaanderen

Wonen Vlaanderen geeft geen advies. De instantie vraagt om het RUP te laten
toelichten op een volgend lokaal woonoverleg.

De opmaak van het RUP was als agendapunt
opgenomen op het LWO van oktober 2020. Volgende
standpunten werden ingenomen:
-

-

-

Mobiliteitsraad

Er wordt gevolgd dat sociale wooneenheden
niet binnen elke projectzone dienen te
worden opgelegd. De noodzaak die er was bij
de opmaak van het RUP in 2016, is er vandaag
de dag niet meer. De voorbije jaren werd een
inhaalbeweging van het aanbod sociale
wooneenheden doorgevoerd.
Woonprojectzone 1 voorziet een sociaal
maatschappelijk project, geen sociale
wooneenheden meer.
Een gedifferentieerd woonaanbod wordt
benadrukt, gericht op zowel jonge starters als
senioren.

De Mobiliteitsraad heeft geen opmerkingen.

/

Dit planproces kent een historiek: in 2016 werd een gemeentelijke RUP “Zevergem

De scopingsnota / toelichtingsnota zal voorzien

Vormvereisten / Procedure
Departement Omgeving

Departement Omgeving

Scheldedorp” definitief vastgesteld. De Raad van State heeft het ruimtelijk
uitvoeringsplan nietig verklaard op 5 oktober 2018, met de opstart van voorliggend
planproces i.f.v. een verordend kader voor dit gebied neemt de gemeente stappen om
dit te remediëren. Het is aangewezen om deze historiek en mogelijke inhoudelijke
verschilpunten in voorliggend planproces te duiden in de plandocumenten.

worden van een inleidende paragraaf waarin de
historiek van het vorige planproces wordt geduid.
Voorliggend RUP verschilt daarbij van het vernietigde
RUP doordat binnen woonprojectzone 1 een sociaal
maatschappeljk project wordt geïntegreerd, alsook in
het aantal wooneenheden binnen woonprojectzone 2.
Doordat het vernietigde RUP niet meer rechtsgeldig is
en bijgevolg geen officieel document meer is, worden
er geen inhoudelijke verschilpunten doorheen de
plandocumenten opgenomen. Voorliggend RUP is
geen 100% herziening van het venietigde RUP, maar is
eerder het hernemen van het RUP-proces rekening
houdend met de noden die zich vandaag stellen.

In dit advies van het departement Omgeving wordt geen uitspraak gedaan over het al
dan niet opmaken van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR). Hiervoor moet u de RVRtoets doorlopen, raadpleegbaar via https://www.milieuinfo.be/rvr/. Voor verdere
informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid (TEV) van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be.

De RVR-toets werd aangevraagd op 20/08/2020 en
heeft als kenmerk RVR-AV-1257. We stellen vast dat
deze verkeerdelijk niet is opgenomen in de bijlagen.
Opname zal voorzien worden in het verdere
planproces,
alsook
toelichtend
binnen
de
effectenbeoordeling.

Beleidscontext / Juridische context
Provincie Oost-Vlaanderen

De conceptnota voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte ‘Maak Ruimte voor OostVlaanderen 20-50’ bestaat uit een strategische visie en 3 beleidskaders: ‘Transitie naar
een robuuste en veerkrachtige ruimte’, ‘Transitie naar een aangename
(be)leefomgeving’ en ‘Transitie naar een circulaire samenleving’.

De scopingsnota / toelichtingsnota zal worden
aangevuld met de info rond de 3 beleidskaders.

(…)
Elk beleidskader omvat een aantal pakketten die in de uitwerking van het Provinciaal
Beleidsplan Ruimte verder vorm zullen krijgen.
Het beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’ omvat volgende
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3 pakketten :
1.

Ecosysteemdiensten bepalen de mogelijkheden van onze maatschappelijke
activiteiten.
2. Uitbouwen en versterken van een robuuste en veerkrachtige, fijnmazige
dooradering.
3. Vrijwaren van voldoende ruimte voor duurzame en klimaatbestendige
voedselproductie.
Het beleidskader ‘Transitie naar een aangename (be)leefomgeving’ omvat volgende 3
pakketten:
1. Inzetten op kernversterking.
2. Voorzieningen op de juiste plek verzekeren / garanderen.
3. Zorgen voor evenwicht tussen de kernen.
Het beleidskader ‘Transitie naar een circulaire samenleving’ omvat volgende 4
pakketten:
1.
2.

Welzijn en welvaart creëren door ruimte te maken voor circulariteit.
Een circulaire bebouwde ruimte creëren – aanpasbaar, multifunctioneel of
tijdelijk.
3. Niet-bebouwde ruimte optimaal inzetten om de materialen die we verbruiken
te produceren.
4. Inpassen van een circulair systeem op meerdere schaalniveaus door circulaire
gebiedsontwikkeling.
Doorheen de 3 beleidskaders wordt uitwerking gegeven aan 3 transversale thema’s:
1.
2.
3.
Provincie Oost-Vlaanderen

Watersysteem: Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem.
Energiesysteem: Transitie naar een zelfvoorzienend energiesysteem.
Mobiliteitssysteem: Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit.

Zevergem werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan geselecteerd als woonkern
in het buitengebied. Dit betekent dat ontwikkelingen moeten afgestemd zijn op het
niveau van de kern.

De gehele gemeente De Pinte kent voornamelijk de
afgelopen vijf jaar een stijgende bevolkingsgroei, dit
voornamelijk in de leeftijdscategorie 65+.
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Provincie Oost-Vlaanderen

Differentiatie van het woonaanbod
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.

Provincie Oost-Vlaanderen

Departement Omgeving

Er is geen informatie over de demografische opbouw (jonge gezinnen,
alleenwonenden, medioren, senioren, …) van de kern van Zevergem en de
demografische evolutie in de volledige gemeente beschikbaar. Er worden in de
woonprojectzones 1 en 2 samen planmatig 32 bijkomende wooneenheden voorzien
voor de kern van Zevergem, maar het is onduidelijk hoe deze in relatie staan tot de
demografische woonbehoeften van de kern. Naast het kwantitatieve aspect wordt in
het PRS ook aandacht gevraagd voor een kwalitatieve invulling van de optie door
rekening te houden met de diverse demografische doelgroepen. Het aantal kleine
gezinnen en het aantal alleenwonenden neemt immers toe. Binnen deze groep van
kleine gezinnen zal ook de groep van ouderen en "oudste ouderen" (80 +) de komende
jaren relatief sterk toenemen. Voor deze sterk groeiende groep zal een specifiek en
aangepast woningaanbod nodig zijn. Het is onduidelijk of de demografische evolutie
werd meegenomen in de keuzes voor de woonprojectzones 1 en 2. Een goede
koppeling tussen het aanbod wonen (woonpatrimonium) en de specifieke vraag in de
kern, overeenkomstig de leeftijdsstructuur en gezinsopbouw van de kern, is
aangewezen om (op termijn) een gedifferentieerd woonaanbod te realiseren.
Wat betreft de verdere uitwerking wordt aandacht gevraagd voor het wonen, dat het
woonbeleid dient te vertrekken vanuit een lokaal woonbehoefteverhaal omwille van
de ligging in buitengebied.

Daarbij stijgt het aantal huishoudens binnen de
gemeente sneller dan het inwonersaantal van de
gemeente. Er is een algemene trend van meer kleinere
huishoudens:
-

-

Het aandeel alleenstaanden ligt gemiddeld
lager dan het (Oost-)Vlaams gemiddelde, met
name 25% t.o.v. ca. 32%.
Het aandeel huishoudens zonder of met één
kind ligt daarbij hoger dan het (Oost—Vlaams
gemiddelde, resp. 33,50% en 22,00% t.o.v.
resp. ca. 29% en 20%.

Wanneer we kijken naar het woonaanbod, kent de
gehele gemeente De Pinte gemiddeld een groot
aandeel ééngezinswoningen en een kleiner aandeel
appartementen in verhouding tot het (Oost-)Vlaams
gemiddelde.
Bovenstaande interpreatie werd afgeleid uit
statisiteken van o.a. Provincie in cijfers. De
scopingsnota / toelichtingsnota zal verder aangevuld
worden met de noodzakelijke visualisaties en
toelichting.
De stijgende groei aan kleinere huishoudens zal
moeten worden opgevangen in het woonaanbod. Zo
kent de verkaveling Wijngaardeken namelijk veel 60
plussers. Dat er gestreefd wordt naar kleinere
wooneenheden in de vorm van één- of
meergezinswoningen is dan ook te verantwoorden,
mits ruimtelijk inpasbaar binnen de omgeving.
Disclaimer: er zijn geen specifieke cijfers voor

RUP Zevergem-Scheldedorp – bespreking periode van inzage | 4

deelgemeente Zevergem beschikbaar
Inhoudelijk – doelstelling van het RUP
Provincie Oost-Vlaanderen

In de doelstellingen van het RUP wordt aangegeven dat de gemeente wil kunnen
inspelen op de noden van vandaag, maar ook op onvoorziene evoluties. Er wordt geen
duidelijke analyse gedaan van de “meervoudige planologische problematieken”. Om
welke problematieken gaat het precies en waar situeren ze zich in het plangebied. Hoe
komen de aangegeven planopties daaraan tegemoet?

Een verdere verduidelijking zal worden aangevuld in
de scopingsnota / toelichtingsnota.

Provincie Oost-Vlaanderen

De contouren van het plangebied wijken af van het woongebied zoals aangeduid op het
gewestplan en gaan ook ruimer dan de contouren van de eventuele
verkavelingsvergunningen. Het is onduidelijk met welke doelstellingen beperkte delen
van het agrarisch gebied (rondom de kern van Zevergem) ook worden opgenomen
binnen de plancontour. De opname van deze stroken agrarisch gebied binnen de
plancontour mogen geen bijkomend woonaanbod creëren. Dit zou kunnen leiden tot
een strijdigheid met de bepalingen van het PRS.

Bepaalde woonpercelen binnen de kern Zevergem zijn
aan de straatzijde gelegen in woongebied en met de
achtertuinzone gedeeltelijk gelegen in agrarisch
gebied. De plancontour neemt dan ook de logische
afbakening van het woonperceel aan. Daarbij is het
geenszins de bedoeling om bijkomende woonrechten
te bieden. Dit zal verder verduidelijkt worden bij de
uitwerking van het RUP.

Departement Landbouw &
Visserij

Het plangebied met een oppervlakte van 36,52 ha waarvan volgens het gewestplan 5,7
ha gelegen is in agrarisch gebied. Binnen het plangebied is volgens onze gegevens 1,44
ha in professioneel landbouwgebruik bij 5 landbouwers, waarvan 1,27 ha tijdelijk
grasland en 0,17 ha grove groenten en aardappelen. De overige percelen gelegen in
agrarisch gebied zijn in gebruik als tuin, voor hobbylandbouw, … .

Het Departement Landbouw & Visserij vraagt een
aantal planologische aanpassingen:

Inhoudelijk – plancontour

Wij vragen om in het RUP een planologische aanpassing naar de werkelijke situatie te
doen van de percelen aan de rand van de contour, die momenteel volgens het
gewestplan gelegen zijn in agrarisch gebied, maar buiten de woonzoneprojecten (zie
hiervoor verder):

-

Pont-Noord 84 of de kadastrale percelen 2de
afdeling sectie A nrs. 467Y en 467Z, zijn deels
gelegen in woongebied en deels binnen
agrarisch gebied. Gevraagd wordt dit geheel
te herbestemmen naar agrarisch gebied. Dit
zou betekenen dat het woonlint onderbroken
wordt door agrarisch gebied. Gelet op de
ligging binnen het bouwlint langsheen Pont-
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-

Percelen in landbouwgebruik (perceel 84) worden omgezet naar (al dan niet
bouwvrij) agrarische gebied, aansluitend bij het aanliggende (herbevestigd)
agrarisch gebied.
Percelen in gebruik als tuinzone, voor het houden van hobbydieren of voor
hobbylandbouw (alle overige percelen) worden omgezet naar woonzone of
tuinzone.
Wij vragen om ook volgende percelen op te nemen in de contour van het RUP
en ook hier de correctie van huidige bestemming (agrarisch gebied) naar het
werkelijke gebruik (tuinzone, hobbylandbouw) toe te passen:
o Het blokje van de percelen 565B, 565A en tussenliggend perceel
o De percelen 429P, 429N, 429M
o De percelen 407, 406A, 431C, 404A en 405D.
In woonzoneproject 1 wordt de zone achter de kerk niet ontwikkeld als woonzone maar
omgezet naar een open ruimtebestemming. Deze zone bestaat uit de noordelijke helft
van twee percelen. Gezien het meest oostelijke perceel (555A) volgens onze gegevens
in professioneel landbouwgebruik is en ruimtelijk aansluit bij het zuidelijker gelegen
agrarisch gebied, vragen wij om voor dit perceel (al dan niet bouwvrij) agrarisch gebied
te voorzien. Ook voor het andere perceel, in gebruik als voetbalterrein, vragen wij om
de bestemming aan te passen aan de werkelijke situatie.

-

-

Het perceel van woonzoneproject 3 is volgens de gegevens waarover het Departement
Landbouw en Visserij beschikt nog in professioneel landbouwgebruik. Het departement
wenst te benadrukken dat een gunstig advies verleend wordt op voorwaarde dat de
bepalingen uit de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker
van het perceel gerespecteerd worden.

-

Noord en het feit dat de percelen
bebouwbaar zijn doordat minstens de eerste
30m vanaf de rooilijn woongebied is, maakt
dat herbestemmen naar agrarisch gebied hier
niet aan de orde is. Daarbij is voor het perceel
nr. 467Y recent een omgevingsvergunning
afgeleverd voor het bouwen van een
ééngezinswoning. Ook zijn de aanliggende
woningen van de noordoostelijke percelen
nrs. 467S en 467P vergund desondanks hun
gedeeltelijke ligging binnen agrarisch gebied.
Percelen in gebruik als tuinzone voor het
houden van hobbydieren of hobbylandbouw,
zullen worden opgenomen onder de
gebiedscategorie ‘wonen’
Er wordt niet ingegaan op de vraag om de
plancontour uit te breiden met percelen die
een gebruik kennen als tuinzone maar in een
agrarische bestemmingszone zijn gelegen. Dit
gaat namelijk in tegen het beleid van
Landbouw & Visserij, namelijk het accepteren
van vertuining binnen agrarisch gebied en
hiervoor agarisch gebied te gaan schrappen.
Aangezien het ook herbevestigd agrarisch
gebied betreft, zou dit eveneens een
compensatie van HAG kunnen betekenen.
Ook betekent het creëren van woongebied
dat een woonbehoefte moet worden
aangetoond, terwijl deze hier niet is.
Volgens de startnota wordt voor het
kadastrale perceel nr. 555A een open
ruimtebestemming beoogd. De suggestie om
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-

-

te herbestemmen naar (al dan niet bouwvrij)
agrarisch gebied sluit hier bij aan. Er wordt
niet meer gestreefd naar een herbestemming
naar recreatiegebied zoals voorzien in het
vernietigde
RUP.
De
keuze
voor
recreatiegebied was toen gemaakt in functie
van Zeverrock. Zo is het volgens art. 4.4.4 §1
van de VCRO mogelijk om in alle
bestemmingsgebieden
tijdelijke
vergunningen af te leveren voor handelingen
gericht op het sociaal-culturele medegebruik,
bv. het op occasionele basis toestaan van
evenementen zoals Zeverrock. Het is dus niet
noodzakelijk een herbestemming te voorzien
naar recreatie.
Het kadastraal perceel nr. 557F ten zuiden
van de kerk waarop het voetbalplein is
gevestigd, zal worden herbestemd naar
recreatiegebied, conform de bestemming van
het eerder vernietigde RUP.
De opmerking m.b.t. de pachtwet of andere
gebruiksovereenkomst behoort niet tot de
scope van het RUP. Het RUP bepaalt op
kadastraal niveau de bestemming en de
inrichting van percelen. Eigendom en
gebruiksrecht vallen hierbuiten.

Inhoudelijk – beeldkwaliteitsplan
Provincie Oost-Vlaanderen

De opties uit het beeldkwaliteitsplan worden belicht maar worden niet in relatie
gesteld tot ruimtelijke opties inzake verdichting en creëren van een gedifferentieerd
woonaanbod, een klimaatgezonde woonomgeving. In functie van een

De scopingsnota / toelichtingsnota zal aangevuld
worden met de toetsing aan het beeldkwaliteitsplan.
Een klimaatgezonde omgeving wordt meer centraal
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Gecoro

toekomstgerichte invulling is het aangewezen om ook maatregelen in functie van een
klimaatgezonde omgeving mee op te nemen in het RUP.

gesteld.

Opmerkingen m.b.t. het beeldkwaliteitsplan bij de woonprojectzones, zie onder.

Bespreking zie onder.

Inhoudelijk – woonprojectzone 1
Provincie Oost-Vlaanderen

Verdichten (algemeen)
De stedenbouwkundige opties voor de woonprojectzones lijken verdichting in de kern
tegen te gaan. De projectzones zijn nochtans gelegen nabij het centrum van de kern
van Zevergem. Vanuit het principe “zuinig en meervoudig ruimtegebruik” is een zeer
efficiënt ruimtegebruik op deze plekken in het centrum van de kern aangewezen. Het
is onduidelijk waarom er een maximum van 14 wooneenheden wordt opgelegd.

Provincie Oost-Vlaanderen

Bindend sociaal objectief
In voorliggend RUP wordt een beperkt aantal sociale woningen voorzien. Het bindend
sociaal objectief is voor de gemeente De Pinte nog niet bereikt. Het realiseren van extra
sociale woningen blijft een belangrijk aandachtspunt. Welke visie heeft de gemeente
inzake de realisatie van het bindend sociaal objectief en hoe verhoudt het RUP
Zevergem zich tot deze visie ?”

Provincie Oost-Vlaanderen

Woonprojectzone 1 bevindt zich in woonuitbreidingsgebied dat aan de randen reeds is
bebouwd. Enkel indien kan aangetoond worden dat geruild wordt met een evenredige
oppervlakte woongebied kan dit woonuitbreidingsgebied planmatig ingevuld worden.

De visie op woonprojectzone 1 is herbekeken. Het
oprichten van een sociaal maatschappelijk project zal
in tegenstelling tot de startnota, niet mogelijk zijn
binnen woonprojectzone 3 maar zal worden
geïntegreerd
binnen
woonprojectzone
1.
Woonprojectzone 3 wordt daarbij geheel geschrapt.
Het sociaal maatschappelijk project voorziet een
aantal geclusterde wooneenheden en is daarbij een
vorm van verdichtingsproject. Daarnaast blijft verdere
invulling
van
de
woonprojectzone
met
ééngezinswoningen mogelijk.
Werd besproken tijdens het LWO van oktober 2020
(cfr. hierboven).

Woonprojectzone 1 wordt herbestemd naar
woongebied. Hiervoor wordt woongebied ten zuiden
van de kerk geschrapt. Door het schrappen van een
gedeelte van woonprojectzone 2 (achterliggende
grondgebonden woningen) alsook de gehele
woonprojectzone 3, is de compensatie meer dan
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evenredig.
Gecoro

De GECORO gaat niet akkoord met de in de startnota geformuleerde ontwikkelingsvisie
voor projectzone 1 en stelt als alternatief voor om niet het aantal woningen (maximaal)
op te leggen maar in plaats daarvan te werken met een woondensiteit van 15 wo/ha
en de bouwhoogte en architectuur in functie van de omliggende bebouwing te
beschouwen, met name gecentraliseerd in het gebied, op ruim voldoende afstand van
de omliggende bebouwing om redenen van privacy en landschappelijke inpassing.

De opmerking van de Gecoro wordt gevolgd inzake het
opleggen van een maximale woondichtheid. De
opmerking wordt meegenomen de verdere uitwerking
van de stedenbouwkundige voorschriften.

Inhoudelijk – woonprojectzone 2
Lokale erfgoedraad De Pinte

De erfgoedraad had eerder negatief advies gegeven wat betreft de sloop van de huisjes
Dorp 11-23 in Zevergem. In dit advies wil de erfgoedraad nogmaals nadrukkelijk
adviseren om de gevel en de voorkant van het dak te behouden.

Gecoro

De GECORO gaat niet akkoord met de in de startnota geformuleerde ontwikkelingsvisie
en gedetailleerde bouwenveloppe (type woningen, voorgestelde inplanting,
bouwhoogtes etc.) voor projectzone 2 om volgende redenen: de ontwikkelingsvisie in
de startnota is op perceelsniveau geschreven en stemt nagenoeg volledig overeen met
de ondertussen ingediende omgevingsvergunningsaanvraag ter ontwikkeling van de
projectzone (dossier dat eveneens ter advisering van de GECORO wordt voorgelegd).
De GECORO stelt zich hier vragen bij.

Doordat de huisjes van Dorp 11-23 reeds enkele jaren
leeg staan en een verwaarloosde toestand kennen, zijn
deze in slechte bouwtechnische staat en wordt de
waarde van het bouwkundig erfgoed in twijfel
getrokken. Deze redenering werd ook al gemaakt
binnen het beeldkwaliteitsplan en het eerder
vernietigde RUP. Expliciet behoud van de huisjes was
hierin ook niet opgenomen.
Het behouden en verbouwen ervan wordt daarbij niet
realistisch aanzien. De woningen zijn namelijk niet
meer aangepast aan de huidige woonnormen op het
vlak van comfort, duurzaamheid, licht en
energieprestaties. Een aanvraag voor verbouwen zou
daarbij in het vaarwater komen met een nieuwbouw.
In het advies van de Gecoro wordt verwezen naar de
lopende
omgevingsvergunningsaanvraag
van
woonprojectzone 2. Het CBS heeft deze aanvraag
geweigerd. Zo wordt er onder andere niet akkoord
gegaan met het oprichten van de achterliggende
grondgebonden ééngezinswoningen, alsook wordt
een meergezinswoning aan de straatzijde van het Dorp
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slechts toegestaan indien dit de uitstraling heeft van
een grondgebonden wooneenheid. Bijgevolg werd in
de startnota de kroonlijsthoogte verlaagd naar 6,00m
en is een maximale nok opgelegd van 9,00m.
Terrassen aan de straatzijde worden ook niet
toegestaan.
Met het verlagen van de bouwhoogte, het streven
naar de uitstraling van een grondgebonden
ééngezinswoning alsook het verbreden van het
straatprofiel door het opschuiven van de rooilijn,
tracht men dan ook tegemoet te komen aan het
bezwaar inzake functie en bouwprofiel.
De scopingsnota / toelichtingsnota zal louter indicatief
worden aangevuld met een lijst van het waardevol
patrimonium
geselecteerd
door
de
lokale
erfgoedraad.
Gecoro

De GECORO adviseert om de ontwikkelingsprincipes zoals opgenomen in het
beeldkwaliteitsplan en zoals hernomen bij de opmaak van het voorgaande RUP
integraal over te nemen (i.e. zelfde bouwtypologie cf. de bestaande bebouwing langs
Dorp met lagere bouwhoogte (1 bouwlaag en VERSLAG GECORO 2019-2024 NR 06 24
SEPTEMBER 2020 4 hellende bedaking, zelfde typologie, zichtassen en openheid naar
de Scheldevallei en Kerk (plein) te vrijwaren, achterste perceel vrijwaren van
bebouwing, …).

Zoals hierboven besproken, zal een toetsing aan het
beeldkwaliteitsplan worden opgenomen bij de
verdere
uitwerking
van
het
RUP.
Het
beeldkwaliteitsplan werkt eerder inspirerend, doch de
bouwconcepten mogen niet zondermeer worden
overgenomen omdat ze onvoldoende rekening
houden met specifieke terreinkenmerken.

Inhoudelijk – woonprojectzone 3
Provincie Oost-Vlaanderen

De opties voor woonprojectzone 3 blijven kwantitatief en naar invulling van het gebied
vaag.

MINA-raad

De MINA-raad herhaalt het advies van juni 2015:

Woonprojectzone 3 wordt uit het RUP geschrapt. Een
herbestemming naar een zachte bestemmingszone zal
plaatsvinden.
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-

Vrijwaren van de zone naar de Schelde;
Woonprojectzone 2 wil het zicht naar de Scheldemeersen verbeteren in
tegenstelling tot woonprojectzone 3 dit het zicht inneemt.
Bijkomende verharding moet zoveel als mogelijk vermeden worden.
Het uniek zicht op de Scheldemeersen moet behouden blijven.
Een andere locatie voor woonprojectzone 3 moet gezocht worden, bv. lokaal
van de scouts achter de kerk.

Gecoro

Een mooi project maar niet op de juiste locatie.

Gecoro

Ook hier geldt een analoge opmerking als hierboven onder projectzone 2, eerste
paragraaf namelijk: de ontwikkelingsvisie in de startnota is op perceelsniveau
geschreven en stemt nagenoeg volledig overeen met het ondertussen aan de GECORO
voorgestelde project (dossier dat eveneens ter advisering van de GECORO wordt
voorgelegd). De GECORO stelt zich hier vragen bij.

Gecoro

De GECORO besluit dat hier ook de ontwikkelingsvisie van het beeldkwaliteitsplan
overeind blijft hetgeen impliceert dat dit perceel vrij moeten blijven van bebouwing.
Het kan in sé een mooi project zijn doch op de verkeerde plaats.

Zoals hierboven besproken, zal een toetsing aan het
beeldkwaliteitsplan worden opgenomen bij de
verdere uitwerking van het RUP.

Provincie Oost-Vlaanderen

Momenteel wordt enkel toelichting gegeven bij de opties voor “de dorpsas” en “2
woonprojectzones”. Het is onduidelijk wat de visie is ten aanzien van de overige zones
die zijn opgenomen in het plangebied. Het is ook onduidelijk of de bestaande
verkavelingsvergunningen behouden worden.

In de startnota wordt een onderscheid gemaakt tussen
binnen en buiten de dorpsas. De overige zones
waarvan sprake, vallen onder deze laatste categorie.

Gecoro

Een duurzame en leefbare inrichting van de dorpskern door een aantal
kernversterkende functies en inrichtingen te voorzien ter versterking van het sociale
weefsel en algemene verhoging van de ruimtelijke- en beeldkwaliteit. In die optiek
wordt er aandacht gevraagd voor een mogelijke (na)bestemming van de kerk en zijn
omgeving evenals van het kerkhof met de suggestie om dit laatste als een publiek park
aan te leggen.

De gesuggereerde nabestemming van de kerk zal
verder worden onderzocht. De (na)bestemming van
het kerkhof tot publiek park zal in het RUP als
mogelijke bestemming worden meegenomen.

Inhoudelijk – visie algemeen
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Gecoro

Te onderzoeken of er percelen rond de school te bekijken zijn met het oog op
herinrichting/- bestemming in functie van gemeenschapsruimte.

Een reactie vanuit de VBS Zevergem werd ingediend.
De behoeften van de school zullen dan ook daarbij
worden behandeld.

MINA-raad

Afsluitingen moeten uitgevoerd worden aan de hand van levende afsluitingen.

Gecoro

Bij het opstellen van de inrichtingsprincipes oog te hebben voor de vraag van de MINAraad om levende hagen ter afsluiting van de percelen op te nemen.

Deze opmerking situeert zich op niveau van het
uitschrijven van stedenbouwkundige voorschriften.
Dit wordt dan ook meegenomen in het verdere
planproces.

Inhoudelijk – mobiliteit en publiek domein
Provincie Oost-Vlaanderen

Het is onduidelijk of de “parkeernorm” van 2 parkeerplaatsen te voorzien op eigen
terrein een maximum of een te realiseren aantal betreft. In functie van een beleid
gericht op auto-alternatieven en deelmobiliteit wordt het aantal van 2 in vraag gesteld.
Er wordt niet ingegaan op stalmogelijkheden voor (bak)fietsen. In functie van een
ruimtelijke inrichting is het bovendien onduidelijk of deze parkeerplaatsen inpandig of
ondergronds worden voorzien. Er wordt niet gespecifieerd of het bezoekers parkeren
ook op eigen terrein wordt gezien.

De deelgemeente Zevergem bevindt zich in het
buitengebied. Het bevindt zich op ca. 5km van het
treinstation van De Pinte. Volgens Statistiek
Vlaanderen ligt het autobezit in de gemeente De Pinte
ook hoger dan dat van het Vlaams Gewest. Het
aandeel van de inwoners in het gezin dat beschikt over
minstens één wagen bedraagt 97% t.o.v. 92% voor het
Vlaams Gewest.
De parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per
woonentiteit te voorzien op eigen terrein wordt
algemeen aangehouden. Voor de woonprojectzones
wordt een uitzondering gemaakt:
-

Woonprojectzone 1: de parkeernorm van 2
parkeerplaatsen per wooneenheid is
uitsluitend van toepassing voor de
grondgebonden ééngezinswoningen. Dit
verschilt van het eerder vernietigde RUP
waarin 1,50 parkeerplaats per wooneenheid
is
opgenomen.
Voor
het
sociaal
maatschappelijk project wordt geen
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-

parkeernorm gedefinieerd. Het aantal
parkeerplaatsen zal moeten worden
afgestemd op basis van het projectvoorstel.
Parkeren voor personeel en bezoekers zal ten
minste noodzakelijk zijn.
Woonprojectzone
2:
voor
de
meergezinswonigen wordt de parkeernorm
verlaagd naar 1,50 parkeerplaats per
wooneenheid.

Daarnaast blijft het belangrijk ook aandacht te hebben
voor duurzame alternatieven en dienen voldoende
stalmogelijkheden voor fietsen te worden voorzien.
Verdere uitwerking wordt voorzien in de
stedenbouwkundige voorschriften.
De Lijn

De Lijn waardeert de visie voor het plangebied, met name de expliciete focus voor de
trage weggebruiker en de groeninrichting. Aangezien er op de Pond-Noord bushalte
zijn, kan er bij de uitvoering van het plan ook gedacht worden in functie veilige
looproutes van en naar de bushalten; de toepassing van veilige oversteken (en
conflictvrije kruisingen) en fietsinfrastructuur. Zo verwachten we dat de veilige
doortochten van de zachte weggebruiker op kruispunten/wegsegmenten
meegenomen zijn in de verdere uitvoering. Het dossier bevat mooie ideeën die kunnen
bijdragen aan een modal shift in het plangebied.

Pont-Noord is voorzien van een afgescheiden voetpad
/ fietspad dat als veilige looproute kan gelden.
Daarnaast bevindt de bushalte ‘Zevergem
Wijngaardeke’ zich ter hoogte van het kruispunt PontNoord X Het Wijngaardeke. Het Wijngaardeke geldt
daarbij als alternatieve veilige wandel- en fietsroute
om de bushalte te bereiken. Daarbij bevinden er zich
een behoorlijk aantal verbindingen gericht op traag
verkeer tussen de Molenstraat / Wijngaardeke en
Pont-Noord / Dorp, met name het Kouterwegelken,
Kerkdreefken, … . Deze informatie over openbaar
vervoer wordt aangevuld binnen hoofdstuk 5.1
ruimtelijk voorkomen en functioneren.
Uitsluitend algemene inrichtingsprincipes gericht op
het openbaar domein kunnen worden meegenomen
bij de uitwerking van de stedenbouwkundige
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voorschriften. Het effectief situeren van veilige
oversteken valt buiten de scope van het RUP.
Gecoro

Mobiliteit / Woonprojectzone 2
Er wordt gevraagd om de wegenis van Dorp ter hoogte van de
projectontwikkelingszone 2 te gaan verruimen door enerzijds een as-verschuiving in de
wegenis (Dorp) aan te brengen en door de rooilijn aan de zijde van de projectzone
anderzijds achteruit te schuiven zodat er meer publieke ruimte wordt gecreëerd met
het oog op een verkeersveiligere aanleg van de schoolomgeving en een betere
zichtbaarheid op de kerk (=zichtas naar de kerk dient gevrijwaard). De in de startnota
opgenomen bouwhoogte langs Dorp is immers te hoog en vormt een visuele barrière
naar de kerk toe.

MINA-raad

Bij groenvoorzieningen geen graspleinen meer voorzien, maar vaste beplanting.

Het RUP voorziet een rooilijnverschuiving in functie
van het verruimen van het straatprofiel van het Dorp
ter hoogte van het woonproject / school. De rooilijn
wordt 3m naar achteren verschoven. De
rooilijnverschuiving kwam onvoldoende tot uiting in
de startnota, en zal verder worden verduidelijkt bij de
verdere uitwerken van het RUP.

Dit inrichtingsprincipe zal worden meegenomen bij de
uitwerking van de stedenbouwkundige voorschriften
inzake openbaar domein.

Inhoudelijk – beschermd dorpsgezicht en erfgoed
Agentschap Onroerend
Erfgoed

De afbakening van het projectgebied omvat een deel van Blijpoel 15, gelegen binnen
de contouren van het beschermd dorpsgezicht. Past u dit aan in de nota?

De plancontour is afgestemd op de bestemmingszone
woongebied volgens het gewestplan, die de kern van
Zevergem duidt. Het woonperceel Blijpoel 15 is daarbij
deels gelegen binnen woongebied, waardoor het
gedeeltelijk is opgenomen binnen de plancontour. De
afbakening is dus niet gebeurd op basis van het
beschermde stads- en dorpsgezicht ‘Hoeven en Villa
De Blijpoel met omgeving’. In dit geval is het gehele
woonperceel Blijpoel 15 gelegen binnen het
beschermde dorpsgezicht. Bij de verdere uitwerking
van het RUP zal hier aandacht naar moeten gaan zodat
het beschermde dorpsgezicht niet wordt aangetast.

Agentschap Onroerend

U motiveert de mogelijke impact op beschermd bouwkundig erfgoed niet. Op basis van

De discipline landschap, erfgoed en archeologie
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Erfgoed

de huidige gegevens, kan geconcludeerd worden dat het planvoornemen geen
aanzienlijke effecten zal hebben op het beschermd bouwkundig erfgoed. Wij vragen
wel om ook rekening te houden met de beschermde pastorietuin en haar beplantingen
en walgracht bij de verdere uitwerking van het project.

Agentschap Onroerend
Erfgoed

U motiveert de mogelijke impact op niet-beschermd bouwkundig erfgoed niet. Op basis
van de visie van het voorgenomen plan is de impact beperkt en mogelijk zelfs positief.
In het verder procesverloop zal wel de nodige aandacht moeten gaan naar een duidelijk
kader voor omgang met niet-beschermd bouwkundig erfgoed.

Lokale erfgoedraad De Pinte

De erfgoedraad vraagt om alle gebouwen van de lokale erfgoedlijst die nu nog niet zijn
opgenomen in deze startnota en die vervat zitten in het RUP Zevergem toch op te
nemen in deze startnota. Het gaat om de volgende gebouwen:
-

Parochiekerk OLV met kerkhof, roepsteen en schandpaal;
Dorp 1; Dorp 2; Dorp 4; Dorp 7; Dorp 8; Dorp 9; Dorp 11; Dorp 13; Dorp 15;
Dorp 21; Dorp 23; Dorp 24; Dorp 25; Dorp 30; Dorp 32;
Veldstraat 1;
Pont-Zuid 13; Pont-Zuid 20, Pont-Zuid 23, Pont-Zuid 55;
Molenstraat 5;
Pont-Noord 2; Pont-Noord 14; Pont-Noord 16; Pont-Noord 17; Pont-Noord 19;
Pont-Noord 38; Pont-Noord 49; Pont-Noord 106; Pont-Noord 108; Pont-Noord
110; Pont-Noord 112; Pont-Noord 114; Pont-Noord 121-123;
Blijpoel 1; Blijpoel 3; Blijpoel 5; Blijpoel 7.

binnen de effectenbeoordeling wordt verder
aangevuld met aandacht voor de mogelijke impact van
het planvoornemen op het beschermd bouwkundig
erfgoed.

De scopingsnota / toelichtingsnota zal louter indicatief
worden aangevuld met een lijst van het waardevol
patrimonium
geselecteerd
door
de
lokale
erfgoedraad.

Lokale erfgoedraad De Pinte

De erfgoedraad vraagt om in de startnota ook het houtig erfgoed op te nemen (nl. de
tuin van de pastorie, de bomen op het kerkhof, de bomen in de Weldendreef).

De hiernaast opgesomde houtige beplantingen zijn
niet opgenomen binnen de vastgestelde inventaris van
houtige beplantingen, maar zullen wel als waardevol
element meegenomen worden bij de verdere opmaak
van het RUP.

Lokale erfgoedraad De Pinte

De erfgoedraad vraagt om het belang extra te accentueren in de startnota van het

De link tussen het dorpscentrum en het beschermd
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Gecoro

behoud van de oude authentieke dorpskern Zevergem. Specifiek verwijst de ER naar
het belang van het (ongewijzigd) behoud van de link tussen het dorpscentrum en het
beschermd dorpsgezicht (hoeve Blijpoel en Scheldemeersen) – zie p.72.

dorpsgezicht zal als ruimtelijk concept / krachtlijn bij
de verdere uitwerking van het RUP worden
meegenomen.

Het boerderijtje naast de Sint-Jozefkapel dat opgenomen is in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed wordt niet vermeld in de startnota. Gelieve dit te verifiëren

Dit boerderijtje heeft inmiddels geen erfgoedwaarde
meer waardoor het geschrapt is binnen de
vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed. De
erfgoedwaarden waarom het object was opgenomen
in de inventaris zijn niet meer aanwezig doordat het
boerderijtje grondig is verbouwd.

Het projectgebied bevat geen waterlopen van tweede categorie (beheerd door het
provinciebestuur), enkel ten noorden van het gebied, aan de overkant van de
Molenstraat, en dus grotendeels buiten het projectgebied, bevindt zich een
geklasseerde waterloop van de derde categorie (OS208), die wordt beheerd door de
gemeente De Pinte. Helemaal buiten het plangebied loopt ten zuiden de Toutefaisbeek
(OS218), eveneens een waterloop van de derde categorie, tot op het moment dat hij
aan Scheldehout de straatzijde verlaat en het landbouwgebied instroomt, waar hij
overgaat naar de tweede categorie.

Bij de verdere uitwerking van het RUP wordt
meegenomen dat het gedeelte Toutefaisbeek achter
de kerk inmiddels is afgeschaft als geklasseerde
waterloop.

Inhoudelijk – water
Provincie Oost-Vlaanderen

Op pag. 24 wordt vermeld dat de waterloop doorheen het gebied stroomt en deels is
ingebuisd achter de kerk. Dit deel is evenwel afgeschaft als geklasseerde waterloop
(oranje driehoekjes op de onderstaande kaart).
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Provincie Oost-Vlaanderen

Ook op pag. 24 wordt melding gemaakt van de Zwarte Kobensbeek als waterloop van
de derde categorie, dit is echter niet juist. Deze waterloop met nummer OS216 behoort
tot de tweede categorie.

Bij de verdere uitwerking van het RUP wordt
meegenomen dat dat de Zwarte Kobensbeek een
waterloop is van tweede categorie.

Provincie Oost-Vlaanderen

Het projectgebied bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied, niet in recent overstroomd gebied en niet in
een risicozone voor overstroming.

Bij de verdere uitwerking van het RUP wordt mee
opgenomen dat het ook niet gelegen is in recent
overstroomd gebied, noch in een risicozone voor
overstroming.

Provincie Oost-Vlaanderen

Ook de pluviale kaarten duiden, behalve een klein gedeelte ter hoogte van Pond-Noord,
geen problemen aan.

Dit wordt mee opgenomen bij de verdere uitwerking
van het RUP.

Provincie Oost-Vlaanderen

Het plangebied omvat dus geen waterlopen van de 2de categorie, beheerd door het
provinciestuur, en enkel op de grens van het gebied aan de Molenstraat ligt een
waterloop van derde categorie OS208, beheerd door de gemeente De Pinte. Indien
voor het gebied waardoor de waterloop loopt werken zouden gepland worden binnen

De waterloop langsheen de Molenstraat situeert zich
aan de noordelijke zijde en is niet opgenomen binnen
het plangebied. Het grenst daarbij ook niet aan
woonpercelen opgenomen in het plangebied. De

RUP Zevergem-Scheldedorp – bespreking periode van inzage | 17

de bedding van die waterloop, dan is voor deze werken is een machtiging van de
gemeente vereist. De informatie over de procedure om deze toelating aan te vragen is
te vinden op www.oostvlaanderen.be/machtiging. Voor de delen van het plangebied
die palen aan een geklasseerde waterloop gelden volgende bepalingen:
Voorwaarden inzake de ligging in de 5 meterzone:
-

-

Er worden geen constructies voorzien in de 5 meterzone zodat het onderhoud
van de waterloop niet belemmerd wordt. Deze zone begint landinwaarts vanaf
de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt.
Daarnaast dient de inrichting van deze zone compatibel te zijn met het
(jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of
bandenkraan. Dit houdt het volgende in:
- de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5
meterzone gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen
enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone
kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m- strook een graszone
aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop
landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde
ruimingspecie. De verharding moet ook zo worden aangelegd dat deze
overrijdbaar is met een rups of bandenkraan van minstens 30 ton.
Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal
onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn
opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen
er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te
voeren ;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om
veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining
geplaatst worden op een afstand tussen 0,75m en 1m vanaf de kruin van
de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5m;

hiernaast aangegeven sectorale regelgeving is dan ook
niet direct toepasbaar op het plangebied.
De gebiedsgerichte maatregelen zoals opgenomen in
het provinciaal beleidskader wateradviezen, zullen
worden gescreend en waar van toepassing
opgenomen in de effectenbeoordeling voor de
discipline water.
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-

dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en
moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of
voorzien zijn van een poort;
- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en
maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen
langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m
worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal
onderhoud niet bemoeilijken.
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, het Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende
algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, het provinciaal
reglement van 27 mei 1955 en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid van
18 juni 2003.
Bij ‘mogelijke effecten’ of ‘milderende maatregelen’ wat betreft water zoals
beschreven op p. 75 wordt gevraagd rekening te houden het volgende:
Door de dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij realisatie van
verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de geldende verordening meer
gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze verhardingen te
milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden of te beperken.
Deze maatregelen houden rekening met de terreinkenmerken (bodemtextuur en
grondwaterstand), de overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang
van de verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie
http://www.oostvlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/index.cfm).
Conclusie
Departement Omgeving

Departement Omgeving verleent een voorwaardelijk gunstig advies (zie boven).

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen verleent een voorwaardelijk gunstig advies. In de huidige vorm kunnen volgende elementen van het RUP in een latere
fase aanleiding geven tot schorsing:
-

Het ontbreken van een koppeling tussen het bijkomende aanbod wonen dat in het RUP wordt gecreëerd en de woonbehoeften van de
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respectievelijke demografische doelgroepen.
-

De onduidelijkheid over de planopties voor de volledige kern (plangebied) in het bijzonder voor de delen agrarisch gebied die nu zijn
opgenomen binnen de plancontour. De opname van deze stroken agrarisch gebied binnen de plancontour mogen geen bijkomend
woonaanbod creëren.

Departement Landbouw &
Visserij

Departement Landbouw & Visserij verleent een voorwaardelijk gunstig advies (zie boven).

Agentschap Onroerend
Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed verleent een voorwaardelijk gunstig advies (zie boven).

Lokale erfgoedraad

De lokale erfgoedraad verleent een voorwaardelijk gunstig advies (zie boven).

De Lijn

De Lijn verleent een gunstig advies.

Mobiliteitsraad

De Mobiliteitsraad verleent een gunstig advies.

MINA-raad

De MINA-raad verleent een gunstig advies.

Gecoro

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies (zie boven).
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Opmerkingen en reacties raadpleging bevolking en participatiemoment
Er werden 66 unieke schriftelijke reacties ingediend waarvan een aantal door meerdere personen ondertekend. Het aantal keer dat een specifieke reactie is voorgekomen, wordt weergegeven
in de eerste kolom van onderstaande tabel.
#

Samenvatting opmerking/reactie

Bespreking opmerking/reactie

Vormvereisten / Procedure
1

Relatie met de gemeentelijke bouwverordening?

Er wordt verwezen naar de gemeentelijke bouwverordening
‘Visie op de gemeentelijke voorschriften bouwen’, echter betreft
dit geen verordening maar een visiekader met richtinggevende
voorschriften. Het werd in het leven geroepen door de
gemeente om duidelijkheid te verschaffen naar de bevolking toe
over de algemene bouwprincipes die gehanteerd worden binnen
de gemeente. Het kader heeft geen verordenend karakter. De
uiteindelijke voorschriften van het RUP zullen hierop voorrang
hebben. Waar het RUP geen uitspraken over doet en de
visietekst wel, kan teruggegrepen worden naar de visietekst.

1

Overzichtsplan met herbestemmingen?

Momenteel bevinden we ons in de eerste fase van het RUP, fase
startnota. In deze fase ligt er nog geen grafisch plan en
voorschriften op tafel, maar een nota die het planvoornemen
omschrijft alsook de beleidscontext en effecten bespreekt.
Decretaal is niet opgelegd hoe gedetailleerd een planvisie moet
omschreven worden. Er is voor gekozen om dit nog algemeen te
houden door eerder ruimtelijke concepten en krachtlijnen te
omschrijven, met al een eerste doorkijk naar voorschriften. In
deze fase is het dan ook niet verplicht om een overzichtsplan met
herbestemmingen toe te voegen. Dit volgt bij de opmaak van het
voorontwerp RUP.

1

Vraag om ook advies te vragen aan Agentschap Natuur en Bos

Tijdens de inzageperiode van 60 dagen wordt tevens advies
gevraagd aan de betrokken adviesinstanties. Aangezien
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voorliggend plangebied gericht is op de dorpskern van Zevergem
en geen natuurwaarden omvat, was het vragen van advies aan
ANB niet noodzakelijk volgens het voorgeschreven Besluit
Vlaamse Regering.
Het plangebied ligt ook niet in de invloedssfeer van het meest
nabijgelegen VEN-gebied of Natura 2000-gebied. Het uitvoeren
van een (voortoets) passende beoordeling of een verscherpte
natuurtoets is ook niet relevant.
Plancontour / Grafisch plan
2

Visualisatie:
-

In de startnota is de afbakening niet zo duidelijk
Vraag om deze in de startnota en bijlagen minder dik in te tekenen zodat interpretatiefouten
worden vermeden
Kan deze nog worden gewijzigd?

1

Uitbreiden van de plancontour met het gebied tussen Blijpoel-Scheldehout en Pont-Noord? Gebied
gekenmerkt door een vrij gaaf landbouwlandschap, prachtige boerderijen en kleine
landschapselementen.
-

1

Bestemming volgens het gewestplan? Agrarisch gebied + deels gemeenschapsvoorzieningen
(RWZI Aquafin).
Bestemmen naar landschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevol karakter zodat het gebied
gevrijwaard blijft van grootschalige industriële bedrijvigheid.

Andere voorstellen voor het uitbreiden van de plancontour:
-

Het gebied tussen de Molenstraat en E17

Voor een meer duidelijke afbakening van het plangebied wordt
verwezen naar de kaartenbundel in bijlage van de startnota.
Een beperkte wijziging van de afbakening van het plangebied is
mogelijk wanneer dit rechtstreeks volgt uit een reactie of advies.
Een grote aanpassing met impact op meerdere betrokken
partijen is slechts mogelijk bij hernemen van de procedure. Dit is
geval per geval te bekijken.
Het klopt dat het gebied tussen Blijpoel-Scheldehout en PontNoord een landschappelijk waardevol karakter heeft. Het gebied
maakt daarbij deel uit van het beschermd dorpsgezicht ‘Hoeven
en Villa De Blijpoel met omgeving’ (ID:7671). De hoeven en villa
de Blijpoel is daarbij aangeduid als bouwkundig geheel, de
Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode als
landschappelijk geheel. De sectorale regelgeving maakt dat het
gebied wordt beschermd. Opname binnen de plancontour is
daarvoor niet mogelijk. Het RUP focust zich op de bebouwde
kern van Zevergem.
Voorliggend RUP focust zich op de kern van Zevergem,
afgebakend door hoofdzakelijk de bestemmingszone
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3

-

Tot aan de Veldstraat – de woonpercelen aan de oostelijke zijde meenemen

-

Tuinbouwbedrijf Dhaenens

Kadastraal perceel 2de afd. sectie A nr. 399 (deels):
Betwist wordt dat het gedeelte binnen de plancontour woongebied is, maar agrarisch gebied.
Er wordt verwezen naar volgende databanken / bronnen die dit tegenspreken:
-

Mestbank
Sint Hubertus
Ruilverkaveling: perceel ligt 100% in een ruilverkaveling
Kadastraal inkomen
Luchtfoto’s van de periode 1970
Foto’s opvragen bij de buren
Perceelsgrenzen

woongebied van het gewestplan. De voorgestelde uitbreidingen
maken morfologisch geen deel uit van de kern, of zijn
bestemmingseigen waardoor opname in een RUP weinig
meerwaarde kent.
Bij deze reactie is het belangrijk op te merken dat de feitelijke
toestand verschilt van de juridische toestand. In de feitelijke
toestand is het gehele kadastrale perceel nr. 399 in agrarisch
gebruik. Juridisch gezien ligt een gedeelte van dit perceel binnen
woongebied volgens het gewestplan.
Terecht wordt opgemerkt dat het perceel geheel gelegen is
binnen het kavelplan van de ruilverkaveling Schelde-Leie
(RVK20055). Echter dient hierbij te worden opgemerkt dat de
doelstelling van zo’n ruilverkaveling het herschikken van
landbouwpercelen is met het oog op een optimaler gebruik, en
dergelijke ruilverkaveling geen betrekking heeft op juridische
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bestemmingen maar louter op eigendommen en
gebruiksrechten. Dat het volledige perceel nr. 399 is opgenomen
binnen het kavelplan, is gebaseerd op het feitelijk gebruik als
landbouwgrond. Puur juridisch gezien ligt een gedeelte van het
perceel wel binnen woongebied.

1

Kadastraal perceel 2de afd. sectie A nr. 399 (deels):
-

Voorstel om dit te herbestemmen naar bouwvrij gebied met parkkarakter
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2

Voorstel om een afbakening ‘cultuurhistorisch waardevol centrum’ op te nemen.
Waardevolle elementen:
-

Huisjes rechtover de VBS Zevergem
Omgeving kerk
Pastorie
Landelijke woningen aan het begin van Blijpoel
Kerkdreefje
…

De basis voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is het
eerder vernietigde RUP Zevergem – Scheldedorp. Hierin was het
‘dorpscentrum’ reeds opgenomen in een zone voor wonen met
cultuurhistorische waarde. De hiernaast vernoemde elementen
worden in grote mate hierin opgenomen. Deze benadering
wordt nog steeds als zeer waardevol aanzien en zal
meegenomen worden bij de verdere uitwerking van het RUP.
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1

Tegen het herbestemmen van woongebied naar recreatiegebied achter de kerk.
Vermoedelijk i.f.v. van het organiseren van Zeverrock:
-

Is verstorend voor het landschap
Aantasten natuurwaarden
Geluidsoverlast voor centrum Zevergem

De startnota doet geen uitspraken over het herbestemmen van
woongebied naar recreatiegebied achter de kerk. Deze reactie
verwijst naar het eerder vernietigde RUP waarin dit zo
opgenomen was. In de nota is wel opgenomen dat een gedeelte
van het woongebied achter de kerk zal worden geschrapt en
worden herbestemd naar een open ruimtebestemming. Een
uitzondering hierop vormt het voetbalplein waar de
herbestemming naar recreatiegebied blijft.
Met de bijgestuurde visie waarbij woongebied 3 geheel wordt
geschrapt, zal een groter gedeelte juridisch woonaanbod
worden geschrapt ten opzichte van wat opgenomen is in de
startnota. Het woongebied dat wordt geschrapt wordt
gecompenseerd door een herbestemming van WUG naar wonen
binnen woongebied 1.
Kortom, het RUP voorziet geen acties die een impact gaan
hebben op het agrarisch gebied achter de kerk. De feitelijke
toestand zal niet veranderen, wel wordt de juridische
mogelijkheid om er te bouwen weggenomen.

Inhoudelijk – Algemeen
1

Kaartmateriaal controleren op leesbaarheid.

Voor duidelijk leesbaar kaartmateriaal op perceelsniveau wordt
verwezen naar de basiskaarten in bijlage. Doorheen de startnota
zijn kleinere figuren opgenomen ter illustratie, of eerder
benaderd als structuurschets. De verdere uitwerking gebeurt in
de volgende fasen van het RUP.

3

Vraag om het hoofdstuk 1 Aanleiding en algemene doelstelling van het RUP uitgebreider te omschrijven
zodat hoofdstuk 7 Visie voorgenomen plan beter te begrijpen is.

De doelstelling van het plangebied en de daarbijhorende visie zal
verder worden verduidelijkt.

Verder verduidelijken van volgende punten:
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-

4

1

Woongebied volgens het gewestplan is niet per definitie een bestemming die ongewenste
ontwikkelingen veroorzaakt, het kan ook groen worden ingericht
Verduidelijken ‘gebrek aan samenhang’
Benadrukken dat men de link tussen de woonkern en de Scheldevallei wilt opwaarderen door
het bestaande open gebied maximaal te behouden en te vrijwaren van bebouwing
Verduidelijken waarom de woonprojectzones een afzonderlijke benadering vragen
Visietekst verduidelijken bij woonprojectzone 3: Meergezinswoningen aan het Dorp, wat is aan
het Dorp?
Verduidelijken opwaarderen publiek domein, welk publiek domein?
Verduidelijken waar nieuwe parkeermogelijkheden zullen worden voorzien
Verduidelijken van de bepalingen rond recreatie
De startnota doet uitschijnen dat de woonprojectzones de aanleiding vormen voor de opmaak van het
RUP, gelet op het aantal pagina’s opgenomen bij het visieluik.
Volgende potentiële locaties voor wonen worden gezien:
-

Het onbebouwde deel tussen Pont-Noord en De Brug
Opvulling van de Bomstraat tussen de woonlinten

De voorgestelde potentiële locaties voor wonen situeren zich
binnen agrarisch gebied. Daarbij ligt het gedeelte Bomstraat
binnen de ankerplaats ‘Scheldemeersen tussen Zevergem en
Schelderode’, en zou dit inhouden dat waardevol
openruimtegebied wordt aangesneden.
Het kan geenszins de bedoeling zijn met voorliggend RUP om
bijkomend woongebied te gaan creëren. Dit is enkel mogelijk
wanneer woongebied op een andere locatie wordt geschrapt.

1

Houdt het RUP rekening met reeds goedgekeurde omgevingsvergunningen die nog niet zijn uitgevoerd?

Goedgekeurde niet-vervallen vergunningen kunnen worden
uitgevoerd conform het vergunde, ook al wijkt dit af van
bepalingen die in de startnota zijn opgenomen. Het is pas bij een
nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning bij een definitief
goedgekeurd RUP, dat het RUP verordende waarde heeft en
dient te worden nageleefd.

5

Stimuleren van handel en horeca:

Om handel en horeca binnen de dorpskern van Zevergem te
stimuleren, zullen aan wonen verwante functies worden
toegestaan in het woongebied langsheen de dorpsas. Daarbij zal

-

Hoe? Waar?
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binnen woonprojectzone 2 de mogelijkheid worden geboden om
handel en horeca op het gelijkvloers te voorzien.
3

Startnota aanvullen met een overkoepelende visie over trage wegen:
-

Het beeldkwaliteitsplan doet hiervoor een aanzet
Inspelen op het feit dat het mobiliteitsplan aangeeft dat in functie van de recreatieve uitbouw
van de Scheldevallei, een fietsersbrug of veer over de Schelde ter hoogte van Zevergem als
interessant wordt beschouwd

In de startnota die als basis dient voor de uiteindelijke
toelichtingsnota bij het RUP, is reeds een overzicht opgenomen
van waardevolle trage verbindingen binnen de kern. Veelal gaat
dit om bestaande verbindingen die reeds een juridische basis
hebben binnen de Atlas der buurt- voetwegen, en daarbij ook in
verbinding staan met het ruimere tragewegennet.
Potentiële verbindingen, voornamelijk in relatie tot de visie op
de woonprojectzones, zullen verordend binnen de
stedenbouwkundige voorschriften worden uitgewerkt.

1

De Atlas der Buurtwegen van 1841 geeft ook de hedendaagse bebouwing aan.

Terecht wordt opgemerkt dat de kaart voor verwarring zorgt
aangezien het ook de hedendaagse bebouwing weergeeft. De
kaart zal vervangen worden door een origineel uittreksel.
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1

Het snelheidsregime van de Molenstraat wordt in vraag gesteld.

Het organiseren van het snelheidsregime behoort niet tot de
scope van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dergelijke aspecten
worden onderzocht en opgenomen in het mobiliteitsplan. De
gemeente neemt akte van de melding en neemt deze mee in
haar beleid.
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3

Startnota aanvullen met kansen i.f.v. het gescheiden afwateren van landbouw en natuur om eutrofiëring
tegen te gaan en water te bufferen in droge periodes.
-

Verwijzing naar het beeldkwaliteitsplan

Het watersysteem is als groenblauwnetwerk onderliggend aan
het plangebied. Hiermee wordt bedoeld dat het niet altijd direct
waarneembaar is met het blote oog, maar wel als belangrijk
aspect mee te nemen is. De uitwerking van het RUP dient dan
ook bij te dragen aan een visie gericht op een duurzaam
watersysteem. Volgende principes worden daarbij als belangrijk
aanzien:
Minimale verhardingsgraad
Voldoende groen
Ruimte voor water
Dit krijgt een verdere doorwerking in de stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP.

2

De Toutefaisbeek is overwelfd tussen Dorp 11-25 en het gebied achter de Kerk. Er dient een zone voor
erfdienstbaarheid van 5m bouwvrije strook aan weerszijden van de waterloop gerespecteerd te worden.

Zie opmerking provincie Oost-Vlaanderen: het gedeelte achter
de kerk is inderdaad ingebuisd. Daarbij betreft het geen
geklasseerde waterloop meer en is de regelgeving wat betreft de
zone voor erfdienstbaarheid in functie van onderhoud hier niet
van toepassing.

Inhoudelijk – Beeldkwaliteitsplan
1

Het beeldkwaliteitsplan omvat de dorpskern en Scheldevallei. Aanbevolen wordt om deze benadering
ook binnen het RUP aan te houden, nl. het plangebied te verruimen.

Het RUP spitst zich toe op de bebouwde kern van Zevergem.
Relaties met het open ruimtegebied maken hier een belangrijk
deel van uit. Echter biedt het opnemen van het open
ruimtegebied binnen een juridisch bestemmingsplan weinig
meerwaarde. De open ruimtebestemming is reeds toegekend,
alsook reeds beschermd door de erkenning als ankerplaats.

58

Het Beeldkwaliteitsplan wordt onvoldoende doorvertaald in het RUP - meer toetsing dient te worden
opgenomen.

Het beeldkwaliteitsplan is een visiedocument waarin een
mogelijk toekomstbeeld voor het plangebied wordt geschetst.
Het heeft geen juridisch verordenend karakter, maar omvat wel
een aantal waardevolle ruimtelijke principes die een
doorwerking in het RUP zullen krijgen. Gelet op de detailgraad

M.b.t. woonprojectzone 2:
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-

In strijd met de visie op het grote plein van ‘muur’ tot noordelijke pleinwand in de omgeving
van de kerk
In strijd met de principes rond erfgoedwaarde, landmarks en eenheden – zichtas op de
kerktoren vanuit Pont-Zuid wordt niet gevrijwaard
Onduidelijk of de principes rond typologie en materialen zullen worden doorvertaald in het
RUP
In strijd met het principe rond wooneiland

van veel principes, zullen deze principes ook niet altijd een
letterlijke doorvertaling krijgen. In de startnota zijn de
belangrijkste hoofdlijnen voor de visie op de dorpskern
opgenomen. Een verdere uitwerking is voorzien binnen de
stedenbouwkundige voorschriften, het juridisch kader voor het
RUP.
Heel specifiek m.b.t. de gegeven opmerkingen:
-

-

-

-

3

De startnota vermeldt uitsluitend de krachtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan. Vraag om deze
krachtlijnen in het verdere RUP-proces te gaan vormgeven met een actie- en inrichtingsplan.

In het beeldkwaliteitsplan is een ontwerpoefening
gemaakt voor woonprojectzone 2. Deze oefening was
voornamelijk bedoeld om een aantal interessante
krachtlijnen in beeld te brengen. Deze krachtlijnen
kunnen ook tot een andere ontwerp leiden. Zo is nu de
visie op woonprojectzone 2 gewijzigd waarbij de
projectzone wordt beperkt tot de zone aan de
straatzijde van het Dorp. Andere potenties bieden zich
aan om de krachtlijnen in te vullen.
M.b.t. de zichtas op de kerktoren, is ervoor gekozen om
in het RUP een verschuiving van de rooilijn te voorzien.
Dit is ook niet geheel conform het beeldkwaliteitsplan,
echter de essentie wordt wel meegenomen.
Typologie en materialen zijn eerder elementen die
doorvertaald worden binnen de stedenbouwkundige
voorschriften.
Net zoals hierboven aangegeven, is het de bedoeling
om in het RUP een kader te creëren waarbinnen de
belangrijkste ruimtelijke krachtlijnen van het
beeldkwaliteitsplan worden doorvertaald. Het is niet de
bedoeling beide plannen 1 op 1 door te vertalen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een bestemmingsplan.
Naast bestemmingsvoorschriften omvat het ook voorschriften
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2

Suggestie om het gehele inrichtingsplan rond de kerk mee te nemen binnen het RUP.

naar inrichting en beheer. Echter maakt een concreet actie- en
inrichtingsplan geen onderdeel uit van een RUP, alvast niet van
de verordenende documenten. Het inrichtingsplan uit het
beeldkwaliteitsplan kan wel illustrerend aan het RUP worden
gevoegd binnen de toelichtingsnota of toelichtende kolom van
de stedenbouwkundige voorschriften. Een doorvertaling van
globale ruimtelijke krachtlijnen is daarbij wel voorzien.
De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zullen wel
zodanig uitgewerkt worden dat voor sommige ontwikkelingen,
bv. voor de inrichting van het publiek domein rond de kerk en de
woonprojectzones, de vergunningsaanvraag moet vergezeld
worden met een globaal inrichtingsplan of inrichtingsstudie voor
het gehele gebied. De voorschriften zullen dan bepalen welke
plannen hierbij opgenomen moeten worden en welke
elementen hierin moeten opgenomen worden. Dergelijk
document maakt dat een integraal kwalitatief ontwerp wordt
gegarandeerd.

2

Suggestie om bouwtypologie en materiaalgebruik per woonprojectzone vast te leggen.

De bouwtypologie en het materiaalgebruik zullen beschreven
worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Een maximaal bouwenveloppe zal daarbij beschreven worden,
met een beschrijving van het aantal bouwlagen en dakvorm.
Voor het materiaalgebruik wordt gestreefd naar esthetisch
verantwoorde en duurzame materialen. Specifieke materialen
zullen niet worden opgelegd.

Inhoudelijk – Dorpsplein
6

Startnota aanvullen met een uitgewerkte visie op het dorpsplein:
-

Het dorpsplein t.h.v. Boldershof autovrij inrichten
Minder nadruk op doorgangsas voor autoverkeer, wel voor fietsers en voetgangers

Een aantal van de opgesomde zaken dienen of worden geregeld
binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het RUP is hiervoor niet
het geschikte instrument om hier uitwerking aan te geven.
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-

3

Aanleg van volwaardige voetpaden
Slim herinrichten van parkeerplaatsen
Kiss & Ride voor afzetten aan de school
Elektrische laadpaal
Opwaardering pleintje voor het Boldershof
Verschuiving verkeersas waardoor meer pleinruimte kan benut worden
Verschuiven toegang school naar het Kerkdreefken, zonder deze toegang met de auto kan
bereikt worden
Startnota aanvullen met een visie op het tweede dorpsplein:
-

Geen in- en uitritfunctie van woonprojectzone 2
Multifunctioneel gebruik voor cultuur- en verenigingsleven
Bestemming van de oude chirolokalen: kansen voor jeugdwerking, buiten de weekend ook
mogelijkheden voor andere doelgroepen zoals senioren en verenigingen
Herinrichting en integratie van het asfaltplein in het dorp

Daarbij legt het RUP niet in detail op perceelsniveau vast welke
inrichting moet worden aangehouden. Algemene krachtlijnen
zullen als juridisch kader worden uitgewerkt. Het is aan de
gemeentelijke overheid om het ruimtelijk beleid binnen deze
krachtlijnen naar de gewenste visie te sturen.

Een antwoord op de hiernaast aangegeven punten:
-

-

-

1

Tweede dorpsplein achter de kerk is niet bereikbaar via openbaar wegenis:
-

Zie Atlas der Buurtwegen
Via de Blijpoel een recht van doorgang via erfdienstbaarheid naar de jeugdlokalen, het kerkhof
met bijhorende parking en de handelszaken Dorp 7/9
Ook de wegenis tussen de woonpercelen Dorp 19 en 23 tot de achterliggende boerderij van Dorp 21
kent een privaat karakter

De visie op woonprojectzone 2 werd op basis van de
binnengekomen reacties en adviezen aangepast. Er is
enkel nog een ontwikkeling mogelijk langsheen de
straatzijde van het Dorp, met een gebundelde in- en
uitrit via het Dorp. Er zal geen ontsluiting zijn via de
achterzijde van de kerk.
Het vooropgestelde multifunctioneel gebruik is
conform de huidige juridische context en zal ook
meegenomen worden bij de verdere uitwerking van het
RUP.
Binnen het RUP zullen de algemene krachtlijnen voor de
inrichting van het openbaar domein binnen een
juridisch kader worden opgenomen. In dit geval is de
gemeentelijke overheid de uitvoerende instantie voor
de aanleg van het publiek domein.

De parking achter de kerk en de wegenis langsheen de
jeugdlokalen en het kerkhof zijn openbare wegenis in eigendom
van de gemeente. Ze zijn wel voorzien van een kadastraal
nummer.
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Het tweede dorpsplein omvat een behoorlijk aantal parkeerplaatsen die worden gebruikt door
wandelaars of bij evenementen. Het verdwijnen of minimaliseren ervan kan mogelijks leiden tot een
tekort aan parkeerplaatsen.

De inrichting van het openbaar domein rond de kerk vraagt een
totaalvisie. Wanneer parkeerplaatsen zullen verdwijnen, dient
de oefening gemaakt te worden naar aantallen en eventuele
compensatie. Het opleggen van een totaalvisie kan bereikt
worden door in de stedenbouwkundige voorschriften op te
nemen dat een globaal inrichtingsplan / inrichtingsstudie deel
moet uitmaken van de vergunningsaanvraag.

1

Suggesties van interessante linken:

Interessante trage verbindingen kunnen zoals hierboven reeds
toegelicht, deel uitmaken van een totaalvisie van bv. de
inrichting van het publiek domein of de woonprojectzones.
Dergelijke totaalvisies kunnen verordenend worden opgenomen
in de stedenbouwkundige voorschriften door het verplichten
van het toevoegen van een informatieve inrichtingsstudie bij het
indienen van de vergunningsaanvraag.

-

1

Link tussen Kerkdreefken en de Kerk
Link tussen het dorp en Kasteel Welden

Suggestie: openleggen van de waterloop achteraan de kerk

Het is een suggestie die verder bekeken kan worden bij de
uitwerking van het RUP.
Het gedeelte van de waterloop achter de kerk is omwille van zijn
ingebuisde karakter reeds niet meer geklasseerd als waterloop.

1

Vraag voor een herbestemmingsstudie van de kerk en zijn omgeving

De vraag tot herbestemmen van de kerk zal verder worden
onderzocht.

Inhoudelijk – Visie op meergezinswoningen
1

Heeft Zevergem nood aan een groot aanbod meergezinswoningen, gelet op het bestaande aanbod en de
geboden mogelijkheden langsheen de dorpsas?

Deze reactie sluit aan bij het advies van de provincie waarbij
gevraagd wordt meer duiding te geven omtrent demografische
tendens en het afgestemde woonaanbod.
Binnen de gemeente, maar ook over geheel Vlaanderen, is er
een tendens van stijgende kleinere huishoudens. Hierbij neemt
het aandeel alleenstaanden alsook het aandeel huishoudens
zonder of met één kind toe. De gevolgen van vergrijzing en
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gezinsverdunning worden erg tastbaar. Een doelgroepenbeleid
is m.a.w. meer dan ooit aan de orde: er is nood aan een aanbod
voor huishoudenstypes die wél zullen aangroeien. Daar sluit het
aanbod meergezinswoningen op aan. Zevergem kent op dit
moment nog niet veel verdichting in de vorm van
meergezinswoningen. Gelet op het karakter van de kern dient
inplanting en architecturale vormgeving hierbij op een
doordachte wijze te worden gestuurd.
De scopingsnota met latere doorwerking in toelichtingsnota zal
worden aangevuld met deze inzichten qua demografie en
woonaanbod, zodat keuzes van ontwikkelingen beter gekaderd
worden.
56

De startnota stelt dat meergezinswoningen zijn toegestaan zowel binnen als buiten de dorpsas, enkel via
verbouwen of herbouwen mits het nieuwe gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen
bebouwing.
Bedenkingen:
-

-

1

Zevergem bestaat in hoofdzaak uit ééngezinswoningen. Vanuit rendabiliteit is het
vooropgestelde voorschrift niet interessant: 1 wooneenheid vervangen door bv. 3
wooneenheden
Het is beter te stellen om geen meergezinswoningen toe te laten, zo zullen geen achterpoortjes
worden ingezet

Meergezinswonignen kunnen ook voorkomen in kleinschalige
vorm, waarbij bv. twee wooneenheden verticaal worden
gekoppeld. Het gaat niet steeds om grootschalige projecten met
een groot aantal wooneenheden.
Met het toelaten van meergezinswoningen en het gabariet te
gaan beperken, wil men tegemoet komen aan de vraag om geen
schaalvergroting te voorzien in Zevergem maar komt men wel
tegemoet aan de behoefte voor meer kleinere wooneheden
voor het stijgend aantal kleinere gezinnen en alleenstaanden.

Suggestie om meer jonge gezinnen aan te trekken tegen betaalbare prijzen:
-

-

Grondgebonden ééngezinswoningen mogen verbouwd of herbouwd worden naar
meergezinswoningen met een uitbreiding van max. 25% volume, met een maximum van 4
wooneenheden met een minimum oppervlakte van 90m².
Uitsluitend toestaan buiten de dorpsas – binnen de dorpsas geen het dorpse karakter behouden
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1

In 2016-2017 werden langsheen de N60 verschillende bouwaanvragen geweigerd voor woonentiteiten
van max. 80m² – deze entiteiten waren bedoeld voor senioren, rolstoelgebruikers en starters. Het
gemeentebestuur aanvaardde uitsluitend ééngezinswoningen en appartementen van max. 130-160m².
Dit is in strijd met het aanbod aangeboden binnen woonprojectzone 2 en 3.

De voorgestelde verdichtingsprojecten in het RUP, met name de
woonprojectzones, bevinden zich allen binnen de kern van
Zevergem en zijn inbreidings- en kernversterkend georiënteerd.
Dit verschilt met de ruimtelijke context waarnaar gerefereerd
wordt. Zo situeert het voorgestelde sociaal woonproject – nu
geïntegreerd binnen woonproject 1 i.p.v. woonprojectzone 3 –
zich midden in de kern nabij een halte voor openbaar vervoer,
omliggende speel- en recreatievelden, het netwerk van wandelen fietsverbindingen van de Scheldevallei, … . De nabijheid van
voorzieningen maakt dat de functie geïntegreerd is binnen zijn
omgevingscontext.
Daarnaast doet voorliggend RUP geen uitspraken over de
grootte van appartementen. Dit wordt beoordeeld op
vergunningenniveau.

1

Andere woonvormen meenemen?
-

Stapelbouw, aanleunwoningen, kangoeroewoningen, woningen voor alleenstaanden, ….

Zoals hierboven reeds eerder aan bod gekomen, wordt er met
het RUP gestreefd naar een doelgroepenbeleid gelet op het
stijgende aantal huishoudens ten gevolge van vergrijzing en
toename van kleinere huishoudens met één of zonder kinderen.
De twee geselecteerde woonprojectzones bieden dan ook
kansen om hierop in te stelen.

Inhoudelijk – Woonprojectzone 1
9

Bezwaar tegen woonprojectzone 1:
-

Te hoge woondichtheid
Inkijk en privacy
Mobiliteits- en parkeerdruk, geluidsoverlast
Onveilig kruispunt t.h.v. het Dorp
Bijkomende verharding werkt de klimaatproblematiek in de hand

De visie van woonprojectzone 1 is op basis van de
binnengekomen reacties en adviezen herbekeken:
-

20% van de projectzone is voorbehouden voor een
sociaal maatschappelijk project – woonprojectzone 3
wordt daarbij geschrapt. Het is een kleinschalig
verdichtingsproject van min. 5 en max. 10
wooneenheden. Daarbij wordt geen hogere
bouwhoogte toegelaten.
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-

Het overige deel van de projectzone kan ingevuld
worden met grondgebonden ééngezinswoningen.
Hierbij is een maximale woondichtheid van 15 wo/ha
toegestaan, de woondichtheid zoals het RSV
voorschrijft voor het buitengebied.

Verder zal binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden
opgenomen dat een globale inrichtingsstudie van de gehele
projectzone deel moet uitmaken van de vergunningsaanvraag.
Hierin zullen princpes zoals gebundeld parkeren, inplanting en
oriëntatie, bebouwings- en verhardingspercentages, … moeten
worden verantwoord binnen een motivatienota.
3

Kansen:
-

1

Openbaar speelgroen

Verder verduidelijken:
-

Wat is waardevol aansluiten op de pastorie?
Welke afstandsregels?

Het kunnen voorzien van openbaar speelgroen binnen de
woonprojectzone 1 is een waardevol principe dat meegenomen
zal worden bij de verdere uitwerking van het RUP.
Onder waardevol aansluiten op de pastorie wordt o.a. verstaan
dat geen achterkanten mogen worden gecreëerd naar dit
perceel, maar de kwaliteiten van beide gebieden op elkaar
moeten worden afgestemd.
Afstandsregels of afstandsprincipes zullen bij de verdere
uitwerking van het RUP worden bepaald in de
stedenbouwkundige voorschriften. De globale inrichtingsstudie
(zie hierboven) verzekert dat er nagedacht wordt in functie van
de gheel projectzone en dat een kwalitatief ruimtelijk ontwerp
wordt nagestreefd.

3

Waarom worden hier een aantal sociale wooneenheden vastgelegd en bij de andere woonprojectzones
niet?

Zoals hierboven reeds vermeld, is de visie op woonprojectzone 1
herzien. Een sociaal maatschappelijk project wordt geïntegreerd
binnen de projectzone. Bijgevolg worden er geen sociale
wooneenheden meer voorzien.
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1

Voorstel om de locatie van de ontsluiting niet concreet vast te leggen zodat de eigenaar van het
betreffende perceel niet de exclusieve sleutel heeft om de woonprojectzone te ontwikkelen.

De reactie wordt als een interessante piste aanzien, echter dient
opgemerkt te worden dat de gehele woonprojectzone 1 een
verdeeld eigenaarschap kent. Om het woonproject te kunnen
uitvoeren, zal er dus een overeenkomst moeten zijn tussen alle
betrokken eigenaars. Om te voorkomen dat slechts een beperkt
deel van het gebied wordt aangesneden als woonproject zonder
rekening te houden met de mogelijkheden van het resterende
deel, zal het RUP opleggen dat een globale visie voor de gehele
projectzone bij de vergunningsaanvraag moet worden
voorgelegd. Daarbij zal de indiener garantie op uitvoering
moeten kunnen voorleggen.
Voor de planologische ruil binnen het RUP is het echter van
belang dat ontsluiting op de openbare wegenis kan worden
aangetoond. Daarbij biedt het perceel nr. 498G de beste optie
aangezien het perceel bezet is met een oude leegstaande
woning. Verder is het perceel is beperkt van breedte en biedt het
weinig mogelijkheden voor het oprichten van een hedendaagse
woonentiteit.

1

Suggestie om het programma van woonprojectzone 3 binnen woonprojectzone 1 te voorzien

1

Suggestie om woonprojectzone 1 in te zetten voor een cohousingsproject:
-

0,25 autoparkeerplaatsen per woonentiteit
Parkeerhaven met ruimte voor 4 à 6 deelauto’s
Dakvorm vrij te kiezen
Verbinding met de tuin van de Pastorie

Het voorstel om het programma van woonprojectzone 3, zoals
het was opgenomen in de startnota, te verplaatsen naar
woonprojectzone 1 wordt gevolgd. Woonprojectzone 3 wordt
daarbij geschrapt als woongebied en herbestemd naar een
zachte bestemmingszone. Het sociaal maatschappelijk project
kan daarbij 20% van de woonprojectzone innemen. Het kan
worden gezien als een vorm van cohousingproject, echter
gericht op een specifieke groep mensen.
Ontwerpprincipes
zullen
in
de
stedenbouwkundige
voorschriften worden doorvertaald, en zullen via een globale
inrichtingsstudie in beeld moeten worden gebracht teneinde
een samenhangend kwalitatief ontwerp na te streven.
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Elementen zoals mobiliteit en aansluitbaarheid op de omgeving
zullen daarbij gemotiveerd moeten worden.
1

WUG wordt herbestemd naar woongebied doordat woongebied achter de kerk wordt geschrapt –
opmerking:
-

De balans is niet in evenwicht:
o Te schrappen woongebied achter de kerk: ca. 5000m² - blauwe contour
o Te herbestemmen naar woongebied t.h.v. woonprojectzone 1: ca. 9200m²

In de startnota is een fout geslopen en dient een onvolledigheid
rechtgezet te worden.
Woonprojectzone 1 heeft een oppervlakte van ca. 7765m²,
waarvan 7.450m² binnen WUG waarvoor woongebied achter de
kerk wordt geschrapt. In tegenstelling tot wat beschreven is in
de startnota, zal woonprojectzone 3 niet doorgaan en wordt een
herbestemming naar een zachte bestemmingszone beoogd. Met
dit gebied erbij is compensatie achter de kerk geheel op te
vangen.

Inhoudelijk – Woonprojectzone 2
3

Vraag om de vergunningsaanvraag van woonprojectzone 2 niet te vergunnen alvorens voorliggend RUP
voorlopig is vastgesteld.

De aanvraag voor omgevingsvergunnning voor het oprichten van
een meergezinswoning met achterliggende grondgebonden
woningen werd geweigerd.

90

Bezwaar tegen woonprojectzone 2:

De visie op woonprojectzone 2 is naar aanleiding van de
binnengekomen reacties bijgestuurd. Volgende aanpassingen
worden daartoe doorgevoerd:

-

-

De huidige kleine huisjes zijn historisch waardevol, met cement beraapte voorgevels
Over het maximaal toegelaten bouwvolume binnen woonprojectzone 2 was er een consensus
binnen het vernietigde RUP conform het beeldkwaliteitsplan. Het RUP is vernietigd omwille van
een procedurefout – waarom de visie aanpassen?
De school aan de overzijde heeft grote inspanningen gedaan bij hun restauratie zodat het
dorpszicht gerespecteerd blijft
Woondichtheid te hoog voor het dorpscentrum van Zevergem
Zichtassen:
o In strijd met de doelstelling van het RUP, met name dat vanuit het Dorp de waardevolle
open ruimte achter de kerk zichtbaar en voelbaar moet worden
▪ De vergunningsaanvraag voorziet een corridor van 3m breed, geen sprake van
een vista

-

-

-

In de plaats van 14 wooneenheden als appartementen
aan de straatzijde van het Dorp, worden slechts nog 12
wooneenheden toegestaan.
De woonprojectzone wordt ingeperkt waardoor geen
achtergelegen grondgebonden woningen meer
opgetrokken kunnen worden. Het woongebied wordt
hier dan ook geschrapt. Op deze manier wordt minder
open zicht weggenomen richting het valleigebied.
Er kan niet tegemoet gekomen worden aan de vraag om
de historische kleine huisjes verplicht te behouden.
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Tevens in strijd met de te behouden vista zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.
Daarbij zal een zwaarder bouwvolume de vista vanuit Pont-Zuid richting de kerk
verstoren
De ééngezinswoningen (cfr. vergunningsaanvraag) zijn gelegen binnen de ankerplaats
“Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode”, opgenomen in de inventaris van
onroerend erfgoed (ID: 135207)
In de startnota staat enerzijds “voldoende aandacht dient te gaan naar inplanting, vormgeving
en architectuur om het geheel te laten inpassen binnen het cultuurhistorisch dorpscentrum”,
en anderzijds:
o 2 bouwlagen met een nokhoogte van 11,00m <> huidige toestand 1 bouwlaag
o Geen enkele verwijzing naar de cultuurhistorische waarde van de huidige huizenrij (<>
beeldkwaliteitsplan en het vernietigd RUP)
o Voorbouwlijn dient blijvend samen te vallen met de rooilijn, cfr. beeldkwaliteitsplan
waarbij het plein moet afgewerkt worden met gevels
Verdwijnen van natuurwaarden (> behoud of compensatie!):
o Op de locatie van de 4 ééngezinswoningen (zie vergunningsaanvraag) is er de
aanwezigheid van kleine landschapselementen in de vorm van houtkant. Het
verwijderen ervan impliceert volgens het standstill-beginsel de zorgplicht, cfr. art. 14
§1 van het Natuurdecreet.
o Alsook aanwezigheid van hoogstammige bomen in groepsverband > bos, cfr. definitie
zoals opgenomen in het Bosdecreet.
Tegen ontsluiting via de Blijpoel (cfr. vergunningsaanvraag)
Toenemende verkeersdrukte t.h.v. de school
Het pleintje achter de kerk wordt gebruikt als verkeersluwe zone om kinderen op te halen van
school, woonprojectzone 2 brengt de veilige doorsteek richting het pleintje in gedrang
De trage wegverbinding tussen de school en het pleintje is geïntegreerd met de in- en uitrit van
het woonproject, geen gescheiden stromen (cfr. vergunningsaanvraag)
De vergunningsaanvraag voorziet geen openbaar groen <> krachtlijn startnota
Inname van het evenemententerrein voor Zeverrock, kermis, schoolfeesten, …
In strijd met het charter op een Gezonde Gemeente, zoals de gemeente beschrijft in haar
meerjarenplanning
o

-

-

-

-

-

-

-

Deze zijn bouwfysisch in slechte staat en voldoen niet
meer aan de vereisten inzake hedendaags
wooncomfort en kwaliteit. Een grondige verbouwing
zou bijna tot nieuwbouw leiden.
Bijkomende visie-elementen voor de nieuwbouw zijn
dat het bouwvolume van de meergezinswoningen de
uitstraling moet hebben van een grondgebonden
ééngezinswoning. Daarbij is het inrichten van terrasen
aan de straatzijde niet toegestaan.
De maximale kroonlijsthoogte wordt bijgestuurd naar
6,00m, en de nok kan nog max. 9,00m zijn.
Er wordt gekozen om ter hoogte van het woonproject
het straatprofiel van het Dorp te verbreden door de
rooilijn ter hoogte van het woonproject 3m naar
achteren te verschuiven. Dit maakt dat ook een betere
zichtas wordt verkregen richting de kerk.
Ontsluiting moet gebeuren met een gebundelde in- en
uitrit via het Dorp.
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4 wooneenheden worden vervangen door 18 wooneenheden. De volumevermeerdering van 10% wordt
niet nageleefd. Motivatie ontbreekt waarom een grotere volume-uitbreiding hier wel wordt toegestaan.

2

Stedenbouwkundig tegenvoorstel:
-

1

1. Behoud van het bestaande bouwprofiel
2. Aan de straatzijde het bestaande bouwprofiel aanhouden en iets dieper naar twee bouwlagen
3. Slopen van de woningen met behoud van de voorgevels – inzetten als kijkvensters naar het
achterliggende landschap

Stimuleren van lokale kleinschalige handel op de locatie van woonprojectzone 2:
“Een buurtwinkel die lokale producten verkoop (ophaalpunt voor biopaketten, …), een verpakkingsvrije
winkel. Zevergem lijkt in geen enkel opzicht op de omliggende dorpen, dus waarom niet haar troef als
‘natuur’dorp verder uitspelen en ruimte creëren voor een alternatief biologisch winkelaanbod. Het
bedrijf mobiele fruitpers Lerouge speelt hier al mooi op in door een aantal van har lokale producten te
koop aan te bieden in de Boeregemstraat.” (….)

3

Is de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woonentiteit niet achterhaald?
Voorstel voor 1,3 of 1,5?

In tegenstelling tot het vernietigde RUP, wordt binnen de
woonprojectzone geen beperking opgelegd naar uitbreiding toe
ten opzichte van de bestaande toestand. Er wordt gekozen om
met een aantal andere ruimtelijke inrichtingsprincipes tot een
kwalitatief ruimtelijke ontwerp te komen. Het is de bedoeling dit
gedeelte van het plan te benaderen als projectzone gericht op
een kleinschalig verdichtingsproject inspelend op het
doelgroepenbeleid.
Binnen woonprojectzone 2 wordt de mogelijkheid voorzien om
handelszaken en horecazaken op het gelijkvloers te laten
plaatsvinden. Dit zal een verdere juridische doorwerking krijgen
in de stedenbouwkundige voorschriften.

Het dorp Zevergem kent weinig tot geen voorzieningen voor
dagelijkse behoeften (bakker, slager, superette, …). De
bewoners van Zevergem moeten zich dus over een afstand van
min. 5km verplaatsen voor deze basisbehoeften (afstand tot het
centrum De Pinte).
Zevergem is daarbij slechts beperkt ontsloten via het openbaar
vervoer. Het dichtstbijzijnde treinstation bevindt zich op ca. 5km,
alsook zijn de busverbindingen richting voorzieningen eerder
nihil.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de bewoners van
Zevergem gericht zijn op de wagen in functie van voorzieningen
alsook woon-werkverplaatsingen. In dat opzicht is in principe
een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woonentiteit te
verantwoorden. Gelet op het doelgroepenbeleid waarbij
gestreefd wordt naar kleinere woningen in functie van senioren
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en kleinere huishoudens, wordt de parkeernorm aangepast naar
1,50 parkeerplaats per wooneenheid.
1

Stimuleren van fietsenbergplaatsen.

In kader van duurzaam woon- en mobiliteitsbeleid dient elke
woontentiteit te voorzien in de noodzakelijke fietsbergplaatsen.
Aangezien de bewoners van het dorp Zevergem voor hun
functionele verplaatsingen voornamelijk gericht zijn op de auto,
wordt de fietsnorm niet te hoog gesteld. Daarnaast wordt wel
verwacht dat het fietsbezit binnen het dorp hoog is gelet op de
recreatieve mogelijkheden in de directe nabijheid.
Een fietsparkeernorm zal opgenomen worden
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.

1

De woonprojectzone voorziet 14 wooneenheden. Gaat dit om kleine of grote wooneenheden?
Is het niet beter om in het RUP de footprint of V/T vast te leggen?

in

de

Gezien de bouwzone van de woonprojectzone duidelijk
afgebakend is en zich beperkt tot het gedeelte aan de straatzijde
van het Dorp, gaat de voorkeur eruit om binnen deze
projectzone het aantal wooneenheden vast te leggen en niet te
werken met een vloerterreinindex.
Bij de vergunningverlening zal de gemeente aftoetsen of een
gediffernetieerd woonaanbod wordt nagestreefd met het oog
op het doelgroepenbeleid. Het is niet de bedoeling om dergeijke
detailgraad in de stedenbouwkundige voorschriften op te
nemen.

Inhoudelijk – Woonprojectzone 3
1

Aanvullingen op de visie van woonprojectzone 3:
-

Het project omvat een terreinoppervlakte van ca. 2500m² in plaats van 2300m². Motivatie:
o Verzekeren van een kwalitatieve inplanting met aandacht voor openheid en
doorwaadbaarheid
o Verzekeren afstand tot het Warandestraatje
o Vrijwaren zichtas vanuit de Blijpoel

Gelet op het groot aantal negatieve adviezen en reacties m.b.t.
woonprojectzone 3, is door het CBS beslist om woonprojetzone
3 geheel uit het RUP te schrappen. Hierbij zal de juridische
bestemming van woongebied worden geschrapt en vindt een
herbestemming naar een zachte bestemmingszone plaats.
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Het terrein wordt ingericht met wandelpaadjes, zitbanken en streekeigen groen
waarvan de buurt kan meegenieten
M.b.t. het maximaal vrijwaren van de zichtassen:
o Gezichtspunt 1 situeert zich aan de knik van Pont-Noord en het begin van de Blijpoel.
De zichtas vanuit dit punt worden bepaald en begrensd door de bebouwing die zich
links en rechts in het begin van de Blijpoel situeren. Woonprojectzone 3 zal vanuit dit
gezichtspunt niet waarneembaar zijn.
o Gezichtspunt situeert zich in de bocht van de Blijpoel ter hoogte van het wegje dat naar
het voetbalveld en de weide van Zeverrock gaat. Hier ontwikkelt zich een zichtas die
zich aan de ene zijde onder de kerk door tot ver naar het westen uitstrekt en die aan
de andere zijde ongehinderd tot voorbij het Warandestraatje reikt. Woonprojectzone
3 zal eerder uitnodigen werken op deze locatie dan een belemmering van de zichtas.
o

-

211

Bezwaar tegen woonprojectzone 3:
-

Woongebied volgens het gewestplan opgemaakt in de jaren ’70 – verouderde visie
In strijd met de doelstelling van het RUP, met name dat vanuit het Dorp de waardevolle open
ruimte achter de kerk zichtbaar en voelbaar moet worden

Gelet op het groot aantal negatieve adviezen en reacties m.b.t.
woonprojectzone 3, is door het CBS beslist om woonprojetzone
3 geheel uit het RUP te schrappen. Hierbij zal de juridische

RUP Zevergem-Scheldedorp – bespreking periode van inzage | 43

-

-

-

Daarbij gelegen binnen de ankerplaats ‘Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode’, cfr.
inventaris van onroerend erfgoed (ID: 135207)
Aanzet tot lintbebouwing
Aantasten bestaande ruimtelijke kwaliteit (natuur en landschap > behoud of compensatie!):
o Gelegen binnen biologisch waardevolle en minder waardevolle ecologische elementen
(soortenarm permanent cultuurgrasland; bomenrij met dominantie van knotwilg)
o Langs de straatzijde een biologisch waardevolle bomenrij met dominantie van linde en
populier, het verwijderen ervan impliceert volgens het standstill-beginsel de zorgplicht
(cfr. art. 14 §1 van het Natuurdecreet)
Startpunt van de Doorhammeke wandelroute
Verstoren vista richting de Scheldevallei
Tevens in strijd met de te behouden vista zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan
In strijd met art. 1.1.4 uit de VCRO – inbreuk op ruimtelijke kwaliteit
Verstoring van het nabijgelegen VEN-gebied, het Warandestraatje zal vermoedelijk op termijn
autoverkeer aantrekken
Blijpoel zal extra verkeersdruk niet aankunnen en vanuit verkeersveiligheid niet aanbevolen
gelet op de vele wandelaars en fietsers en de ligging aan een speeltuin
Mobiliteitsdruk Warandestraatje
Het betreffende perceel doet dienst als waterbuffer wanneer bij hevige regenval de capaciteit
van de Toutefaisbeek onvoldoende is
De Kerkfabriek heeft de gronden geschonken gekregen
Gemeenschapsondersteunende functie en ontmoetingspunt worden in vraag gesteld
In strijd met principe 2 – Meervoudig en intensief ruimtegebruik van de strategische visie
Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen, met name: nieuwe projecten die de ruimteclaims van
slechts één partij behartigen, zijn onwenselijk en onafgewerkt
In strijd met het charter op een Gezonde Gemeente, zoals de gemeente beschrijft in haar
meerjarenplanning

40

Geen voorzieningen (bakker, slager, superette, …) noch openbaar vervoer in de nabijheid

15

Aangegeven dat er geen nood is aan bijkomende ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, gelet op:
-

bestemming van woongebied worden geschrapt en vindt een
herbestemming naar een zachte bestemmingszone plaats.

Zaaltje achter Boldershof
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-

De Pastorie
Veldblomme
Oud Chirolokaal achter de kerk – staat momenteel leeg
Oud Gemeentehuis

2

Marktonderzoek?

Zoals reeds aan bod gekomen bij de adviesbespreking van de
provincie, wordt de algemene visie op wonen verder
gemotiveerd met een analyse rond demografie en beschikbaar
woonaanbod. Conclusie hierbij is dat ingezet moet worden op
een doelgroepenbeleid, met name aandacht voor de
toenemende groep senioren en kleinere huishoudens.

3

Waarom zijn er voor deze projectzone geen maximale aantallen, kroonlijst- en nokhoogte als
parkeernormen vastgelegd?

Woonprojectzone 3 wordt binnen het RUP geheel geschrapt, zie
hierboven. De juridische bestemming woongebied zal worden
omgezet naar een zachte bestemmingszone.

1

Alternatief stedenbouwkundig voorstel:

Het programma van woonprojectzone 3 gericht op een sociaal
maatschappelijk project, wordt geïntegreerd binnen
woonprojectzone 1.

15

Een beperkte rij ééngezinswoningen met respect voor de te respecteren zichtassen

Alternatieve potentiële locaties:
Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 2
Woonprojectzone 3 in de plaats van het oude chirolokaal
Veldstraat, nabij Veldblomme
Gebied tussen de noordelijk grens van het woongebied / woonuitbreidingsgebied en de E17
Toepassen van planologische ruil?

104

Warandestraatje niet opwaarderen, behoud van het landschappelijk karakter wordt voorop gesteld

Het opwaarderen van het Warandestraatje staat als
inrichtingsprincipe opgenomen bij het ruimtelijk concept
‘Versterken van de band met de Scheldevallei’. Met
opwaarderen wordt echter niet bedoeld dat dit zal worden
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verhard, maar dat het behoud ervan voorop. Opwaarderen
betreft een verkeerd woordgebruik en zal worden aangepast.
Inhoudelijk – VBS Zevergem
1

Vanuit de scholengemeenschap is er de vraag voor een woonaanbod gericht op jonge gezinnen –
aantrekken van jonge gezinnen met kinderen

Zoals reeds aan bod gekomen bij de adviesbespreking van de
provincie, wordt de algemene visie op wonen verder
gemotiveerd met een analyse rond demografie en beschikbaar
woonaanbod. Conclusie hierbij is dat ingezet moet worden op
een doelgroepenbeleid, met name aandacht voor de
toenemende groep senioren en kleinere huishoudens. De
woonprojectzones bieden hiertoe de meeste vrijheidsgraden en
zullen hiervoor ingezet worden.

2

VBS Zevergem heeft een uitbreidingswens:

De school is momenteel gevestigd op een terrein met een hoge
bebouwingsgraad. De gemeente kan zich vinden in de vraag van
de school om in te spelen op eventuele kansen die zich in de
toekomst kunnen aanbieden in functie van uitbreiden of het
creëren van een zachte verbinding. Voorliggende vraag wordt
dan ook meegenomen bij de verdere uitwerking van het RUP.

-

1

1

Inschrijven van een voorkooprecht op de percelen die het schoolterrein omringen?
Ontsluitingsmogelijkheid voor voetgangers en fietsers via Kerkdreefken – onteigenen van een
beperkte strook?
Daarbij ook het perceel 519C ontsluiten? Een aanliggend natuurlijk begroeid perceel in te
richten als speelgroen?
Inzetten op dubbel ruimtegebruik door de chirolokalen te herbestemmen in functie van naschoolse
opvang tijdens de week

Verkeersveiligheid van de school, op- en afhalen van kinderen.

Het chirolokaal gevestigd in Blijpoel 5a, is gelegen binnen
woongebied volgens het gewestplan. Voor het dubbel gebruik in
functie van een naschoolse opvang is geen herbestemming
noodzakelijk.
In functie van het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de
school, zal het straatprofiel van het Dorp worden verbreed. De
rooilijn ter hoogte van woonprojectzone 2 zal 3m naar achteren
worden verschoven waardoor meer ruimte ontstaat voor het
realiseren van een wegasverschuiving die snelheidsbeperkend
moet werken.
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Daarbij wordt woonprojectzone 2 ingeperkt en zullen er
achterliggend geen grondgebonden woningen meer opgericht
kunnen worden. De meergezinswoning dient verplicht te
worden opgericht langsheen de straatzijde van het Dorp waarbij
de in- en uitrit via het Dorp verloopt. De ontsluiting die veel
schoolgaande jeugd gebruikt richting de parking achter de kerk,
wordt daarbij gevrijwaard van extra verkeer.
Inhoudelijk – Particuliere vragen
1

Kadastraal perceel 2de afd. sectie B nr. 333F:
-

1

Behoud van de zone voor open bebouwing (cfr. verkaveling) in functie van het oprichten van
een woning met rolstoeltoegankelijke zorgunit
Bouwdiepte: 20m op het gelijkvloers, 15m op de bovenverdieping
Aangezien
het
woonperceel
aansluit
op
de
dorpsas,
worden
dezelfde
bouwprofielmogelijkheden gevraagd: 6,40m kroonlijsthoogte en 11m nokhoogte (cfr.
vernietigd RUP)
Mogelijkheid voor een plat dak toestaan
Aanhouden van de voorbouwlijn zoals aangehouden in het straatbeeld, cfr. verkaveling
Bouwmogelijkheid voorzien tot aan de zonegrens / kavelgrens met Lot A, cfr. vernietigd RUP en
verkaveling
De bouwvrije afstand tot het zijdelings perceel 335n te beperken tot 3m, cfr. Lot 2 (333d) binnen
dezelfde verkaveling
Kadastraal perceel 2de afd. sectie A nrs. 562V, 562S:
Beschrijving van de bestaande toestand:
-

Herenhuis aan de straatzijde
Vergunde loods achteraan het perceel – bedrijfsactiviteiten zijn stopgezet
Ontsluiting van de loods via het noordelijk deel van het perceel

Voorliggende reactie betreft een vraag naar stedenbouwkundige
mogelijkheden in functie van de zoneringsgrens die verder zal
meegenomen worden bij de uitwerking van het voorontwerp
RUP.

Voorliggende reactie betreft een vraag naar stedenbouwkundige
mogelijkheden in functie van de zoneringsgrens die verder zal
meegenomen worden bij de uitwerking van het voorontwerp
RUP.
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Volgens het vernietigde RUP bestemd als zone voor residentiële woningen met een overdruk t.h.v. het
herenhuis als cultuurhistorisch waardevol gebouw. Volgende mogelijkheden werden in het RUP
ingeschreven:
-

Verbouwen en uitbreiden van het herenhuis waarbij max. 3 woonentiteiten – in functie van het
huisvesten van gezinsleden – mogen ingericht worden, mits respect voor de bestaande
erfgoedwaarden:
o Bedenking: het omvormen van het herenhuis tot een meergezinswoning vraagt
ingrepen die de cultuurhistorische waarde zullen aantasten
De loods is deels ingekleurd als zone voor residentiële woningen en deels als zone voor koeren
en hovingen:
o Bedenking: op welke manier kan de loods een nieuwe bestemming krijgen gelet op de
bestemmingszone?
Voorstel van voorliggend RUP:
-

Mogelijkheid bieden om binnen de loods bijkomende woonentiteiten te voorzien voor het
huisvesten van gezinsleden, dit in plaats van meergezinsmogelijkheden te bieden aan het
herenhuis met erfgoedwaarde. Hiervoor is het woonperceel te beschouwen als een bijkomende
(kleinschalige) woonprojectzone.
Motivatie:
o De huidige bestemmingszone ‘zone voor koeren en hovingen’ die de loods deels
bestemd, laat zelfs geen aan het wonen complementaire functies toe
o Nieuwe invulling van een leegstaand gebouw
o Loods ontsluitbaar via toegangsweg
o Inpasbaar qua functie en volume binnen de omgeving:
▪ 1 bouwlaag met plat dak
▪ 4,50m van de linkse perceelsgrens en ca. 1,00m van de rechtse perceelsgrens
o Volgens de zonevreemde basisrechten is reeds één woonentiteit mogelijk
o Conform het GRS – het aanbieden van een gedifferentieerd woonaanbod ten behoeve
van jonge gezinnen en senioren
o Conform het BRV – het verhogen van het ruimtelijk rendement van de bestaande
bebouwde ruimte door in te zetten op verdichting, renovatie en hergebruik
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1

Kadastraal perceel 2de afd. sectie A nrs. 402G (deels), 404A (deels) en 405D:
Zal de blauwe contour bouwgrond worden? Moet er planbaten betaald worden?

De blauwe contour zal niet bebouwbaar worden in functie van
woningbouw, onafhankelijk van de gebiedscategorie die het zal
krijgen. In het verder planproces zal de oefening worden
gemaakt of dit gedeelte als een correctie van het gewestplan kan
worden geïnterpreteerd waarbij de tuinzone van het
woonperceel wordt beschouwd als gebiedscategorie ‘wonen’, of
een gedeelte van het woonperceel binnen de gebiedscategorie
‘landbouw’ blijft behoren. Binnen deze omgevingscontext zal
alvast geen bebouwing in tweede bouwlijn worden toegestaan.
In het algemeen geldt dat er alleen planbaten moeten betaald
worden voor de omzetting van gebiedscategorie ‘landbouw’
naar ‘wonen’. Echter voorziet de regelgeving een aantal
uitzonderingsbepalingen, o.a. wanneer het herbestemmen er
niet toe leidt dat extra ruimte in functie van woningbouw
ontstaat (zoals in dit geval). Het blauwe gedeelte zal daarbij wel
worden opgenomen op het plan planbaten / planschade, echter
gebeurt het toepassen van de uitzonderingsregels pas door de
bevoegde financiële overheid na ontvangen van het plan.
Desondanks het feit dat we hier nog geen zekerheid over
hebben, wordt ingeschat dat planbaten hier niet van toepassing
zijn.

1

Kadastraal perceel 2de afd. sectie A nr. 560F4 – Pont-Noord 16:
Op het perceel is een voormalige steenbakkerij P.O.M. Vande Steene gevestigd – opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed
Vraag om de gebouwen te behouden en op te waarderen in functie van wonen

Het gebouwcomplex is gelegen binnen agrarisch gebied, en is
daarbij gelegen in tweede bouworde achter het woonlint. Het
sluit niet rechtstreeks aan bij de voorliggende bebouwing. Een
correctie van het gewestplan waarbij dit meegenomen wordt in
het woongebied is hier niet van toepassing.
Volgens het BVR toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, is
voorgestelde bestemmingswijzging niet mogelijk. Wonen is
enkel mogelijk wanneer dit een bedrijfswoning bij de
bedrijfsgebouwen betreft of tijdelijke verblijfsgelegenheden op
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voorwaarde dat landbouw als resp. hoofd- en nevenbestemming
aanwezig blijft. De steenbakkerij betreft een historisch gegroeid
zonevreemd bedrijf zonder landbouwfunctie.
2

Kadastrale percelen 2de afd. sectie A nrs. 622, 623, 626E, 626F, 625A – Dorp 21:
Beschrijving bestaande toestand:
-

-

De eigendom is bereikbaar via een private toegang die zich bevindt tussen de aangeduide
woonprojectzone 2 en de woning met huisnummer 23. De private toegangsweg loopt door
middel van een karrenspoor omzoomd door wilgenbomen, tot aan de toegangspoort die
uitgeeft op een binnenkoer. Hierrond is de bebouwing op het perceel geconcentreerd.
De woning is daarbij opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Opmerkingen:
-

-

Het ontwikkelingspotentieel van de betrokken percelen moet gevrijwaard blijven.
Daarbij zijn de ingetekende zichtassen voorzien over/door hun eigendom, terwijl deze
eigendom momenteel in woongebied is gelegen en principieel voor bebouwing in aanmerking
komt.
Indien een bouwverbod wordt opgelegd, moet een integrale vergoeding voor de
waardevermindeirng van de gronden voorop staan.

Het vrijwaren van de zichtassen is een waardevol principe dat uit
het beeldkwaliteitsplan wordt meegenomen. De opgenomen
figuren in de startnota illustreren dit principe schetsmatig.
De zichtassen impliceren geen rechtstreeks verbod op
woonontwikkeling op de percelen gesitueerd in woongebied.
Ontwikkelingsmogelijkheden die decretaal zijn vastgelegd voor
de betreffende bebouwing blijven gevrijwaard. Binnen het RUP
wordt het principe van de zichtassen wel meegenomen als
sturend element bij de ontwikkeling van woonprojectzone 2
aangezien dit ook ruimtelijke voordelen oplevert naar integratie
binnen de dorpskern en het bieden van ruimtelijke kwaliteit.

Inhoudelijk – Effectenbeoordeling
1

Noodzaak tot opmaak van een plan-MER.

Na afronden van de eerste inzageperiode werd de startnota
samen met de adviezen en reacties overgemaakt aan de dienst
Milieueffectenrapportage (Mer). De dienst Mer is dus op de
hoogte van het planvoornemen.
De vraag of een plan-MER al dan niet moet worden opgemaakt,
dient nog gesteld te worden en zal uiterlijk vóór de voorlopige
vaststelling gebeuren. Dit advies is een verplicht onderdeel bij de
verderzetting van het planproces.
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1

Discipline landschap

De tekst wordt nagelezen en verder genuanceerd.

(…) echter is de openheid ervan verloren gegaan door het aanplanten van wilgen- en populierenrijen op
de perceelsranden en door populierenbosjes op de uitgebrikte gronden (…)
Te nuanceren in de tekst:
-

3

De aanplanting van populierenbossen is vnl. in de lagere meersgronden vnl. naast de
Schelde(meanders) en in veel minder mate naar de buitenrand toe. Aan de Blijpoel is er weinig
beplanting.
Vroeger waren er heel wat knotwilgen aan het Warandestraatje en begin Blijpoel. De bomen
zijn weggezaagd waardoor het landschap nu meer open is.
Discipline biodiversiteit
De conclusie dat er geen significante effecten te verwachten zijn op fauna en flora is niet correct.
Motivatie:
-

-

Een aantal doelsoorten uit het VEN-gebied “Vallei van Bovenschelde Noord” maken gebruik van
het ecotoop ter hoogte van woonprojectzones 2 en 3, met name vlinders, vleermuizen en vogels
(Instituut voor Natuurbehoud, 2003). Een verscherpte natuurtoets / passende beoordeling
dringt zich op, zeker gezien het cumulatief effecten van beide projectzones.
Het verwijderen van biologisch waardevolle elementen (complex) en kleine
landschapselementen dient gepaard te gaan met de zorgplicht volgens het stand-stillbeginsel
cfr. art. 14 §1 van het Natuurdecreet).

Naar aanleiding van de verwerking van de binnengekomen
adviezen en reacties, worden een aantal wijzigingen
doorgevoerd:
-

-

Woonprojectzone 2 wordt ruimtelijk ingeperkt tot het
gedeelte meergezinswoningen aan de straatzijde van
het Dorp. De achtergelegen grondgebonden woningen
die daarbij nog konden worden opgericht, worden
geheel geschrapt. Het gedeelte woongebied zal worden
herbestemd naar een zachte bestemmingszone.
Woonprojectzone 3 wordt geheel geschrapt. Het
woongebied volgens het gewestplan zal worden
herbestemd naar een zachte bestemmingszone zodat
andere ontwikkelingen in de toekomst ook worden
uitgesloten.

De opmerkingen hiernaast hadden voornamelijk betrekking op
deze gebieden. Met deze aanpassingen wordt dan ook tegemoet
gekomen aan de reactie.
4

Discipline water

De woonprojectzones zijn eerder beperkt in omvang. Er wordt
niet verwacht dat het bijkomende afvalwater van die orde is dat
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1

Zal het waterzuiveringsstation van de Blijpoel het bijkomende afvalwater ten gevolge van de
woonprojecten kunnen verwerken?

er
problemen
zullen
waterzuiveringstation.

Discipline mens en mobiliteit

Verdere nuancering is aangebracht door kencijfers van de
statistische sector Zevergem centrum toe te passen. Op vlak van
verkeersgeneratie geeft dit weinig impact. Naar het aantal
parkeerplaatsen toe, geeft dit een verschil van één bijkomende
parkeerplaats per woonprojectzone.

De kencijfers zijn gebaseerd op de volledige gemeente De Pinte. Kunnen conclusies wel veralgemeend
worden voor Zevergem?
Mobiscore De Pinte: 7,2 - Mobiscore Zevergem: 6,4

worden

verwacht

bij

het

De mobiscore van Zevergem houdt in: beperkt openbaar vervoer, geen winkels, geen middelbare school,
weinig lokale mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding voor kinderen (sportclubs, muziekschool,
jeugdbeweging)
Het Dorp als centrale verkeersas moet al het bijkomend verkeer ook opvangen
1

Discipline geluid
De geluidskaarten dateren van 2016, maar sinds 2016 zijn er geluidsschermen geplaatst.
Ter hoogte van Pont-Noord 16 en Pont-Noord 57 is er nog steeds geluidsoverlast merkbaar.

Meer recente geluidskaarten zijn tot op heden niet ter
beschikking. Opgemerkt wordt dat de geluidskaarten een kleine
verschuiving vertonen. Nieuwe kaarten worden ingevoegd.
Bijkomend wordt benadrukt dat geluidsschermen in 2019 zijn
geplaatst en recent in 2020 werden verlengd.
Het planvoornemen voorziet naast het bestendigen van het
bestaande woongebied, de mogelijkheid om twee
woonprojectzone te ontwikkelen. Deze woonprojectzones
bevinden zich op voldoende grote afstand van de E17 waardoor
geen geluidsbelasting wordt verwacht.
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Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten
Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02/553 80 79
mer@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be

Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Zevergem – Scheldedorp in de Pinte
Dossiernummer: SCRI20081

1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente De Pinte stelt een RUP op met als doel het streven naar een ruimtelijk juridisch
kader op maat van de kern Zevergem teneinde de identiteitsbepalende ruimtelijke kwaliteiten te
beschermen tegen ongebreidelde verstedelijking. Het actueel kader dat bepaald wordt door het
gewestplan is niet meer bestand tegen deze uitdaging. Het voorgenomen RUP omvat ook 2
specifieke woonprojectzones.
Team Mer ontving op 20 november 2020 de resultaten van de participatie en de adviezen en op
15 juni 2021 de scopingnota (versie 3 mei 2021).
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek
tot milieueffectrapportage.
Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking
hiervan in de scopingnota.
De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau
van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten
milieueffecten.
De periode van raadpleging liep van 15 september 2020 t.e.m. 13 november 2020 en een
participatiemoment vond plaats op 23 september 2020.
Een adviesinstantie (Agentschap Onroerend Erfgoed) heeft specifieke opmerkingen over de
beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan en levert specifieke informatie
aan.
1

Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.

Er zijn 66 unieke schriftelijke reacties ingediend waarvan een aantal door meerdere personen
ondertekend. De ontvangen inspraakreacties bevatten aandachtpunten met betrekking tot de
beschrijving en beoordeling van de milieueffecten, onder meer mbt mobiliteit, parkeren,
geluidshinder, klimaat, afvalwater, impact op water, impact op biodiversiteit, impact op
landschap en onroerend erfgoed,…..
De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of verwerkt in de scopingnota.
De ontvangen adviezen en inspraakreacties bevatten ook opmerkingen over het plan zelf. Deze
opmerkingen hebben echter geen invloed op de beoordeling van de aanzienlijkheid van de
milieueffecten van het plan.
Alle opmerkingen worden beschreven in bijlage bij de scopingnota. Hierin wordt vermeld hoe de
opmerkingen verwerkt zijn. De aanpassingen aan de scopingnota zijn herkenbaar gemarkeerd.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan
en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de
inspraak en adviezen, besluit Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet
worden voor het voorliggende RUP.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de
opmaak van een plan-MER nodig is.

Lina Grooten
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
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VERSLAG PLENAIR OVERLEG
Project/onderwerp
Ons kenmerk
Datum
Plaats
Bijlagen

460104 – RUP Zevergem - Scheldedorp
4601043023/edw
10/09/2021

Schriftelijke adviesronde
n.v.t.

Geen advies
Wonen Vlaanderen
Vlaamse Landmaatschappij
INHOUDELIJKE ASPECTEN
Adviesinstantie

Advies

Bespreking

Dit planproces kent een historiek: in 2016 werd een gemeentelijke RUP
“Zevergem Scheldedorp” definitief vastgesteld. De Raad van State heeft
het ruimtelijk uitvoeringsplan nietig verklaard op 5 oktober 2018, met de
opstart van voorliggend planproces i.f.v. een verordenend kader voor dit
gebied neemt de gemeente stappen om dit te remediëren. Zoals naar
aanleiding van de startnota aangegeven is het aangewezen om deze
historiek en mogelijke inhoudelijke verschilpunten in voorliggend
planproces te duiden in de plandocumenten.

In de toelichtende nota H 1.1 is de historiek van het
plangebied beschreven. De vernietiging van het
voorgaande
RUP
kaderde
binnen
een
procedurefout, en omvat geen inhoudelijke issues.
De inleiding vermeldt dat het planopzet in hoofdzaak
wordt aangehouden met hier en daar bijsturingen op
basis van nieuwe inzichten. De toelichtende nota en
stedenbouwkundige voorschriften uit het vorige
RUP zijn hernomen, echter in een meer actuele vorm
en opbouw. Er wordt weinig meerwaarde gezien in
het duiden van elk verschilpunt, te meer omdat het
vorige plan vernietigd is en geen juridische waarde
meer heeft.

TOELICHTENDE NOTA
Departement Omgeving
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Departement Omgeving

Provincie Oost-Vlaanderen

Wat betreft de Vlaamse beleidslijnen kan ook gewezen worden op de
omzendbrief
RO/2017/01
“Een
gedifferentieerd
ruimtelijk
transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden”
welke het beleid uit het RSV ter zake verfijnt. Voor de te ontwikkelen
projectzone wordt gewezen op de noodzaak om “state of the art”
ontwikkelingen na te streven met aandacht voor doelgroepenbeleid,
groenblauwe dooradering, duurzaamheid, … .

De beleidscontext zal worden aangevuld met de van
toepassing zijnde bepalingen uit de Omzendbrief
RO/2017/01 “Een gedifferentieerd ruimtelijk
transformatiebeleid in de bebouwde en de
onbebouwde gebieden”.

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 voorliggend RUP (blz. 69)
wordt onderzocht op welke demografische doelgroepen best wordt
ingezet en komt men tot de volgende conclusie: “Een 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.”

Het gegeven dat er een sociaal maatschappelijk
project wordt verplicht in de voorschriften is reeds
een vertaling van een doelgroepenbeleid. Voorts is
het belangrijk voldoende flexibiliteit te bieden,
teneinde een haalbaar project mogelijk te maken.

In de voorschriften van de woonzones en in het
bijzonder de 2 projectzones is aandacht voor:
gedifferentieerd aanbod van wonen: zowel met oog
op sociaal en bescheiden wonen met specifiek
binnen artikel 1 en projectzone 2 ook de
mogelijkheid tot integratie van kleinschalige
nevenfuncties: handel-horeca-kantoren, dienstenen socio-culturele en recreatieve voorzieningen.
Verder is in de voorschriften ook bijzondere
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit (o.a. artikel 0.6 ),
integratie van het (lokaal) erfgoed, integraal
waterbeheer (artikel 0.7), het aanwenden van
duurzame
en
esthetisch
hoogstaande
materiaalkeuze en de aanleg van trage en
landschappelijke verbindingsassen.
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Hoe wordt deze doelstelling ruimtelijk door vertaald in het grafisch plan
en de stedenbouwkundige voorschriften? In projectzone 1 worden
grondgebonden ééngezinswoningen voorzien naast het sociaal
maatschappelijk project, in projectzone 2 wordt het type woningen en de
grootte ervan vrij gelaten. In beide projectzones is een maximale
woondichtheid bepaald, maar is geen minimale woondichtheid opgelegd.
In beide projectzones worden ook 2 parkeerplaatsen per wooneenheid
vast gelegd. De andere bestemmingszones zijn reeds grotendeels
bebouwd, en ook hier zijn 2 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien.
Bouwtypologieën die inspelen op de trend van vergrijzing en verdunning
ontbreken. Ook de parkeernormen zijn eerder gericht op gezinnen, en
houden geen rekening met de mobiliteitsnoden van senioren,
alleenstaanden en éénoudergezinnen. Door een minimale woondichtheid
te voorzien kan de minimaal na te streven woondichtheid van 15 we/ha
gegarandeerd worden, wat meer mogelijkheden biedt voor kleinere
en/of aangepaste woningen in functie van een doelgroepenbeleid.
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. Er is dus nog geen duidelijkheid over 16%, ofwel 16 woningen, van
het BSO. Hoe wenst het bestuur het overig deel van het BSO te realiseren?
Is onderzocht of er bijkomend sociaal woonaanbod kan voorzien worden
binnen de kern van Zevergem?

De Pinte heeft de voorbije jaren reeds een grote
inhaalbeweging gemaakt inzake het behalen van het
BSO. Het bindend sociaal objectief voor De Pinte
bedraagt 99 sociale woningen en op vandaag zit men
reeds aan 91 gerealiseerd, in uitvoering en vergund
samen. Gezien er ook nog in andere zones van de
gemeente (buiten de contouren van het RUP
Zevergem) voldoende sociale woningen voorzien
zijn, zal het BSO effectief worden bereikt.

Het is aan te bevelen om het doelgroepenbeleid ook effectief door te
vertalen naar de stedenbouwkundige voorschriften.
Departement Omgeving

Wat betreft de verder uitwerking wordt aandacht gevraagd voor het
wonen, dat het woonbeleid dient te vertrekken vanuit een lokaal
woonbehoefteverhaal omwille van de ligging in buitengebied. We wijzen
in dit verband ook op de omzendbrief RWO 2014/01: “Mogelijkheden om
sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren”.

Er wordt geopteerd om de lokale erfgoedlijst niet
alsdusdanig over te nemen in het RUP (wel de
verwijzing naar het bestaan en het gebruik ervan in
het vergunningenbeleid) gelet op het dynamische
karakter ervan (moet kunnen mee evolueren).
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Gecoro

Art. 0.11 Waardevol bouwkundig erfgoed
Er zijn nog (lokale) erfgoedelementen die volgens de afgevaardigde van
de erfgoedraad beter zouden worden opgenomen zoals bv het muurtje
langs de kerk, het schoolgebouw met aanpalend gebouw, … deze laatst
genoemde items staan op het grafisch plan doch niet opgenomen in de
opsommingslijst in de toelichtende nota. Er wordt afgesproken dat mevr.
De Bethune een lijst van deze items zal bezorgen aan de secretaris om bij
het advies te voegen.

Gecoro

Aanpassingen toelichtingsnota:
-

-

Toelichtingsnota p.35 en 36: nazicht van de categorieën van het
lokaal erfgoed, corrigeren waar nodig, de correcte inventarisatie
is te raadplegen op de cultuurdienst / lokaal erfgoed.
Pont Noord 18 mag geschrapt worden (is volledig bebouwd),
Pont Noord 19 toe te voegen.
Dorp 1 (huisje naast kerkhof op de hoek); Dorp 7-9 (horeca);
Dorp 24 (dienstencentrum); Dorp 30 (huis naast de school);
schoolgebouw Dorp 32 (schoolgebouw aan dorpsplein); de
parochiekerk OLV inclusief kerkhof, roepsteen en kapellen plus
kerkwegel(pastoriewegel); houtig erfgoed: de gekandelaarde
lindebomen op het kerkhof als welkomstlinde en als bomenrij (=
correctie van p 36 van de toelichting : Het plan gebied is niet
gelegen in of nabij een item opgenomen in de inventaris van het
houtig erfgoed).

Binnen Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern, zal toelichtend de
aandacht voor het behouden van houtig erfgoed
worden opgenomen (tuin pastorie, bomen kerkhof).
De Weldendreef is buiten het plangebied gelegen.
Het belang van het accentueren van het behoud van
de oude authentieke dorpskern zal als krachtlijn
worden benadrukt onder het visie-hoofdstuk van de
toelichtende nota. Een verdere aanvulling zal
gebeuren onder 7.2.5 Respect voor het aanwezige
erfgoed.
Het behoud van de oude authentieke dorpskern is
binnen de voorschriften voldoende doorvertaald
onder het voorschrift: Aandacht voor beeldkwaliteit
en verantwoorde integratie in harmonie met de
omgeving.
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GRAFISCHE PLANNEN
Provincie Oost-Vlaanderen

Departement
Visserij

Landbouw

&

In het plangebied zijn verschillende verkavelingen van toepassing. Het
plan bestaande juridische toestand geeft een overzicht van deze
verkavelingen, de aanduiding lijkt niet overeen te komen met de legende
waardoor de verkavelingen niet duidelijk zichtbaar zijn. Ook ontbreekt in
het dossier informatie over de ouderdom van de verkavelingen. In
tegenstelling tot het voorgaande RUP heeft het bestuur ervoor gekozen
om in voorliggend RUP de verkavelingen niet op te heffen. Waarom? Het
RUP biedt de mogelijkheid om de bestaande verkavelingen eenvoudig op
te heffen. Dit biedt het voordeel dat er geen verwarring kan zijn over de
van toepassing zijnde voorschriften, alsook biedt dit bijkomende
mogelijkheden om kwaliteitsvol te verdichten.

Er is inderdaad een fout geslopen binnen de legende
van het plan BJT. De aanduidingen verkavelingen en
beschermd stads- en dorpsgezicht zijn verwisseld.
Dit wordt rechtgezet.

Volgens recentere gegevens is binnen het plangebied 1,32 ha in
professioneel landbouwgebruik bij 5 landbouwers, waarvan 1,27 ha
tijdelijk grasland en 0,05 ha voedergewas.

Het plan BJT wordt aangevuld met de aanduidingen
van het herbevestigd agrarisch gebied.

Het is inderdaad de bedoeling om de verkavelingen
op te heffen door het RUP. Voorschrift 0.1 wordt
hiertoe aangevuld.

De toelichtingsnota vermeld op p. 51 dat het plangebied niet gelegen
herbevestigd agrarisch gebied. Dit klopt niet helemaal volgens onze
gegevens: de delen van kadastrale percelen in het noordwesten van het
plan die volgens het gewestplan gelegen zijn in agrarisch gebied,
bevinden zich in herbevestigd agrarisch gebied, voor een totaal van 1,07
ha. Het gaat om de tuinzones van percelen 434D, 434E, 433B, 433C, 429A,
429B, 429C, 429D, 429H, 429G, 429L, 405C, 405D, 405E, 404A, 402G,
402H een deel van perceel 399.. Op het grafisch plan zijn deze (delen van)
percelen ingekleurd als art. 2 Zone voor residentieel wonen, met
overdruk Zone voor non aedificandi.
Wij gaan hier mee akkoord gezien dit een planologische correctie van de
werkelijke situatie betekent en vragen dan ook niet om verantwoording
omtrent of compensatie voor de inname van herbevestigd agrarisch
gebied volgens Omzendbrief RO/2010/01. Wel vragen wij om
bovenstaande correct op te nemen in de toelichtingsnota.
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Departement
Visserij

Landbouw

&

Gezien er niet overal ingegaan is op de vragen uit ons eerdere advies,
herhalen we deze: Wij vroegen om in het RUP een planologische
aanpassing naar de werkelijke situatie te doen van de percelen aan de
rand van de contour, die momenteel volgens het gewestplan gelegen zijn
in agrarisch gebied, maar buiten de woonzoneprojecten. Concreet
vroegen we om percelen in gebruik als tuinzone, voor het houden van
hobbydieren of voor hobbylandbouw (alle overige percelen) om te zetten
naar woonzone of tuinzone. Dit is voor een heel aantal percelen gebeurd,
maar niet voor deze percelen die ook in ons vorige advies expliciet
vermeld werden:
-

het blokje van de percelen 565B, 565A en tussenliggend perceel;
de percelen 429P, 429N, 429M;
de percelen 407, 406A, 431C, 404A en 405D.

Gezien voor deze percelen niet ingegaan is op onze vraag, herhalen wij
deze met aandrang. Wij wensen hier geen art. 5 (agrarisch gebied) maar
herbestemming naar art 2 Zone voor residentieel wonen, met overdruk
non aedificandi.
Departement
Visserij

Landbouw

Mobiliteit

&

De gemeente beslist opnieuw niet in te gaan op de
vraag van Departement Landbouw & Visserij om de
plancontour uit te breiden met percelen die een
gebruik kennen als tuinzone, maar gelegen zijn in
een agrarische bestemmingszone. De vraag betreft
geen kleine planologisch correctie. De aangehaalde
percelen zijn niet beperkt van oppervlakte. Het
aanpassen van de contour zou verkeerdelijk de
indruk geven dat de gemeente achter de
(onvergunde?) handelingen van vertuining staat en
dit oogluikend toestaat. De gemeente beschouwt de
aangehaalde tuinzones niet als gewenste tuinzones
en zet het behoud van open ruimtegebied voorop.
De gemeente blijft bij haar standpunt dat het
aanpassen van de plancontour ingaat tegen het
beleid van Landbouw & Visserij, namelijk het
accepteren van vertuining binnen agrarisch gebied.

Het perceelsblok 626F, 625A, 555D, 624A, 623, 622 en deel van 629C, en
de percelen 560F4, 467S en 467P zijn bebouwd en/of niet in
landbouwgebruik, maar worden volgens het RUP volledig herbestemd
naar bouwvrij agrarisch gebied (art. 5). Dit betekent dat een
zonevreemde situatie gecreëerd wordt, wat absoluut niet gewenst is. Wij
vragen om deze percelen in te kleuren volgens art. 2 zone voor
residentieel wonen.

Er wordt niet akkoord gegaan met de uitspraak dat
een zonevreemde situatie wordt gecreëerd. De
desbetreffende volumes zijn momenteel reeds
gelegen binnen agrarisch gebied en bijgevolg
zonevreemd. Het inkleuren van deze percelen naar
woongebied zou betekenen dat bijkomend
woongebied wordt gecreëerd, dit is uitsluitend
mogelijk wanner elders woongebied wordt
geschrapt. Desondanks een uitdoofscenario van
bebouwing wordt beoogd, blijven de zonevreemde
basisrechten van toepassing.

Mobiliteit

Dit zal worden aangepast op het grafisch plan.

De trage weg verbindingspijl ter hoogte van het Wijngaardeke zou ook
over de ontsluiting van projectzone 1 naar het Dorp en vervolgens langs
de kerkwegel (muurtje links van de kerk) moeten worden doorgetrokken.
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Gecoro

Mobiliteit
Het is vreemd dat de uitweg langs het tracé van de Toutefaisbeek ten
zuiden van de kerk, de bestaande ontsluiting naar de Blijpoel niet als
openbare wegenis wordt opgenomen. Vraag om dit wel te doen.

Bij de eerste inspraakronde was er vooral
bezorgdheid over de opwaardering van het
Warandestraatje en binnen de GECORO ook over de
publiek toegankelijke uitweg bezuiden de kerk langs
het tracé van de Toutefaisbeek. Er wordt geopteerd
om enerzijds de vrijwaring van het open landschap
voorop te stellen en anderzijds ook de
toegankelijkheid.
Er
wordt
echter
geopteerd
om
geen
bestemmingswijziging door te voeren ter hoogte van
de bestaande ontsluiting bezuiden de kerk langs het
tracé van de Toutefaisbeek. De publieke
toegankelijkheid zal wel behouden blijven.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
Minaraad

Aandacht voor de afwatering van de Toutefaisbeek, zoveel mogelijk terug
openmaken in het Dorp.

Het algemeen voorschrift 0.7 Integraal waterbeheer
zal worden aangevuld met passage rond het belang
van de Toutefaisbeek.

Gecoro

Art. 0.8. Werken/constructies in functie van openbaar nut en
milieutechnische ingrepen

Zal worden aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften.

“In alle voor bebouwing in aanmerking komende bestemmingszones in dit
plan mogen gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen opgericht
worden. Deze mogen afwijken van de bouwvoorschriften van de
betreffende zone mits deze in hun exploitatie geen hinder betekenen voor
het normale functioneren van de betreffende bestemmingszone én mits
ruimtelijk verantwoord.”
Beter zou zijn:
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“In alle voor bebouwing in aanmerking komende bestemmingszones in dit
plan mogen gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen opgericht
worden. Deze mogen afwijken van de bouwvoorschriften van de
betreffende zone mits toelating van de bevoegde overheid en mits deze in
hun exploitatie geen hinder betekenen voor het normale functioneren van
de betreffende bestemmingszone én mits ruimtelijk verantwoord.”

Minaraad

Beplantingen:
-

Niet enkel waterdoorlatende verhardingen opleggen, maar ook
het verplichten van beplanting.

Dit is een opmerking van toepassing op alle
voorschriften m.b.t. verhardingen.
Een maximale verhardingsgraad is opgelegd binnen
de zones voor woonontwikkeling. Het voorschrift
benadrukt dat de onverharde en onbebouwde
ruimte dient ingericht te worden als groenruimte.
Aangegeven wordt dat onder groenruimte gras,
beplantingen, etc wordt bedoeld. Het lijkt ons niet
noodzakelijk hier een bijkomende aanvulling te
voorzien.

Art. 1 Zone voor wonen binnen de cultuurhistorische kern
Gecoro

Bestemmingsvoorschriften
De zin op pagina 9: “De aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen mogen de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet
overschrijden.”

Zal worden aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Verhuizen naar de verordenende kolom gelet op het precaire karakter
van het wonen dat dient gevrijwaard te worden.
Toerisme Vlaanderen

Bestemmingsvoorschriften
‘De zone is bestemd voor één- en meergezinswoningen en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen, mits ruimtelijk verantwoord.

De nevenfunctie ‘restaurant en café’ is aangepast
naar ‘horeca’. Kleinschalige toeristische logies
worden hieronder toegestaan.

Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn:
- Handel
4601043023_rev04.docx/edw
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- Restaurant en café
- Kantoren, diensten en vrije beroepen
- Socio-culturele en recreatieve voorzieningen.’
Wat verstaat men onder recreatieve voorzieningen? Kan dit ook over
toeristische logies gaan?
Indien dit niet zo is, lijkt ons dit dorp omwille van zijn ligging (vlakbij Gent
en de Scheldevallei) en charme (mooi bewaard dorp), een geschikte
locatie te kunnen zijn voor het inrichten van kleinschalig kamergebonden
toeristisch logies (B&B, kleinschalig hotel, …).
Zowel het voorschrift voor woongebieden volgens het gewestplan als het
gewestelijke typevoorschrift voor woongebied laten horeca/en of
toeristische voorzieningen toe in woongebieden. Daarenboven is het zo
dat via het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot
vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen’
toeristische logies kunnen ingericht worden als complementaire functie
aan het wonen in vele gebieden. Toerisme Vlaanderen stelt dan ook voor
om in de bovenstaande voorschriften het inrichten van ‘kleinschalig
toeristisch logies’ toe te laten.
Advies
Gezien de ligging en de charme van dit dorp, vraagt Toerisme Vlaanderen
om het inrichten van kleinschalig toeristische logies mogelijk te maken.
Dit uiteraard rekening houdend met de draagkracht van de plek.
Provincie Oost-Vlaanderen

Zone voor non aedificandi
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.

Gecoro

Art. 1.1 Aandacht voor beeldkwaliteit en verantwoorde integratie in
harmonie met de omgeving

Dit zal worden aangevuld in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Zal worden aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften.
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Betreft de materialisatie en kleur van de gevelafwerkingen zoals
beschreven in het toelichtend deel van de stedenbouwkundige
voorschriften p.10:
“Het materiaalgebruik bestaat bij voorkeur uit baksteenmetselwerk in
donkere tinten of pleisterwerk in lichte of donkere kleur. De daken bestaan
bij voorkeur uit donkere leien of pannen.”
De dakafwerking dient aangepast naar natuurleien of natuurdakpannen,
in donkere tint.
De gevels niet in ‘donkere’ tinten doch in een steen of afwerking die qua
uitzicht en kleur aanleunt tegen de oorspronkelijke ‘Scheldesteen’.
Gecoro

Art. 1.5 Bijgebouwen
Betreft de ‘Afmetingen en inplanting van bijgebouwen’ zie verordenend
deel van de stedenbouwkundige voorschriften p.12:
Voorstel is om extra regel op te leggen dat het bijgebouw aan de zijde van
de kopgevel (de nok die kops op de perceelszijde staat) op een afstand
van ‘de nokhoogte min 2 meter’ van de perceelsgrens moet staan. Vb.
een bijgebouw mag nu tot 4,5m hoog zijn en tot 1m van de perceelsgrens.
Aan de kopse kant van de nok wordt de buur dan met een hoger
bijgebouw geconfronteerd. Met de voorgestelde regel zou een bijgebouw
met nokhoogte van 4,5m aan de kopse kant op 2,5m van de perceelsgrens
moeten staan, en aan de zijde evenwijdig met de nok op 1m.

Gecoro

Art. 1.6 Inrichting van de niet-bebouwde ruimte
Er wordt niets gezegd over tuinafscheidingen en groenaanplantingen. Het
is aangewezen om de erfafscheidingen in levende hagen te voorzien.

Gecoro

Art. 1.7 Parkeren

Het vrijstellingenbesluit geeft aan dat een bijgebouw
in de achtertuin zonder vergunning mag worden
geplaatst indien deze tot op 1m van de
perceelsgrenzen staat en wanneer de maximale
hoogte 3,50m is. De gemeente kiest ervoor om
strenger te gaan.

Binnen de gemeentelijke bouwcode staan
uitsluitend regels vermeld over de hoogte van een
afsluiting of haag t.o.v. de rooilijn. Dit principe blijft
behouden.
De
parkeernorm
heeft
betrekking
op
parkeerplaatsen in te richten op eigen terrein
waardoor parkeren niet wordt afgewenteld op het
publiek domein.
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Is de norm 2 parkeerplaatsen per woonentiteit nog wel vol te houden? En
is het aantal (overdekte) fietsstalplaatsen niet te weinig? Beter zou zijn
om het parkeren in de publieke ruimte (zoals dorpsplein) te weren en op
weldoordachte plaatsen te bundelen, het parkeren te gaan differentiëren
dus, de norm bij meergezinswoningen en op bepaalde locaties te gaan
verminderen naar bv min. 1,5 per WE, het autodelen en elektrische
laadpalen te promoten en te integreren.
Art. 2 Zone voor residentieel wonen
Toerisme Vlaanderen

Bestemmingsvoorschriften
‘De zone is bestemd voor één- en meergezinswoningen. Als nevenfuncties
worden kantoren, diensten en vrije beroepen toegestaan. De maximale
oppervlakte bedraagt 45% van de netto-vloeroppervlakte.’

Kleinschalige toeristische logies worden toegestaan
onder Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern.

Hier zijn (kleinschalige) logies als nevenbestemming aan het wonen niet
toegelaten. Toch kunnen sommige van deze woningen, omwille van hun
typologie (eengezinswoningen) en hun ligging geschikte locaties zijn voor
het inrichten van vb. gastenkamers bij het wonen.
Zowel het voorschrift voor woongebieden volgens het gewestplan als het
gewestelijke typevoorschrift voor woongebied laten horeca/en of
toeristische voorzieningen toe in woongebieden. Daarenboven is het zo
dat via het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot
vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen’
toeristische logies kunnen ingericht worden als complementaire functie
aan het wonen in vele gebieden. Toerisme Vlaanderen stelt dan ook voor
om in de bovenstaande voorschriften het inrichten van ‘kleinschalig
toeristisch logies’ bij het wonen toe te laten.
Advies
Gezien de ligging en de typologie van de woningen op in dit gebied, vraagt
Toerisme Vlaanderen om het inrichten van kleinschalig toeristische logies
als nevenbestemming bij het wonen mogelijk te maken. Dit uiteraard
rekening houdend met de draagkracht van de plek.
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Provincie Oost-Vlaanderen

Zone voor non aedificandi
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.

Gecoro

Art. 2.3 Bouwhoogte en dakvorm
Een hellingsgraad van minimum 15° is te weinig voor een zadeldak met
pannen. Beter is minimum 35° voor pannen en eventueel 25° voor leien.

Gecoro

Art. 2.5 Losstaande bijgebouwen
Betreft de ‘Afmetingen en inplanting van bijgebouwen’ zie verordenend
deel van de stedenbouwkundige voorschriften p.16:
Voorstel is om extra regel op te leggen dat het bijgebouw aan de zijde van
de kopgevel (de nok die kops op de perceelszijde staat) op een afstand
van ‘de nokhoogte min 2 meter’ van de perceelsgrens moet staan. Vb.
een bijgebouw mag nu tot 4,5m hoog zijn en tot 1m van de perceelsgrens.
Aan de kopse kant van de nok wordt de buur dan met een hoger
bijgebouw geconfronteerd. Met de voorgestelde regel zou een bijgebouw
met nokhoogte van 4,5m aan de kopse kant op 2,5m van de perceelsgrens
moeten staan, en aan de zijde evenwijdig met de nok op 1m.

Dit zal worden aangevuld in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Hier wordt rekening met gehouden. De dakhelling
wordt aangepast. Er wordt geen onderscheid
gemaakt in materiaalgebruik, zal blijken uit de
technische uitvoering.
Het vrijstellingenbesluit geeft aan dat een bijgebouw
in de achtertuin zonder vergunning mag worden
geplaatst indien deze tot op 1m van de
perceelsgrenzen staat en wanneer de maximale
hoogte 3,50m is. De gemeente wenst strenger te
gaan.

Art. 3 Projectzone voor wonen
Gecoro

WP 1 – Art. 3.6 Losstaande bijgebouwen
Betreft de ‘Afmetingen en inplanting van bijgebouwen’ zie verordenend
deel van de stedenbouwkundige voorschriften p.24:

Het vrijstellingenbesluit geeft aan dat een bijgebouw
in de achtertuin zonder vergunning mag worden
geplaatst indien deze tot op 1m van de
perceelsgrenzen staat en wanneer de maximale
hoogte 3,50m is. De gemeente wenst strenger te
gaan.
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Voorstel is om extra regel op te leggen dat het bijgebouw aan de zijde van
de kopgevel (de nok die kops op de perceelszijde staat) op een afstand
van ‘de nokhoogte min 2 meter’ van de perceelsgrens moet staan. Vb.
een bijgebouw mag nu tot 4,5m hoog zijn en tot 1m van de perceelsgrens.
Aan de kopse kant van de nok wordt de buur dan met een hoger
bijgebouw geconfronteerd. Met de voorgestelde regel zou een bijgebouw
met nokhoogte van 4,5m aan de kopse kant op 2,5m van de perceelsgrens
moeten staan, en aan de zijde evenwijdig met de nok op 1m.
Toerisme Vlaanderen

WP2
‘De zone is bestemd voor één- en meergezinswoningen en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen, mits ruimtelijk verantwoord.

Kleinschalige toeristische logies worden toegestaan
onder Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern.

Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn:
- Handel
- Restaurant en café
- Kantoren, diensten en vrije beroepen
- Socio-culturele en recreatieve voorzieningen.’
Wat verstaat men onder recreatieve voorzieningen? Kan dit ook over
toeristische logies gaan?
Indien dit niet zo is, lijkt ons dit dorp omwille van zijn ligging (vlakbij Gent
en de Scheldevallei) en charme (mooi bewaard dorp), een geschikte
locatie te kunnen zijn voor het inrichten van kleinschalig kamergebonden
toeristisch logies (B&B, kleinschalig hotel, …).
Zowel het voorschrift voor woongebieden volgens het gewestplan als het
gewestelijke typevoorschrift voor woongebied laten horeca/en of
toeristische voorzieningen toe in woongebieden. Daarenboven is het zo
dat via het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot
vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen’
toeristische logies kunnen ingericht worden als complementaire functie
aan het wonen in vele gebieden. Toerisme Vlaanderen stelt dan ook voor
om in de bovenstaande voorschriften het inrichten van ‘kleinschalig
toeristisch logies’ toe te laten.
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Advies
Gezien de ligging en de charme van dit dorp, vraagt Toerisme Vlaanderen
om het inrichten van kleinschalig toeristische logies mogelijk te maken.
Dit uiteraard rekening houdend met de draagkracht van de plek.
Erfgoedraad

WP 2
De erfgoedraad verwijst naar het negatief advies gegeven tijdens de
eerste inzageperiode voor wat betreft het slopen van de huisjes Dorp 1123. De erfgoedraad benadrukt het behoud van de gevel en de voorkant
van het dak.

Gecoro

WP 2
Dienen er geen voorschriften opgelegd te worden in het geval dat de
huisjes langs Dorp (projectzone 2) behouden blijven, verbouwd en/of
uitgebreid? Nu geen specifieke bouwvoorschriften. Is vrijgeleide voor
allerlei achterbouwsels en aanbouwen met verschillende bouwhoogtes,
bouwdieptes etc.

Gecoro

WP 2 - Art. 3.9 Aandacht voor beeldkwaliteit en verantwoorde integratie
in harmonie met de omgeving

Er wordt verwezen naar de bouwfysisch slechte staat
van de woningen. De stedenbouwkundige
voorschriften laten zowel behoud als nieuwbouw
toe, met aandacht voor de beeldkwaliteit en
verantwoorde integratie in harmonie met de
omgeving toe.
Voor de woonprojectzone dient een globaal
inrichtingsplan te worden opgemaakt. Het biedt de
garantie dat de gehele projectzone op kwaliteit
wordt beoordeeld.

Zal worden aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Betreft de materialisatie en kleur van de gevelafwerkingen zoals
beschreven in het toelichtend deel van de stedenbouwkundige
voorschriften p.26:
“Het materiaalgebruik bestaat bij voorkeur uit baksteenmetselwerk in
donkere tinten of pleisterwerk in lichte of donkere kleur. De daken bestaan
bij voorkeur uit donkere leien of pannen.”
De dakafwerking dient aangepast naar natuurleien of natuurdakpannen,
in rode tint.
De gevels niet in ‘donkere’ tinten doch in een steen of afwerking die qua
uitzicht en kleur aanleunt tegen de oorspronkelijke ‘Scheldesteen’.
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Gecoro

WP 2 - Art. 3.9 Aandacht voor beeldkwaliteit en verantwoorde integratie
in harmonie met de omgeving
Dienen de zichtassen van het Dorp naar de Scheldevallei beter
omschreven en vastgelegd in de verordenende kolom en gecorrigeerd in
de toelichtende kolom? De zin “Het ontwerp dient rekening te houden
met zichtassen vanuit de dorpskern richting de Scheldevallei”
(verordenend) is te zwak geformuleerd en “- Twee zichtassen richting de
Scheldevallei (groene pijl)” uit toelichting klopt niet: minstens moet de
zinssnede (groene pijl) daar weg.

Gecoro

WP 2 - Art. 3.9 Aandacht voor beeldkwaliteit en verantwoorde integratie
in harmonie met de omgeving

De verordende bepaling:
“Het ontwerp dient rekening te houden met
zichtassen vanuit de dorpskern richting de
Scheldevallei”
wordt vervangen door:
“De waardevolle zichtassen richting de Scheldevallei
moeten in het ontwerp behouden en versterkt
worden.“
Zal worden aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Betreft de materiaalkeuze van gevelafwerking en daken: hier ook bepalen
dat de gevels in een paramentsteen of qua kleurtint moeten aanleunen
bij het type ‘Scheldesteen’ (i.p.v. donkere tinten!) en de daken in
natuurleien of natuurpannen kleurtint rood (zie ook aanbeveling hoger).
Gecoro

WP 2
De dakhelling dient minimum 25° te zijn (zie hoger opmerking over leien
en dakpannen

Mobiliteitsraad

WP 2 – Art. 3.14 Parkeren en ontsluiten
De mobiliteitsraad verwijst naar het advies afgeleverd tijdens de eerste
inspraakperiode. Een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per
wooneenheid dient te worden aangehouden. Het totaal aantal
parkeerplaatsen dient opgetrokken te worden van 16 naar 24.

Hier wordt rekening met gehouden. De dakhelling
wordt aangepast. Er wordt geen onderscheid
gemaakt in materiaalgebruik, zal blijken uit de
technische uitvoering.

Een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per
wooneenheid is opgenomen in de voorschriften. Er
zijn geen aanpassingen voor de stedenbouwkundige
voorschriften.

De mobiliteitsraad staat positief achter de trage verbinding tussen het
Dorp en Blijpoel.
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Gecoro

WP 1 + 2
Overdekte fietsstalplaats is te weinig, vraag om dit aantallen op te
trekken.

Er wordt geen norm naar fietsstalplaatsen opgelegd,
omdat dit zeer moeilijk te handhaven is. Wat is een
fietsstalplaats? Men kan immers de fiets ook
gewoon in de tuin plaatsen.

Art. 4 Zone voor recreatie
Gecoro

Zone voor recreatie – Inrichtingsvoorschriften
Constructies en nevenvoorzieningen in functie van de aanleg en het
uitbaten van de zone voor recreatie en noodzakelijk voor het optimaal
functioneren, zijn toegestaan ” aanvullen met: en dienen verplaatsbaar
te zijn. Deze zinssnede wordt gevraagd toe te voegen met het oog op het
festival Zeverrock.

Zal worden aangevuld in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Art. 5 Agrarisch gebied
Provincie Oost-Vlaanderen

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 vergunde woningen en constructies. Bijkomend is het beter dit
louter toelichtend te vermelden, de decretale bepalingen zijn sowieso
van toepassing.

De opmerking wordt meegenomen en aanpassingen
worden doorgevoerd binnen de stedenbouwkundige
voorschriften.

Gecoro

Vraag is om bij de opmaak van het ‘Globaal inrichtingsplan’ de bevolking
maximale inspraak te geven. Dit best in het RUP in te schrijven.

Zal worden aangevuld in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Minaraad

Beplantingen:

Het benadrukken van groenelementen in het
straatbeeld zal worden opgenomen binnen de
stedenbouwkundige voorschriften.

Art. 6 Zone voor dorpsplein

-

Op het openbaar domein, zoals dorpsplein, voldoende
beplanting voorzien m.b.v. behoud landelijk karakter.
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CONCLUSIES
Adviesinstantie

Advies

Departement Omgeving

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen .

Departement Landbouw &
Visserij

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Toerisme Vlaanderen

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Mobiliteitsraad

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Erfgoedraad

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Minaraad

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.

Gecoro

Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd, mits rekening te houden met bovenstaande bemerkingen.
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