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Verwelkoming
Schepen Mark Van Neste verwelkomt de aanwezigen (ca. 145 personen). Hij schetst
het voortraject (denkdag en toetsingsdag) en situeert deze vergadering in het verloop
van het planningsproces. Vervolgens haalt hij kort de klemtonen in het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan. Afsluitend stelt hij de leden van het panel
voor.
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Inleiding: wat is een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan?
Conny Deneweth (CIBE) schetst het verloop van de avond. Ze legt uit wat een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is. Hierbij beklemtoont ze dat de gemeente geen
vrijblijvende uitspraken kan doen, maar haar structuurplan moet vorm geven binnen
de krijtlijnen van de hogere planniveaus (provincie en Vlaams gewest). In een
structuurplan worden ook geen uitspraken op perceelsniveau gedaan. Dit gebeurt pas
eens er uitvoeringsplannen opgemaakt worden op basis van dit structuurplan.
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Toelichting
Geert Haentjens (Technum) licht het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan toe.
Hij gaat dieper in op elk afzonderlijk deel van het plan: informatief, richtinggevend en
bindend gedeelte.

Informatief gedeelte
Om de bestaande ruimtelijke toestand van De Pinte te verstaan, moeten we de
historische evolutie van de gemeente voor ogen houden. Geert Haentjens schets de
evolutie van 1851 tot nu. Vervolgens geeft hij uitleg over de deelstructuren open
ruimte en wonen en geeft duiding bij de uitgewerkte prognoses.

Richtinggevend gedeelte
Geert Haentjens licht de visies en basisconcepten uit het richtinggevend gedeelte toe
en vertaalt die in de gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten in De Pinte (het
woontapijt, Zevergem en de Scheldevallei en het Parkbos) en de verbindende
netwerken. Dit alles resulteert in de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van
De Pinte.

Bindend gedeelte
Ten slotte geeft hij duiding bij de dertien artikels van de bindende bepalingen.
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Vragen en opmerkingen
- In de kaarten is er sprake van ‘belangrijke relaties’ tussen het recreatieve gedeelte
van Moerkensheide en het woontapijt. Wat verstaat men hieronder?
Het is belangrijk dat de recreatieve functies rond Moerkensheide rechtstreeks
bereikbaar zijn vanuit de wijken, via verbindingen voor langzaam verkeer, en niet
alleen via de Nieuwstraat, voornamelijk voor gemotoriseerd verkeer.
- Wie of wat bepaalt of een woning zonevreemd is?
Een zonevreemde woning is een woning die niet gelegen is binnen het woongebied
van het gewestplan.
- Mogen zonevreemde woningen verkocht worden?
Ja.
- Bestaande zonevreemde woningen in de Scheldevallei kunnen enkel blijven bestaan
als ze een functie vervullen in het toegankelijk maken van het gebied. Wat bedoelt
men daarmee?
(Dit staat niet als dusdanig in de tekst genoteerd.) Een klein café kan als functie
toegelaten worden in dit gebied.
- Is er rekening gehouden met het feit dat belangrijke elementen van de
centrumfunctie zich buiten het centrum van de gemeente bevinden (zoals Makro en
Carrefour) en heel wat verkeer generen?
De elementen die vermeld worden zijn telkens centrumfuncties van bovenlokale aard.
Doorgaand verkeer door de gemeente wordt – zowel door het structuurplan als het
mobiliteitsplan – als niet gewenst beschouwd.
- Worden er alternatieve routes voor zwaar verkeer uitgestippeld om zo te vermijden
dat ze door de kern van de gemeente rijden?
Doorgaand verkeer door de gemeente wordt – zowel door het structuurplan als het
mobiliteitsplan – als niet gewenst beschouwd. Het uitstippelen van alternatieve routes
wordt verder behandeld in het mobiliteitsplan.
- In de voorafgaande studie werd vastgesteld dat er tegen 2017 nood is aan
rusthuisbedden en serviceflats. Rond het parkgebied Scheldevelde bevinden zich heel
wat woningen die hieraan tegemoet kunnen komen. Zijn er binnen het structuurplan
acties bepaald die dit kunnen helpen realiseren?
Een van de belangrijkste aandachtpunten voor het structuurplan is het stimuleren van
de bouw van kleinere woningen voor senioren en jonge gezinnen. Hiervoor zijn een
aantal plekken aangeduid die bij uitstek in aanmerking komen. Expliciete plekken voor
serviceflats en rusthuisbedden zijn niet aangeduid. Het is evenwel logisch om deze te
laten aansluiten bij bestaande voorzieningen.
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- Landschappelijke en ecologische kwaliteiten moeten beschermd en doorgetrokken
worden binnen het woongebied. Waarom geldt dit dan niet voor het Park Viteux?
Dit geldt bij uitstek voor het Park Viteux (zie pagina 9 van het richtinggevend gedeelte:
“Andere plekken zijn geschikt voor de oprichting van een park (Viteux) …”)
- Er zouden in de Bommelhoek heel wat extra sociale woningen voorzien moeten
worden. Hoe kan dit gerealiseerd worden?
In het structuurplan is voorzien dat in Bommelhoek en Moerkensheide 10 % sociale
woningen voorzien dienen te worden. Om dit verordenend te maken dient een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt te worden.
- In Zevergem stellen we vast dat er tussen de Scheldevallei en de E17-N60 ruig
landschap wordt voorzien. Daarnaast moet landbouw er ook kunnen blijven bestaan.
Hoe kan landbouw er onder deze voorwaarden blijven bestaan en hoe wordt dit
beoordeeld (zie groene puntjes op plan)? Waarom wordt dit gebied op het plan van de
gewenste ruimtelijke structuur niet aangeduid als landbouwgebied (= hoofdfunctie).
Hiermee opent men een deur voor de hogere overheid om de hoofdfunctie in de
toekomst anders in te kleuren.
De term ‘ruig landschap’ of ‘verruigd landschap’ komt niet meer voor in het
structuurplan. In plaats daarvan wordt gesproken van een meervoudig gebruikt
landschap met landbouw als hoofdgebruiker. Daarnaast komen er ook nog andere
functies voor in deze ruimte, met name wonen en recreatie.
- Kunnen de bindende bepalingen iets meer uitgelegd worden?
Dit werd meteen tijdens de vergadering gedaan.
- Welke visie is er in het structuurplan verwerkt omtrent de problematiek van het
parkeren rond het station?
De spoorwegdriehoek is geschikt voor een combinatie van kleinschalige diensten en
parkeren. Er is een aanzet gegeven om in die omgeving projecten te ontwikkelen met
al dan niet ondergrondse parkeergarages.
- De taakstelling wonen is uitgewerkt tot 2007. Hoeveel zijn er ondertussen
gerealiseerd?
Er wordt aangenomen dat in stedelijk gebied al 499 wooneenheden van de
taakstelling (= 731) zijn gerealiseerd.
- Er wordt voorgesteld om het recreatiegebied en het aangrenzende bos in het
woonuitbreidingsgebied Moerkensheide te integreren. Wat betekent dit?
Er wordt voorgesteld om het bos te behouden, liefst als vrij toegankelijke publieke
ruimte.
- Voor de Bommelhoek en Moerkensheide is er een goedgekeurd gewestelijk RUP.
Waar kan dit ingekeken worden?
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Op www. ruimtelijkeordening.be en dan doorklikken, of rechtstreeks op
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nrup/00100/00126_00001/index.html.
- Hoe wordt dit gebied (Moerkensheide en Bommelhoek) verder ingevuld? Maakt de
gemeente hiervoor in de toekomst nog een eigen RUP en op welke manier zal de
bevolking hierin nog inspraak krijgen?
Er wordt eerst een masterplan opgemaakt. Wellicht zal blijken dat een aantal
aspecten van het masterplan opgenomen moeten worden in een RUP.
- Waarom wordt in de bindende bepalingen niet opgenomen dat er een RUP voor het
gebied Moerkensheide - Bommelhoek opgemaakt moet worden?
Omwille van juridisch-technische redenen. Op dit moment is het gebied al opgenomen
in het Gewestelijk RUP. In principe kan op basis van dit RUP (onmiddellijk een
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend worden. De gemeente moet
die aanvraag dan behandelen, conform het gewestelijk RUP. Vermits een
structuurplan geen verordenend plan is, kan dit niet ingezet worden om een concrete
vergunningsaanvraag tegen te houden. Vandaar dat het beter is om dit op te nemen in
het indicatieve gedeelte in plaats van het bindend.
- Nu zijn er nog heel wat onbebouwde kavels en beschikbare percelen in
woonuitbreidingsgebieden. Wat is de visie van de gemeenten omtrent het invullen van
woonbehoefte. Worden de vrije kavels eerst ingevuld en gaat men pas daarna over tot
een aansnijding van de woonuitbreidingsgebieden?
De woonuitbreidingsgebieden zijn omgezet tot randstedelijk woongebied door het
gewestelijk RUP “Afbakening grootstedelijk gebied Gent”. Wat betreft de vrije kavels
beslist de gemeente voorlopig enkel om deze problematiek verder te onderzoeken en
te inventariseren.
- Twee beleidsopties zijn de starterswoningen en de vrije kavels die de gemeente
wenst aan te snijden. Vaak zijn die in handen van particulieren die ze inrichten als tuin
of het willen voorbehouden voor hun kinderen. Hoe wil de gemeente deze percelen
verplicht op de markt brengen en spreekt dit de visie van de woonbehoeftestudie niet
tegen?
De woonbehoeftestudie wijst uit dat, om de taakstelling te realiseren, het aansnijden
van de wooninbredingsgebieden en gedeelten van de woonuitbreidingsgebieden (nu
randstedelijk woongebied) noodzakelijk is, indien men er van uitgaat dat de vrije
kavels op een normaal tempo op de markt beschikbaar komen. De gemeente zal
voorlopig geen inspanningen doen om deze vrije kavels in een versneld tempo op de
markt te laten komen. Zij zal eerst een nauwkeurige inventaris opmaken en op basis
van deze inventaris oordelen. Er is geen sprake van het verplichten van particulieren
om gronden op de markt te brengen.
- Wat verstaat men onder starterswoningen? Is er dan een tegemoetkoming bij de
aankoop van de percelen (grond)?
Een starterswoning is een woning voor een startend gezin. Een leeftijdscategorie die
bovendien ondervertegenwoordigd is in De Pinte. Dit zijn doorgaans kleinere
woningen en, daardoor alleen al, betaalbaarder.
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- In de bindende bepalingen is een RUP voor de centrumbocht opgenomen. Een RUP
is een papieren plan. Er wordt gestreefd naar een verdichting. Er zijn maar een vijftal
percelen beschikbaar, dus is de enige mogelijke optie tot verdichting het voorzien van
gebouwen met meerdere bouwlagen. Hoe wil de gemeente dit realiseren?
In het RUP voor de centrumbocht wil de gemeente toelaten dat er
meergezinswoningen worden gebouwd. Buiten de centrumbocht zal de gemeente dit
niet toelaten. De term ‘meergezinswoningen’ houdt niet in dat er in de hoogte wordt
gebouwd. Het bestaande gabariet – 1 à 2 bouwlagen en een dak – van de gebouwen
dient behouden te blijven.
- Wordt de zone aan de Sportwegel ook opgenomen bij de centrumbocht?
Ja.
- In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staan er heel wat vage omschrijvingen en
eufemismen. Wat verstaat men onder de term ‘urban villa’ in het binnengebied van de
centrumbocht? Om hoeveel bouwlagen en hoeveel appartementen gaat het dan?
Een urban villa is in essentie het volume van een villa waarbinnen verschillende – 4 à
6 woongelegenheden (appartementen) worden ondergebracht. Onder andere langs
de Baron De Gielaan en Polderdreef vindt men nu al voorbeelden van dergelijke
types.
- De planologen maakten verschillende behoeftenstudies. Werd er een onderscheid
gemaakt tussen De Pinte en Zevergem? Zevergem is een kern in het buitengebied en
moet zeker voldoende leefbaar blijven!
Er is in de woonbehoeftestudie duidelijk onderscheid gemaakt tussen De Pinte en
Zevergem. Ook in Zevergem dienen maatregelen genomen te worden om te
investeren in de leefbaarheid van de woonkern en projecten uit te werken om een
meer gediffertieerd aanbod aan woningen te voorzien in de kern.
- In een ruimtelijk structuurplan wil men de leefbaarheid bevorderen. Hier lijkt het alsof
Zevergem eerder terzijde is geschoven.
Zie hierboven.
- In de gewenste ruimtelijke structuur staan drie sterren in natuurgebied met een
functie naar het toegankelijk maken ervan. Een ster staat vermoedelijk voor
Doornhammeke. Voor welke locaties staan de andere sterretjes ? Hoe maken zij het
gebied toegankelijk?
Dit is nog steeds een symbolische weergave op een structuurplan en geen concrete
bestemmingswijziging of suggestie tot. Een sterretje kan evengoed een schuilhut of
een informatiepaneel zijn.
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- Bij Zevergem staan enkele groene pijlen. Is het de bedoeling om het natuurgebied uit
te breiden? Gaat het om een wandelpad, een strook natuur? En hield men er rekening
mee dat hiermee landbouwgrond wordt ingepalmd. De boeren ervaren dit als heel
bedreigend.
Dit zijn ecologische verbindingen tussen Zevergem en de Scheldevallei, langs een
bestaande beek, een bomenrij langs een weg. Zeker geen suggesties om een
bestemmingswijziging uit te voeren.
- In De Pinte zijn er weinig of geen BPA’s. Door goedkeuring van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan kunnen de bestaande BPA’s (Polderhoek en Florawijk) herzien
worden. Op welke manier kan het structuurplan een garantie inbouwen dat het nieuwe
RUP de bestaande BPA’s zal volgen?
Vanuit het structuurpan is het niet de bedoeling om deze BPA’s te herzien. Er zijn
misschien wel een aantal technische redenen om de BPA’s te actualiseren.
- De centrumbocht moet verdicht worden en de kavels moeten verkleinen. De
centrumbocht breidt zich uit tot heel het grondgebied van De Pinte. Er is nergens nog
speelruimte voor kinderen. Is het de bedoeling dat kinderen niet meer kunnen spelen?
De centrumbocht is een as doorheen de gemeente De Pinte en neemt zeker niet het
hele grondgebied in beslag. Indien er voor zones wordt voorgesteld om te verdichten
(bv. Sportwegel), is het steeds de bedoeling dit te combineren met een publieke
ruimte zoals een speelplein.
- Als het deel aan de tennis- en de voetbalvelden wordt volgebouwd, wat blijft er dan
nog over als open ruimte voor de kinderen?
Zie hierboven. Naast ruimte voor wonen kunnen er nog heel wat open en groene
ruimtes voorzien worden. Het is verder de bedoeling dat de huidige infrastructuur van
en voor de jeugdbewegingen behouden blijft en zelfs versterkt kan worden.
- Werd er ook rekening gehouden met de afwaterings- en de rioleringscapaciteit bij het
voorzien van extra woningen?
Er dient een watertoets aan het plan te worden toegevoegd, op vraag van de
provincie. Nu wordt, op verschillende plaatsen maar verspreid in het document, aan
de waterproblematiek aandacht besteed, onder meer met betrekking tot het voorzien
van zones voor waterbuffering ter hoogte van Hageland en Den Duiver.
- Kan het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook in boekvorm aangekocht
worden?
Het is beschikbaar op cd-rom en kan op aanvraag tegen kostprijs in boekvorm
verkregen worden.
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Verder verloop
Conny Deneweth legt uit waar het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ter
inzage ligt, hoe en binnen welke termijn men een geldig bezwaarschrift kan indienen
en hoe het planningsproces nu verder verloopt.
Ter inlichting enkele streefdata:
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•

01/12/05: aankondiging openbaar onderzoek (binen de 30 dagen na
vaststelling GR) in het Belgisch Staatsblad en drie dagbladen vóór 07/12/05

•

07/12/05: start openbaar onderzoek

•

04/12/05: bedeling van de brochure door de post

•

25/01/06: infovergadering voor de bevolking

•

06/03/06: einde openbaar onderzoek

•

>> aansluitend en onmiddellijk vragen advies PROCORO - GECORO - ARP

•

14/03/06: (ten laatste) eerste vergadering GECORO - behandeling van de
bezwaren - organisatie van de verwerking i.s.m. CIBE-Technum

•

06/04/06: advies binnen van de PROCORO

•

06/05/06: advies binnen van de GECORO met de behandelde bezwaren

•

05/06/06: definitieve vaststelling in de gemeenteraad

•

12/06/06: betekening van het GRS door het college van burgemeester en
schepenen aan de Provincie en de Vlaamse Regering

Slotwoord
Schepen Van Neste sluit de vergadering af.
Burgemeester Martin Van Peteghem bedankt de aanwezigen.
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