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1 INLEIDING
Binnen de as gevormd door het Kerkplein, de Baron de Gieylaan, de Groenstraat, De Pintestraat en de Stationsstraat worden
de mogelijkheden onderzocht om het bestaande weefsel te gaan verdichten. Rondom de voorzieningenstrip van de Baron de
Gieylaan bevinden zich een aantal mogelijke (woon)verdichtingsgebieden:
de terreinen van de Gentse Plantsoendienst;
- de omgeving van de Sportwegel;
- delen van de spoorwegdriehoek;
- delen van de omgeving van het OCP.
De binnengebieden van de ‘Centrumbocht’ dienen prioritair ontwikkeld te worden, om aan de uitgesproken behoefte aan
seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen tegemoet te komen. Hiervoor worden procedures van projectontwikkeling
opgestart die uitmonden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor elk van deze gebieden.
Voor de Centrumbocht wordt een RUP opgemaakt. Dichtheden, inplanting van gebouwen, typologie van gebouwen, inrichting
van de publieke ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, enz. worden geregeld binnen dit RUP.

In toepassing van artikel 4.2.5 van het decreet van 27 april 2007 inzake de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s en van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s werd deze nota ‘verzoek tot raadpleging – onderzoek PLANMER-plicht’
opgemaakt.
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2 ALGEMENE SITUERING

Figuur: Situering macroniveau

De gemeente De Pinte ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, ten zuidwesten van Gent. De kern van De Pinte kunnen we
situeren in de krans van andere randgemeenten rond Gent zoals Sint-Denijs- Westrem, Merelbeke, Lochristi en Drongen. Deze
randgemeenten zijn uitgegroeid tot grote woonconcentraties omwille van de goede bereikbaarheid en de nabijheid van een stad
als Gent. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners en ligt tussen de rivieren de Schelde en de Leie. De Pinte kan men
omschrijven als een woontapijt of villapark.
Het RUP behelst een omvangrijk gebied in het centrum van De Pinte en situeert zich voornamelijk tussen het station, de
spoorweg - die de gemeente doorkruist – en de Baron de Gieylaan.
Enkele belangrijke assen binnen het plangebied zijn het Kerkplein, de Baron de Gieylaan, de Groenstraat, de Pintestraat en de
Polderdreef.
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De woonkern De Pinte heeft zich ontwikkeld tot een grote residentiële kern.

Figuur: Situering microniveau

Figuur: luchtfoto met straatnamen
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3 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND
Het plangebied is gelegen in de woonkern van De Pinte, in de omgeving van het station.
De Pinte heeft zich in relatief korte
tijdsspanne ontwikkeld van een
landbouwdorp
naar
een
residentiële gemeente, waar de
nadruk ligt op wonen en alle
daarbij aansluitende activiteiten.
De groene ligging aan de rand
van Gent en de goede ontsluiting
door belangrijke verkeerswegen
en treinverbindingen maken De
Pinte tot een gemeente die bij
uitstek geschikt is voor de
suburbane pendelaar. De motor
voor deze ontwikkeling is de
uitbouw
geweest
van
het
uitgebreide infrastructuurnetwerk
in opeenvolgende fasen.
De deelruimte die zich in de
synthesekaart
het
duidelijkst
aftekent is deze van de woonkern
De Pinte. Het gebied ten oosten
van de woonkern en ten noorden
van de E17 zal in de toekomst
uitgebouwd worden als parkbos,
op initiatief van de hogere
overheid.
Figuur: Bestaande ruimtelijke structuur ‘De Pinte’ (GRS De Pinte)
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Figuur: Bestaande toestand ‘Centrumbocht’
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De Baron de Gieylaan - vanaf het rond punt - en de Pintestraat omvatten de belangrijkste handels- en dienstenactiviteiten zoals
o.a. het gemeentehuis en een school.

Handelsas Baron de Gieylaan

Gemeentehuis

In de Baron de Gieylaan en de Pintestraat, de centrumstraten en het oudste gedeelte van de hoofdkern, is de bebouwing
hoofdzakelijk gesloten. De andere straten in het planningsgebied omvatten voornamelijk een open of een halfopen bebouwing
op vrij grote bouwpercelen. Deze open bebouwing en de grote percelen impliceren een vrij lage dichtheid die varieert van wijk
tot wijk tussen 7 wo/ha en 14 wo/ha. De Pinte kan men dan ook omschrijven als een woontapijt of villapark.
In het zuidwesten van het gebied – omgeving Polderbos – liggen het OCP (cultureel centrum, sporthal, parking), de
tennisterreinen en een school. Het terrein parallel gelegen aan de spoorweg en achter de tennisterreinen wordt momenteel nog
gebruikt als akkerland en weiland. In het zuiden van het RUP ligt de kerk met kerkplein. Tegenover de kerk ligt het park Viteux
met kasteeltje dat door een horecazaak ingenomen wordt. Gedeeltelijk in het park werden 3 meergezinswoningen (28
woningen) opgetrokken met een maximaal behoud van de groene ruimte. Het park wordt gebruikt als een openluchtcentrum en
heeft een publieke functie.

Park Viteux

De Polderdreef (tussen de verkeerslichten en het Kerkplein) wordt voornamelijk gekenmerkt door meergezinswoningen. Het
aantal bouwlagen varieert van 2 naar 3 lagen. Het park ‘Ter Poldere’ leunt hierbij aan (3 bouwlagen).
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Meergezinswoningen aan het Kerkplein

Meergezinswoningen in de Polderdreef

Het gebied tussen de Baron de Gieylaan en de spoorweg wordt ingenomen door ééngezinswoningen in een woontypologie van
een open en halfopen bebouwing. Het maakt deel uit van het zogenaamde woontapijt. Tussen de verscheidene verkavelingen
werden verbindingen gemaakt voor de zachte weggebruikers. Verspreid over de gemeente komen nog enkele
meergezinswoningen voor in de Groendreef, Salviapark, Aan de Bocht, Koning Albertlaan, …
Het spoorwegstation in De Pinte, gelegen in het noorden van de afbakening van het RUP is een belangrijke troef van de
gemeente, zeker door de rechtstreekse verbindingen met Brussel. Ook mensen van buiten de gemeente hebben het voordeel
ontdekt om in De Pinte op te stappen. Het gebied tussen de twee spoorwegen wordt door een mix van enkele kleine bedrijven
en door woningbouw bezet. Op verscheidene plaatsen werden er specifieke onderdoorgangen voorzien voor fietsers en
voetgangers. Het mechanisch verkeer gaat ondergronds onder de spoorweg ter hoogte van de Groenstraat-Langevelddreef en
bovengronds ter hoogte van de Baron de Gieylaan.
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Ten oosten van het station ligt het domein van de plantsoendienst van Gent en wordt momenteel slechts sporadisch gebruikt.
De Florastraat, parallelweg ten noorden van de spoorweg, wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan functies: woningen
(zowel meer- als ééngezinswoningen), kleine bedrijvigheid (bloemenkweker) en diensten (Federale politie).
In het westen van het planningsgebied ligt het binnengebied van de Sportwegel. Het gebied omvat een voetbalveld en enkele
jeugdlokalen. Dit voetbalveld wordt op korte termijn verlegd naar het gebied ‘Moerkensheide’.
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4 PLANOMSCHRIJVING
De basisstructuur van het planningsgebied wordt behouden waarin de spoorweg en de Baron de Gieylaan de belangrijkste
bepalende hoofdassen zijn. De baron de Gieylaan, het kerkplein en een klein gedeelte van de Pintestraat bevatte naast de
woonfunctie ook handels- en dienstenfuncties. Het OCP (met sporthal) blijft een recreatieve pool. Het park Viteux behoudt haar
groene parkfunctie in het centrum.
4.1 Planopties

Figuur: Afbakening RUP Centrumbocht

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumbocht geeft aan welke ontwikkelingen op welke plaats gewenst zijn. Tevens zal
het uitspraken doen over dichtheden, inplanting en typologie van gebouwen en inrichting van de publieke ruimte.
Rondom de voorzieningenstrip van de Baron de Gieylaan bevinden zich een aantal potentiële
(woon)verdichtingsgebieden. Hierbij zal rekening gehouden worden met een dichtheid van 25 wo/ha.
4.2
Verdichting en functiemenging in de ‘Centrumbocht’
Binnen het lappendeken van verkavelingen wordt de Centrumbocht ontwikkeld tot een duidelijke entiteit. De
‘Centrumbocht’ bestaat uit verschillende onderdelen:
- De as gevormd door het Kerkplein, de Baron de Gieylaan, de Groenstraat, de Pintestraat en de Stationstraat;
- De aanpalende straten van deze as;
- Een aantal niet bebouwde percelen van het woongebied;
- De zone tussen de spoorwegen;
- De stationsomgeving zelf, inclusief terreinen aan de noordelijke zijde van het spoor, bv. terreinen van
tuinbouwbedrijven die vrijkomen.
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Elk van deze onderdelen kan een specifieke rol en een specifiek programma op zich nemen om het concept van de
Centrumbocht te realiseren.
De as gevormd door het Kerkplein, de Baron de Gieylaan, de Groenstraat, de Pintestraat en de Stationstraat is de plaats
bij uitstek voor een multifunctionele strip waar wonen, handel en diensten naast elkaar en door elkaar kunnen bestaan.
Binnen deze assen worden er mogelijkheden aangeboden (o.a. door meergezinswoningen toe te laten) om het bestaande
weefsel te gaan verdichten. Een woningdichtheid van 20wo/ha wordt in dit gebied nagestreefd (GRS).
Dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumbocht geeft aan welke ontwikkelingen op welke plaats gewenst zijn. Het doet
uitspraken over dichtheden in verscheidene zoneringen, inplanting en typologie van gebouwen en inrichting van de
publieke ruimte.
Binnen het gebied van de Centrumbocht bevinden zich een aantal potentiële (woon)verdichtingsgebieden met een
verdichting van 25wo/ha:
- De terreinen van de Gentse Plantsoendienst (1) (3,8ha), waarvan een deel reeds bestemd is voor parking i.f.v.
van het station;
- Binnengebied Sportwegel/Jeugdwegel (2): wonen senioren en jonge gezinnen (1,3ha);
- Delen van de spoorwegdriehoek (3) (2,5ha);
- Delen van het binnengebied in de omgeving van OCP (4) (1.4ha);
- Binnengebied achter de kerk (5) (0,6ha): woonpark.
- Florastraat (6)

6

1
5

3

2

4
5
Figuur: Aanduiding verdichtingsmogelijkheden
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4.3

Netwerk van trage wegen wordt behouden en versterkt naar de groene gebieden

Groene gebieden:
 De projectzones zullen minimum 20% openbare groenzones moeten bevatten.
 Achter de woning ‘Les Massettes (Florastraat)’ wordt de groene tuin als park voorbestemd. Oppervlakte = 10.318,43 m².
 Park Viteux. Oppervlakte = 14.4425,76 m².
Netwerk trage wegen:
 Huidige fietsnetwerk en trage wegen worden behouden.
 Plantsoendienst: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen het Salviapark en de Julien
Anthierenslaan/station. Het mechanisch verkeer krijgt hier geen verbinding.
 Zone Sportwegel: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen de Sportwegel en de
jeugdwegel. Een verbinding voor het mechanisch verkeer is niet mogelijk.
 Zone Nijverheidsstraat: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen de wijk van de Van
Eycklaan en de Groenstraat.
 Zone Florastraat: verbinding met de achterliggende trage weg en verbinding naar het Parkbos.
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Fiets- en voetpadennetwerk (groen)
Trage wegen
Fietspaden langs toegangswegen
Groenzones/parken
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4.4 Grafisch plan
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4.3.1 Woonzone met gemengde bebouwing (rood)
De zone voor gemengde bebouwing omvat een gedeelte van het lappendeken van de bebouwingen van het
centrum van De Pinte. Hier overheerst voornamelijk de open bebouwing boven de halfopen bebouwingen. Deze
specifieke bebouwingstypologie blijft behouden. Er worden specifieke zonering afgebakend waarin bepalingen
worden vastgelegd wat betreft de kleuren van de gevels om de authenticiteit te bewaren.
De zone richt zich naar eengezinswoningen met mogelijkheden van complementaire functies vrije beroepen en
diensten. De oppervlakte mag niet groter zijn dan 45% van de bruto vloeroppervlakte op het gelijkvloers.
Detailhandelszaken zijn enkel toegelaten in de Baron de Gieylaan en Groenstraat als centrale as.
De huidige dichtheid bedraagt hier 15 à 20wo/ ha.
Indien de perceelsgrootte het toelaat worden woningen in tweede bouwzone toegestaan. De woonconstructies
dienen minimum 10.00m van al de perceelsgrenzen verwijderd te blijven.
4.3.2 Woonzone voor één- en meergezinswoningen (donker rood)
Deze zones bevatten vooral de huidige zones waarin reeds meergezinswoningen aanwezig zijn: Polderdreef,
Baron de Gieylaan, Groenstraat, Kerkplein en Bommelstraat. Ter hoogte van het station en de Florastraat
worden nieuwe zones aangeduid om de stationsomgeving te gaan versterken.
4.3.3 Zone voor wonen in een parkomgeving (groen)
Deze zone wordt specifiek aangeduid als bevestiging van het groene karakter van het perceel. Hier wordt
getracht om het wonen aan de Florastraat te concentreren binnen het gearceerde gedeelte (50m-zone) met een
maximum zonebezetting van 75%, terwijl de tuinen van het ongeveer 160m diepe perceel als park behouden
dienen te worden.
De opmaak van een inrichtingsplan zal de samenhang weergeven met bijzondere aandacht voor bebouwing,
functies, verhardingen, collectieve en private ruimtes, parkeergelegenheden, voldoende private buitenruimte in
het gebouw, wateropvang en waterbuffering.
- Villa Massettes
- Bijkomend toegelaten als nevenbestemming: horeca (met uitzondering van een feestzaal) en diensten met
een maximum van 45% van de totale vloeroppervlakten.
- Maximum 13 wooneenheden toegelaten.
- Bestaande woning te behouden, maximum geïntegreerde uitbreiding 10%.
- Het kasteel werd opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. Hiervoor geldt dat bij de beoordeling
van stedenbouwkundige vergunningen rekening wordt gehouden met de beeldkwaliteit van het gebouw.
- De architecturale eigenheid, verschijningsvorm en typologie moeten bewaard blijven.
- Elke verbouwing en/of uitbreiding gebeurt met respect voor het bestaande volume en kroonlijsthoogte, de
verhouding van de oorspronkelijke geleding en structuur van het gebouw, de oorspronkelijke openingen
van de gevels, de stijlelementen, oorspronkelijke kleur en materiaalgebruik.
- Het bestaande aantal bouwlagen moet behouden blijven.
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- Maximum behoud van de waardevolle bomen en waterpartijen.
- Een onderhoudsstrook van 5.00m langs de beek moet voorzien worden.
- Park te Poldere (bestendiging van de bestaande toestand)
- Maximum 36 woningen toegelaten.
- Maximumbehoud van de waardevolle bomen en waterpartij.
- Gebied Van Ackerlaan
- Zone te voorzien voor woningbouw: max.10 wooneenheden met inbegrip van de bestaande woningen
op datum van de vaststelling van het RUP, en bijkomende dienstenfuncties inherent verbonden aan de
woonfuncties.
- Behoud 60% waardevol groen karakter binnen het gebied
- Tussen de Pintestraat en de Eeuwfeestlaan en tussen het Kerkplein en de Jubileumlaan / Pastoor Van
Ackerlaan dient een trage verbindingsas behouden en aangelegd te worden over een breedte van min.
2.50m.
4.3.4 Centrumzone (roze)
Zone specifiek aangeduid in de Baron de Gieylaan en de Pintestraat waarin een mengeling van functies
vooropgesteld wordt. Handelsfuncties zonder wonen worden niet toegelaten. De zonering kan bestaan uit een
gedifferentieerde bebouwing van een open tot een gesloten bebouwingstypologie.
Hoogbouw wordt niet toegelaten. Maximum 3 bouwlagen en een dakverdieping zijn toegelaten met een
kroonlijsthoogte van maximum 9.00m en een maximum nokhoogte van 12.00m. De bouwdiepte op het
gelijkvloers is ruimer dan bij de andere woonzoneringen en bedraagt maximum 25.00m.
De woningdichtheid bedraagt hier 25wo/ha.
4.3.5 Zone voor projectontwikkeling (oranje)
Deze zones omvatten gebieden waar een verdichting van de woningen vereist wordt en waarin een
verscheidenheid aan functies toegelaten worden. De woningdichtheid bedraagt 25 wo/ha. (de woonkern van De
Pinte valt binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent)
Bij een vergunningsaanvraag in de zone worden een inrichtingsstudie voor de volledige zone en een
omgevingsrapport gevoegd. De inrichtingsstudie is een formeel document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke
ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
Een inrichtingsstudie van een projectzone omvat minstens de volgende aspecten:
- Bebouwing en functies;
- Verhardingen;
- Groene ruimten: minimum 20% van de totale zonering;
- Aanduiding collectieve, private ruimten, speelruimten;
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- Aanduiding sociale woningen
- De parkeergelegenheden van de bewoners dienen binnen de gebouwen à rato van minimum 1 wagen
per wooneenheid voorzien te worden;
- Minimum 10m² private buitenruimte per wooneenheid onder de vorm van terrassen of tuinen te
voorzien;
- Maximum 3 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van maximum 9.00m en een nokhoogte van
maximum 14.00m;
- 1 extra teruggetrokken bouwlaag onder max. hoek van 45° wordt toegelaten;
- Uitbouwen over maximum ½ van de breedte van het gebouw;
- Een overwelving van de beek is mogelijk mits een duidelijk motivatie;
- Wateropvang, waterbuffering.
- 25wo/ha
Gebied Florastraat:
Deze gronden zijn eigendom van een tuinbedrijf waarvan de eigenaar zijn beroepsactiviteit wenst te stoppen en
geen opvolging heeft. Momenteel zijn deze gronden braakliggend. De inname van de percelen gebeurt in overleg
met de betrokken tuinbouwer.
De ligging van de site is uitermate ideaal geschikt om te ontwikkelen als woonzone en als bijkomende
parkeergelegenheid voor het station. (visie uit het GRS).
Door het opleggen van 20% openbaar groen kan de projectzone beschouwd worden als poort naar het parkbos
(achtergelegen gebied). Naast deze verplichting voor het aanleggen van het openbaar groen wordt bij de
inrichting van de site de aanleg van een parking van 95 wagens i.f.v. het station verplicht. Deze ontwikkeling is
noodzakelijk om de vraag van bijkomende parkings ten noorden van het station te kunnen beantwoorden. Deze
aanleg zal de druk van het doorgaand verkeer van de wagens in het centrum van De Pinte en die naar de
bestaande parkings aan het station rijden, verminderen.
Als compensatie voor de inname van dit agrarisch gebied (ongebruikt en braakliggend) naar woonzone komt de
site van de zone Hof te Groene Walle in aanmerking. Deze zone is gelegen tussen de spoorweg, de school, de
sportterreinen en de rvt ten westen van de afbakening van het RUP. Twee niet bebouwde percelen binnen deze
zone hebben samen een oppervlakte van 19.249 m² en worden bestendigd als boomgaard, weiland en
akkerland. Nieuwe bebouwing voor woningen – alhoewel aangeduid in het gewestplan als woongebied - wordt in
deze zone niet toegelaten.
20% sociale woningen te voorzien.
Gebied OCP
20% sociale woningen te voorzien.
Gebied Spoorwegdriehoek
20% sociale woningen te voorzien.
Gebied Plantsoendienst
20% sociale woningen te voorzien.
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Gebied Sportwegel
Minimum 20 sociale woningen te voorzien.
4.3.6 Zone voor lokale handel (paars)
Deze zone ligt binnen het specifieke woonweefsel en is bestemd voor de iets grotere lokale geconcentreerde
kleinhandel. Maximum 75% van de zone mag bebouwd worden i.f.v. handelsruimte. Per 100m² handelsruimte
dienen minimum 4 parkeerplaatsen binnen de zonering voorzien worden. Per 5 parkeerplaatsen dient minstens1
overdekte fietsstallingsplaats vrijgehouden te worden.
4.3.7 Parkzone (groen)
Het parkgebied is bestemd voor het behoud en de aanleg van een multifunctioneel park met respect voor de
ecologische, landschappelijk en cultuurhistorische waarden. Deze zone moet zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat bewaard blijven en zodanig ingericht worden dat ze een sociale en recreatieve functie kan
vervullen.
In de zone van het Viteuxpark dient binnen de arcering het kasteel behouden te blijven. In het gebouw kunnen
enkel functies voorzien worden die verenigbaar zijn met het cultuurhistorisch karakter en de schaalgrootte ervan:
gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele voorzieningen, horeca, diensten en soortgelijke voor zover dit het
karakter van de zone en het karakter van de gebouwen niet schaadt.
4.3.8 Zone voor openbaar domein (geel)
De gronden op het bestemmingsplan aangewezen zijn bestemd voor openbaar domein met lokale wegen, fietsen voetgangerswegen, pleinen en groenaanleg en hun aanhorigheden.
De sportwegel en Jeugdwegel worden binnen de projectzone in het binnengebied aan de Kasteellaan Borluutlaan - Baron de Gieylaan ingecalculeerd om meer vrijheden te bieden bij de ontwikkeling als woonzone.
De bestaande ontsluitingen waarop dient aangesloten te worden, blijven aangeduid en verplicht.
4.3.9 Waterloop (blauw)
- De waterlopen moeten opengehouden en waar mogelijk open gemaakt worden. Ze mogen enkel
overwelfd of ingebuisd worden indien ze onder wegenis of wandel- en fietspaden door lopen of de
zone voor projectontwikkeling of gemeenschapsdiensten doorkruist, op voorwaarde van het bekomen
van een machtiging vanwege de deputatie. Dit geldt zowel voor de waterlopen van 2de cat. (beheerd
door de provincie) als van 3de cat. (beheerd door de gemeente).
- De waterlopen worden beheerd als ecologische infrastructuur. Dit betekent dat rekening dient
gehouden te worden met de fauna en de flora eigen aan de waterloop. De levenswaarden van deze
fauna en flora dient behouden, hersteld en verder ontwikkeld te worden.
- Een onderhoudsstrook van 5.00m aan weerszijde van de bovenkant van het talud dient voorzien te
worden.
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4.3.10 Zone voor gemeenschapsdiensten (licht blauw)
Zone voorbestemd voor gemeenschapsvoorzieningen zowel met een verzorgend als met een dienstverlenend
karakter.
Alle gemeenschapsvoorzieningen die verenigbaar of complementair zijn met de woonomgeving en die nuttig zijn
voor de bewoners van de gemeente kunnen hier een plaats krijgen.
Binnen deze zonering zijn eveneens in- en uitritten, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, open ruimten
conciërgewoning toegelaten.
4.3.11 Zone voor sport- en gemeenschapsdiensten (licht groen)
De zone is bestemd, enerzijds, voor de aanleg van sportterreinen in open lucht met een beperkte overdekte
bijhorende infrastructuur, voor de constructies van gemeenschapsdiensten en de bijhorende accommodatie.
Alle werken, handelingen, wijzigingen aan gebouwen en constructies, die nuttig en noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de realisaties van de bestemmingen zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke
impact verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
- De relatie met de in de omgeving aanwezige functies.
- De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners en bezoekers.
- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid.
Er is geen sprake van de bouw van een zwembad.
4.3.12 Zone Hof te Groene Walle
Het zogenaamde Hof te Groene Walle is een 18de-eeuwse hoeve van het semi-gesloten type met woonhuis ten
zuiden en in L-vorm aansluitende schuur en stallen ten noorden en ten oosten omheen een begraasd binnenerf.
De oorspronkelijke omwalling werd gedempt. Het landschap in de onmiddellijke omgeving van het Hof is volledig
ingenomen door 20ste-eeuwse dorpsuitbreiding van De Pinte. De bijbehorende cultuurgronden verhogen
aanzienlijk de (cultuur-)historische getuigeniswaarde en de belevingswaarde van de site.
De erfgoedwaarde van de site zit niet alleen vervat in het bouwkundig erfgoed op zich, maar ook in het restant
van de aansluitende onbebouwde gronden, die vanuit het Hof werden en nog steeds worden bewerkt. Het betreft
meer bepaald een moestuin, boomgaard met deels geschoren haag, weilanden met knotwilgenrijen en een akker
met elzenhoutkant.
- Zone wordt gevrijwaard van nieuwe woningen
- Behoud van de bestaande hoeve Hof te Groene Walle met boomgaard, moestuin, weiland en akker.
- Behoud van het landschappelijk karakter.
- De hoeve Hof te Groene Walle kan voorzien worden voor gemeenschapsvoorzieningen, horeca en eveneens
een (bijkomende) woonfunctie bevatten.
- Bijkomende alleenstaande constructies zijn niet toegelaten. Een geïntegreerde uitbreiding van 20% van de
hoeve wordt toegelaten.
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4.4 Nulalternatief
Een nulalternatief is in de planologie de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval het
project niet wordt uitgevoerd. In plannen zoals een milieueffectrapportage is het nulalternatief een verplicht onderdeel,
om zo de effecten van de andere alternatieven beter te kunnen vergelijken.
Indien het RUP geen doorgang vindt, dan blijven de voorschriften van het gewestplan ‘woongebied’ geldig en een klein
stukje agrarisch gebied blijft behouden. Momenteel is dit perceel van een eigenaar (bloemenkweker) die aan het
uitbollen is en geen opvolging heeft.
Dit RUP doet geen afbreuk aan de huidige voorzieningen gezien de voorgestelde zoneringen: wonen, handel,
gemeenschapsvoorzieningen, sportvoorzieningen allemaal binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van een woongebied
kunnen plaatsgrijpen. De as gevormd door het Kerkplein, de Baron De Gieylaan, de Groenstraat, De Pintestraat en de
Stationstraat is de plaats bij uitstek voor een multifunctionele centrumstrip waar wonen, handel en diensten naast elkaar
en door elkaar kunnen bestaan. De stationsomgeving maakt integraal deel uit van de ‘Centrumbocht’. De uitbouw en
verknoping van het openbaar vervoer rond het station staan hier centraal. De spoorwegdriehoek is geschikt voor een
combinatie van kleinschalige diensten en parkeren. Belangrijk is hier functies in te planten die het potentieel van de
nabijheid van een station benutten.
In het GRS wordt vermeld dat er een RUP van de centrumbocht dient opgemaakt te worden. Het RUP Centrumbocht is
een verfijning van het gewestplan en legt een aantal bijkomende ontwikkelings- en verdichtingsmogelijkheden vast.
4.6 Planalternatieven
Indien men vanuit het principe vertrekt dat de centrumgebieden verder ontwikkeld moeten worden, dan valt de visie van
dit RUP hier volledig binnen. Gezien De Pinte slechts over twee dorpscentra (De Pinte en Zevergem) beschikt zijn er
geen alternatieven om andere dorpsdelen of wijken te gaan uitbreiden.
-

-

I

De binnengebieden van de ‘Centrumbocht’ dienen prioritair ontwikkeld te worden, om aan de uitgesproken
behoefte aan seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen tegemoet te komen. Hiervoor worden
procedures van projectontwikkeling opgestart die uitmonden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor elk van
deze gebieden. Hierin dient een bouwverplichting opgenomen te worden.
Voor de Centrumbocht wordt een RUP opgemaakt. Dichtheden, inplanting van gebouwen, typologie van
gebouwen, inrichting van de publieke ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, enz. worden geregeld binnen dit
RUP. Bij de opmaak van het RUP wordt ook onderzocht of terreinen ten noorden van de spoorlijn in
aanmerking kunnen komen voor gemengde verdichtingsprojecten voor wonen, kleinschalige diensten.
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5. AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PLANMER-PLICHT
Voor de plannen en programma’s vallend onder het toepassingsgebied van het MER/VR-decreet van 18 december 2002, zoals
gewijzigd door het decreet van 27 april 2007, die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, dient er minstens een “onderzoek
tot milieueffectrapportage” (screeningsonderzoek / ontheffingsonderzoek) te worden gevoerd. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP’s) vormen daarbij het merendeel van de plannen die een dergelijke screening moeten doorlopen.
Het doel van het opstellen van een dergelijk screeningsdocument door de initiatiefnemer van het plan is enerzijds de relevante
instanties en anderzijds de dienst MER ervan te overtuigen dat het beoogde plan geen aanzienlijke milieueffecten zal
genereren. Indien de initiatiefnemer hier in slaagt, komt de verplichting tot opmaak van een planMER voor dat plan te vervallen.
5.1

Definitie van plan of programma

De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Het betreft
volgende drie voorwaarden:
- decretale of bestuursrechterlijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld
en/of vastgesteld;
- het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is
opgesteld;
- het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering worden
vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal niveau) worden vastgesteld.
Het voorliggend RUP waarvoor een MER-screening wordt uitgevoerd, beantwoordt aan de drie opgesomde
voorwaarden die moeten vervuld worden:
- Het gemeentebestuur nam het initiatief om het RUP op te maken;
- Het RUP is opgesteld op lokaal niveau;
- Het RUP dient goedgekeurd te worden door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
5.2

Toepassingsgebied

Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. (decreet houdende Algemene
Bepalingen inzake Milieubeleid)
Dit toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:
- plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de erkenning van een vergunning
voor een project;
- plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op
speciale beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit hoofde van art. 36ter, §3, eerste lid
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
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Het RUP vormt het kader voor de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen die pas kunnen verleend worden
als het voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het
ruimtelijk uitvoeringsplan.
5.3

Bepaling van de plicht tot opmaak van een planMER

Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, zijn niet langer automatisch planMER-plichtig, op voorwaarde
dat zij het gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhouden.
Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage III van het
project-m.e.r.-besluit van 1 maart 2013, namelijk voor een project 10b) Stadsontwikkeling. Het gaat echter om een klein
gebied op lokaal niveau en om een kleine wijziging.
Het RUP omvat het vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften voor de kern van De Pinte.
In de onmiddellijke buurt bevinden zich geen Vogelrichtlijnen- of Habitatrichtlijnengebieden, de sites liggen niet in een
kwetsbaar gebied of relictzone, zodat er geen passende beoordeling vereist is.
De planningsgebied is niet gelegen in en heeft geen invloed op een vanuit milieuoogpunt kwetsbaar gebied. Het project
is bovendien slechts van een beperkte omvang en er zijn geen gelijkaardige reeds bestaande dergelijke projecten in de
onmiddellijke omgeving. Het project veroorzaakt duidelijk geen aanzienbare milieuhinder- of effecten.

Conclusie: daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de planMER-plicht en een kleine wijziging
inhoudt in een klein gebied op lokaal niveau, wordt er voor betreffend plan op basis van een screening
geoordeeld of het plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
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6. BEOORDELING VAN GRENS- OF GEWESTOVERSCHRIJDENDE MILIEUEFFECTEN
Het plangebied is gelegen in de gemeente De Pinte en bevat een groot deel van het centrum alsook de omgeving van het
station.
Het RUP omvat de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de reeds in het centrum aanwezige functies (straten,
woningbouw en enkele gemeenschapsvoorzieningen). Dit is een typisch onderwerp van lokale aard.
Er worden bijgevolg geen effecten verwacht die de gemeentegrens of de gewestgrens zullen overschrijden.
Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen effecten zullen
voorkomen die de (deel)gemeentegrens of gewestgrens zullen overschrijden.
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7. BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN
7.1
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
gezondheid en de veiligheid van de mens
o

Omschrijving:
Conform de wetgeving moet bij het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen op alle niveaus in de toekomst in
bepaalde gevallen ook een ruimtelijk veiligheidsrapport worden opgesteld. Hierin wordt een wetenschappelijke
beoordeling gegeven van de geplande ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of bestaande inrichtingen en hun
omgeving, wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico op een zwaar ongeval
kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.
Er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plangebied en binnen een straal van 2km aanwezig die onder de
veiligheidsrichtlijn vallen. Binnen de bestemmingsplannen zijn er ook geen Seveso-inrichtingen toegelaten gezien
het planningsgebied woonzones, een zone voor lokale handel, een parkzone en zones voor
gemeenschapsvoorzieningen bevat.
Door het planningsgebied loopt van noordoost naar zuidwest een spoorlijn die bijkomend een aftakking heeft aan
het station van De Pinte in de richting van Oudenaarde.

o

Mogelijke effecten:
Nihil wat betreft de Seveso-inrichtingen.

o

Maatregelen:
Er dienen geen specifieke maatregelen getroffen te worden.

o

Besluit:
In alle redelijkheid kan men aannemen dat er geen veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden en dient er voor wat
het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen te worden.
De uitvoering van het RUP zal geen bijkomende risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de omwonende
opleveren, er zijn dus vanuit de discipline gezondheid en veiligheid zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.
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7.2
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
ruimtelijke ordening
o

Omschrijving:
Gewestplan:
- Het RUP Centrumbocht valt binnen de afbakeningen van het gewestplan Gentse- en Kanaalzone en
latere wijzigingen. Dit gewestplan werd goedgekeurd bij KB 14/09/77. Het gewestplan werd op
26/01/2001 gewijzigd binnen het grondgebied van De Pinte.

Figuur: Gewestplan RUP Centrumbocht

- Het planningsgebied is volgens het gewestplan grotendeels gelegen in woongebied (rode zone), een klein
gedeelte in een - reeds ontwikkeld - woonuitbreidingsgebied (witte zone met rode arcering), in
industriegebied (paarse zone) en voor een kleine oppervlakte ten noorden van de spoorweg in agrarisch
gebied.
- De omringende zones van het planningsgebied zijn hoofdzakelijk voorzien als woongebied (rode zone),
woonuitbreidingsgebied (witte zone met rode arcering) en agrarisch gebied (gele zone). Ten oosten van
het plangebied bevindt zich een gebied dat voorzien is voor de ontwikkeling van het Parkbos en
ingekleurd is als parkgebied (groene zone).
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- Het perceel te noorden van de Florastraat, momenteel onbewerkt, en eigendom van een tuinbouwer
wordt als woonzone ingericht als versterking van de stationsomgeving. De grond ligt niet in een
herbevestigd agrarisch gebied en ligt tussen twee woningen.
RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent:
De Vlaamse regering heeft op 16 december 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening
Grootstedelijk Gebied Gent definitief vastgesteld. Het verandert de bodembestemmingen en de geldende
stedenbouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Evergem, De Pinte, Destelbergen, Gent,
Melle, Merelbeke, Lochristi en Sint-Martens-Latem.
In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil
zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften om een groot
aantal stedelijke projecten mogelijk te maken. Het gaat om nieuwe ruimte voor wonen, werken,
verkeersinfrastructuur en groengebieden.
De kern De Pinte maakt deel uit van het grootstedelijk gebied, de kern Zevergem niet. Voor de stedelijke
gebieden is een na te streven woningdichtheid van minimaal 25wo/ha op een ruimtelijk samenhangend
geheel.

Figuur: Afbakeningslijn Grootstedelijk Gebied
Gent, grondgebied De Pinte (GRS De Pinte)
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BPA Florawijk
Het BPA werd goedgekeurd bij M.B. dd. 10/07/1963. Het omvat de Florawijk
waarin volgende straten vervat zitten: J. Anthierenslaan, Hortensiastraat,
Begonialaan, Gloxinalaan en het westelijk deel van de Baron de Gieylaan.
Het BPA werd volledig gerealiseerd. Het bebouwingspatroon bevat in
hoofdzaak open bebouwingen.
Bij de goedkeuring van het Rup zal het BPA Florawijk vervallen.

Verkavelingen
De hoofdwoonkern De Pinte bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende verkavelingen, die
vasthangen aan een hoofdontsluitingsnet met o.m. de Baron De Gieylaan, de Polderdreef, de Pintestraat,
de Groenstraat en de Lange Velddreef.
De verkavelingen en verkavelingsvoorschriften zullen na de goedkeuring van het RUP vervallen.

Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:
Het ontwerp van het GRS werd op 25/02/2010 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.
GRS Informatief gedeelte
Nederzettingsstructuur
De hoofdwoonkern De Pinte bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende verkavelingen, die
vasthangen aan een hoofdontsluitingsnet met o.m. de Baron De Gieylaan, de Polderdreef, de Pintestraat,
de Groenstraat en de Lange Velddreef.
De woonkwaliteit van De Pinte wordt in grote mate bepaald door de kwaliteitsvolle omgeving. Groen is
alomtegenwoordig. Maar ook de woonkernen en woonconcentraties zelf hebben een groene uitstraling.
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De open bebouwing en de grote percelen impliceren een lage dichtheid. Rustige villawijken met voor- en
achtertuinen gecombineerd met door bomenrijen afgelijnde straten versterken het groene karakter.
De overheersende typologie van de villa die in de verkavelingen vanaf de jaren 1960 tot stand gekomen
is, heeft ook een schaduwzijde. Deze typologie sprak destijds vooral jonge gezinnen aan en binnen een
afgemeten periode zijn er dus veel jonge gezinnen in De Pinte komen wonen. Dit overwicht dreigt op
termijn echter problematisch te worden. De oorspronkelijke gezinnen met kinderen evolueren vandaag
systematisch naar 2-persoonshuishoudens van 60-plussers. Voor een ouder wordende bevolking is de
typologie van de villa niet steeds geschikt. De woningen zijn vaak groot en liggen toch op een zekere
afstand van de dichtstbijzijnde en meest noodzakelijke voorzieningen. Voor de huidige jongere bevolking
zijn de woningen en gronden dan weer te duur. Er moet dan ook gezocht worden naar nieuwe typologieën
om de verschillende leeftijdsklassen een plaats te geven in de gemeente, wil men een sterke vergrijzing
van de gemeente voorkomen. Hierbij kan vooral worden gedacht aan collectieve woonvormen, zowel
voor senioren als voor jongeren, en aan sociale woningen.
Indien men een woonbeleid wenst te voeren op lange termijn, is het eveneens noodzakelijk om rekening
te houden met een kwalitatieve differentiatie waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw van
de bevolking.
Bedrijvigheid
Het merendeel van het werkaanbod bestaat uit handel en dienstverlening. Het gaat dan vaak over sterk
op het wonen gerichte functies, zoals supermarkt, bakker, slager, café, restaurant. Een aantal van deze
functies zijn opgenomen binnen de woonverkavelingen zelf. De meeste verzorgende functies bevinden
zich in het oude centrum van de woonkern De Pinte.
De voorzieningen concentreren zich in de Baron De Gieylaan, het kerkplein en het Polderbos. Samen
vormen ze een voorzieningen-’strip’ of -‘bocht’ binnen de woonkern. Rondom het Europaplein bevinden
zich een aantal winkels die ondermeer ontstaan zijn door de ligging dichtbij de N60.
Naast commerciële functies bevinden er zich ook belangrijke openbare functies, zoals het gemeentehuis,
het jeugdhuis, de kerk, de bibliotheek, de post, het ontmoetingscentrum Polderbos, een aantal scholen,
het OCMW, een aantal serviceflats en het containerpark, dat gesitueerd is in het tussengebied ter hoogte
van Moerkensheide.
Recreatie
De Pinte telt momenteel vier belangrijke recreatieve polen, d.w.z. plaatsen met een hogere concentratie
aan recreatiemogelijkheden: Omgeving Polderbos, zone Sportwegel, het recreatiedomein Moerkensheide
en Indiana.
Het binnengebied ‘de Sportwegel’ met voetbalterreinen, jeugdbewegingen (Chiro - FOS - BGJG),
boogschieten. De zone sluit aan op de achtertuinen van de aanliggende woonpercelen. Zo wordt de
I
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Sportwegel op een dubbele manier gebruikt: Enerzijds als een verlenging van de achtertuin, anderzijds
als zondagse ontmoetingsplaats.
Ook het recreatief centrum OCP met binnensport en cultuur vormt, samen met de tennisclub en het
jeugdhuis, zo’n recreatief eiland in het centrum van De Pinte.
Ontwerpend onderzoek ‘Centrumbocht’
De hierna volgende voorstellen zijn exemplarische uitwerkingen. Ze hebben enkel een onderzoekende
functie. De voorstellen zijn opgenomen in het informatief gedeelte van het structuurplan. Ze zijn dus op
geen enkele manier bindend of richtinggevend.
Gebied ‘OCP’:
Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal voor De Pinte
belangrijke publieke functies. OCP, school en tennisterreinen zijn
verbonden door middel van de ‘uitwaaierende’ straat (Polderbos)
opgeladen met een wisselparking (school-OCP), fietsstallingen,
skate-ramp,... Deze parkingstraat kan nog verder uitgebreid worden
door de privéparking van feestzaal bij het geheel te betrekken. Op
die manier kan dubbel gebruik (aantal nieuwe parkeerplaatsen bij
uitbreiding van OCP kunnen hier opgevangen worden)
gestimuleerd worden en komt er meer ruimte vrij, bijvoorbeeld om
evenementen
te
organiseren.
De
toegankelijkheid
en
doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer wordt verhoogd.
Langsheen de Pintestraat wordt een nieuwe toegang voorzien
langs een braakliggend stuk grond. Deze verbinding sluit aan op het reeds bestaande oostelijke pad en
gewenste westelijke pad langsheen het OCP. Deze sluit op haar beurt aan op het speelpark langsheen
de school dat als publieke ruimte doorgetrokken wordt tot aan de spoorweg, en zo de verbinding maakt
met een spoorweg-fietspad.
De noordelijke rand van het gebied wordt opgeladen met nieuwe woningen. Deze worden ontsloten
door een nieuwe weg langsheen de spoorweg die knikt ter hoogte van het speelpark en zo een oude
hoeve en boomgaard spaart. De woningen zelf worden georganiseerd langs publieke ruimtedoorsteken. Enerzijds is er de speelpark-doorsteek, anderzijds wordt de kruidentuindoorsteek tussen
de bestaande seniorenflats en de tennisclub, doorgetrokken. De woningen zijn weggekeerd van de
spoorweg, ze zijn geschakeld en hebben een vrij grote tuin. Aan de oostelijke zijde van de speelparkdoorsteek wordt een urban-villa-type (collectieve woningbouw) ingeplant als tegenhanger van de
hoeve waardoor de boomgaard gevrijwaard blijft. Met dit voorstel wordt totaal een dichtheid gehaald
van 15wo/ha.
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Gebied Kasteelpark Viteux:
Het kasteelpark langs de Kunstschildersweg, centraal
gelegen in de kern De Pinte, kan uitgroeien tot een
aangenaam gemeentepark. Het park zelf dient hierbij
volledig gevrijwaard te worden. Aan het park liggen een
aantal percelen vrij, waar collectieve woningen voorzien
worden, gericht op het park. Samen met de reeds
bestaande hoofdtoegang langs het kasteel en een
nieuwe doorsteek naar het gemeentehuis vormen, ze
bijkomende toegangen tot het park.
Gebied Sportwegel:
Het hele binnengebied wordt vandaag ingenomen door verscheidene publieke functies
(boogschuttersvereniging, voetbalclub, scouts, chiro en basketbalclub). Bij een mogelijke verplaatsing
van het voetbalveld naar Moerkensheide komt er echter heel wat ruimte vrij. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden.
UITGANGSPUNT 1: Het huidige open karakter van het binnengebied wordt beschouwd als een
kwaliteit, zowel naar het wonen als naar de resterende clubs en verenigingen toe. Aangezien de
bestaande publieke voorzieningen zich in de zuidrand bevinden, wordt in eerste instantie de
noordwestelijke rand verdicht d.m.v. geschakelde woningen. Zo blijft het open karakter bewaard.
UITGANGSPUNT 2: Vandaag hebben reeds heel wat
omliggende woningen een rechtstreekse toegang tot het
gebied via de achtertuin. Dit wordt verder gestimuleerd om
de levendigheid en de sociale controle binnen het gebied
te verhogen.
Daarom worden de andere randen niet volgebouwd, maar
worden er centraal in het gebied collectieve woningen
voorzien. Zo blijft het gebied ‘open’ en wordt er (voor het
totale binnengebied) toch een dichtheid van 15 wo/ha
gehaald. De woonvolumes zijn gelegen langs een centrale
doorsteek, en spelen in op twee groenzones. De ene zone
is gericht op omwonenden, de andere is ingericht voor buitenactiviteiten van de verschillende
verenigingen. De ruimte tussen de woonvolumes is ingericht als parking/verharde speelruimte, zowel
voor verenigingen als voor bewoners en bezoekers van het gebied.
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Gebied Plantsoendienst:
Dit gebied wordt in twee fases gerealiseerd.
De eerste fase heeft betrekking op de
onbebouwde percelen van de plantsoendienst
ten zuiden:
1. Ontsluiting van het nieuwe woongebied;
2. Parkeergelegenheid ;
3. Deel van langzame verkeerverbinding tussen
de Baron de Gieylaan en het station;
4. Publieke ruimte.
In een tweede fase wordt de boulevard
gesloten. In het zuiden worden urban-villa’s (=
grote villa’s met meerdere woningen met elk
een eigen privétuin) met 3 bouwlagen voorzien. Het oostelijke deel van het gebied wordt verkaveld op
een wijze aansluitend bij de naastliggende reeds gerealiseerde verkaveling. In totaal wordt hier een
dichtheid van 25 wo/ha gehaald.
De aantrekkingskracht van het station als knelpunt:
Het spoorwegstation in De Pinte is een belangrijke troef van de gemeente, zeker door de rechtstreekse
verbindingen met Brussel. Ook mensen van buiten de gemeente (o.a. St.-Martens-Latem) hebben het
voordeel ontdekt om in De Pinte op te stappen: De gemeente/het station is vlot te bereiken. Dit
pendelverkeer heeft natuurlijk ook zijn consequenties voor de kern De Pinte. Zo worden de woonwijken
in de omgeving van het station ingenomen door parkeren, aangezien er door de toeloop van
treinpendelaars onvoldoende parkeerplaatsen voorzien zijn. Maar ook mensen van De Pinte zelf,
komen met de wagen naar het station. Dit alles vormt een groot probleem voor de leefbaarheid voor
deze woonwijken. Door de geparkeerde wagens wordt het ook voor voetgangers en fietsers onveiliger
om het station te bereiken. Dit zorgt voor een verkeersonveilige situatie waarvoor dringend een
oplossing gezocht moet worden.
GRS Richtinggevend gedeelte
De bestaande ruimtelijke structuur onderkent in De Pinte twee hoofdstructuren: de open ruimte en het
woontapijt.
De volgende concepten zullen de verdere ontwikkeling van het woontapijt sturen:
De centrumbocht, waar verdichting en functievermenging voorop staat (RUP);
Het patchwork van verkavelingen, waar het behoud van het groene karakter, de afwerking van de
individuele verkavelingen en het onderling verbinden van de verkavelingen voorop staat;
I
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Een functionele cluster ten zuiden van de woonkern, waar openlucht activiteiten (sport), een
containerpark en lokale bedrijven geconcentreerd worden.

Verdichting en functiemenging in de ‘Centrumbocht’
Binnen het lappendeken van verkavelingen wordt de centrumbocht ontwikkeld
tot een duidelijke entiteit.
- De as gevormd door het Kerkplein, de Baron De Gieylaan, de Groenstraat, De
Pintestraat en de Stationstraat;
- De aanpalende straten van deze as;
- Een aantal niet bebouwde delen van het woongebied, zoals aangeduid op de
figuur;
- De zone tussen de spoorwegen;
- De stationsomgeving zelf, inclusief terreinen aan de noordelijke zijde van het
spoor, bv. terreinen van tuinbouwbedrijven die vrij komen.
Elk van deze onderdelen kan een specifieke rol en een specifiek programma op zich nemen om het
concept van de centrumbocht te realiseren. De as gevormd door het Kerkplein, de Baron De Gieylaan, de
Groenstraat, De Pintestraat en de Stationsstraat is de plaats bij uitstek voor een multifunctionele strip
waar wonen, handel en diensten naast elkaar en door elkaar kunnen bestaan. Binnen deze as dienen de
mogelijkheden onderzocht te worden om het bestaande weefsel te gaan verdichten. Een woningdichtheid
van 20 wo/ha dient in dit gebied nagestreefd te worden. De uitwerking van deze as vergt een
doorgedreven onderzoek van de bestaande toestand. Dit onderzoek dient uitgewerkt te worden binnen
een RUP.
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dient aan te geven welke ontwikkelingen op welke plaats gewenst zijn.
Tevens zal het uitspraken doen over dichtheden, inplanting en typologie van gebouwen, en inrichting van
de publieke ruimte. Rondom de voorzieningenstrip van de Baron de Gieylaan bevinden zich een aantal
potentiële (woon)verdichtingsgebieden:
De terreinen van de Gentse Plantsoendienst;
Omgeving Sportwegel;
Delen van de spoorwegdriehoek;
Delen van de omgeving van het OCP.
Door hun nabijheid bij alle belangrijke voorzieningen, zijn ze uitermate geschikt voor een mix van
seniorenflats en kleinere betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Binnen deze gebieden kunnen
minstens 112 bijkomende woningen gerealiseerd worden. Nieuwe woningtypologieën en collectieve
woonvormen krijgen hierbij de aandacht. Het verkavelen van deze gebieden met de typische open
bebouwing is uit den boze. Het zijn tevens gebieden die, opgeladen met allerhande openbare functies,
een sterk publiek karakter hebben. Dit wordt beschouwd als een kwaliteit, aangezien grootschaligere
I
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publieke ruimte in De Pinte een schaars goed is. Voor elk van deze gebieden dient gezocht te worden
naar een inrichting waarbij nieuwe woningen in samenhang met een betekenisvolle publieke ruimte
worden ingeplant. Andere plekken zijn geschikt voor de oprichting van een park (Viteux) of de uitbouw
van een voorzieningencluster (omgeving OCP). Hierbij dient onderzocht te worden hoe dit gecombineerd
kan worden met een woonfunctie. Op de gronden gelegen tussen OCP en de spoorlijn zijn wat dit betreft
nog mogelijkheden. Deze gronden dienen hier dan ook voor gereserveerd te worden. De
stationsomgeving maakt integraal deel uit van de ‘centrumbocht’. De uitbouw en verknoping van het
openbaar vervoer rond het station staan hier centraal. De spoorwegdriehoek is geschikt voor een
combinatie van kleinschalige diensten en parkeerfaciliteiten. Belangrijk is hier functies in te planten die het
potentieel van de nabijheid van een station benutten. Ook wonen kan hier een plaats krijgen indien in het
ontwerp van de woonomgeving en de woningen rekening gehouden wordt met de specifieke ligging
tussen de twee sporen. Om dit te realiseren is een actief beleid noodzakelijk.
Station De Pinte, J. Anthierenslaan, Kasteellaan en Scheldevelde: Toegang tot het parkbos
Het ruimtelijk concept voor het parkbos duidt verschillende ‘portalen’ aan. Binnen deze gebieden wordt de
onthaalinfrastructuur voor het parkbos uitgebouwd. Ook vanuit de woonkern De Pinte is er behoefte aan
een toeganggevende structuur. Het ligt voor de hand dat het kasteel Scheldevelde en de Zeven Dreven
de toegang vormen voor het parkbos vanuit de woonkern De Pinte. Via de Kasteellaan en de J.
Anthierenslaan kan een link gezocht worden met het station.
In de eerste plaats is dit een belangrijk publieke ruimte project voor de gemeente, maar dit concept kan
ook sturend worden voor de inplanting van functies en de uitbouw van activiteiten zoals bv. horeca,
fietsverhuur,...
De inrichting van de publieke ruimte dient dus afgestemd te worden op de onthaalfunctie en de
toeganggevende functie. Fietsstalplaatsen, infoborden, meeting points, een beperkt aantal
parkeerplaatsen, etc. dienen in een samenhangend ruimtelijk concept gebracht te worden.
GRS Bindend gedeelte
-

-

I

De binnengebieden van de ‘Centrumbocht’ dienen prioritair ontwikkeld te worden, om aan de
uitgesproken behoefte aan seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen tegemoet te komen.
Hiervoor worden procedures van projectontwikkeling opgestart die uitmonden in een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan voor elk van deze gebieden. Hierin dient een bouwverplichting opgenomen te
worden.
Voor de Centrumbocht wordt een RUP opgemaakt. Dichtheden, inplanting van gebouwen, typologie
van gebouwen, inrichting van de publieke ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, enz. worden
geregeld binnen dit RUP. Bij de opmaak van het RUP wordt ook onderzocht of terreinen ten noorden
van de spoorlijn in aanmerking kunnen komen voor gemengde verdichtingsprojecten voor wonen,
kleinschalige diensten.
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o

Mogelijke effecten:
Het RUP geeft bijkomende mogelijkheden om projectzones te ontwikkelen en het wonen te gaan uitbreiden als
versterking van de stationsomgeving. Enkele binnengebieden kunnen specifiek ingericht worden als potentiële
verdichtingsgebieden met aandacht voor een verscheidenheid in bebouwing en in een differentiatie van de
bewoners. Het RUP volgt hiermee de visie van het GRS.
Inname van een strook tuinbouwgrond (Florastraat) voor de realisatie van een projectzone. De betreffende zone
ligt niet in een herbevestigd agrarisch gebied en wordt sinds verschillende jaren niet meer bewerkt. De huidige
eigenaar heeft gezien zijn leeftijd en bij het ontbreken van een opvolger geen interesse meer om zijn
landbouwactiviteiten verder te zetten. Het gaat over een smalle strook van 40m diepte en waarop reeds twee
woningen staan. Deze visie is ook een vertaling van de visie om de stationsomgeving te gaan verdichten.
Als compensatie voor de inname van deze strook wordt de zone in de omgeving van Hof te Groene Walle
gevrijwaard voor nieuwe woningen.

o

Maatregelen:
Nieuwe stedenbouwkundige aanvragen dienen getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.

o

Besluit:
Geen significant milieueffect van het te realiseren plan op de ruimtelijke ordening.

7.3.
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
biodiversiteit, de fauna en de flora
o

I

Omschrijving:
Het plangebied ligt niet in een omgeving van een gebied van het VEN/IVON.
Er bevinden zich geen habitat- of vogelrichtlijngebieden binnen het plangebied.
Er bevinden zich geen ‘faunistisch belangrijk gebieden’ binnen en in de onmiddellijke omgeving van de site.
De biologische waarderingskaart toont de biologische waardering van het terrein en zijn onmiddellijke omgeving.
Binnen het plangebied zelf zijn er enkele kleine en middelgrote lichtgroene zones zichtbaar, wat duidt op ‘een
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’. Daarnaast bevinden er zich ook enkele
biologisch meer waardevolle zones: Florastraat, park Viteux… De zone ter hoogte van Polderbos werd ingenomen
door meergezinswoningen in een groene omgeving.
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Figuur: Biologisch waarderingskaart (bron: AGIV)

o

Mogelijke effecten:
Nihil wat betreft de habitat-, vogelrichtlijngebieden of een gebied van het VEN/IVON.
Nihil wat betreft de biologische waardering van het bestemmingsplan.
Het behoud van de groene zone kan enkel een positief effect creëren.

o

Maatregelen:
Het park Viteux (centraal gelegen in het RUP) wordt behouden als park. Het kasteel dient behouden te blijven en
kan slechts beperkt uitbreiden met een maximum van 10% van het huidige volume en binnen de gearceerde zone.
De groene zone ten noorden van de Florastraat (woning Massettes) kan slechts bebouwd worden binnen de
afgebakende zone van 50.00m ‘wonen in een parkomgeving’. De resterende groene zone van de percelen dient
als park behouden te blijven.
De zone aan Hof ter Groene Walle blijft haar huidige functies behouden. Het betreft meer bepaald een moestuin,
boomgaard met haag, weilanden met knotwilgenrijen en een akker met elzenhoutkant.
Boerderij en bijbehorende gronden vormen samen een zeer waardevol relict van het traditionele agrarische
landschap van Binnen-Vlaanderen, meer bepaald van het uitgestrekte heidegebied, het Scheldeveld. Hier worden
geen nieuwe woningen voorzien.

o

Besluit:
Geen negatief significant milieueffect te verwachten.

I
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7.4 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
energie- en grondstoffenvoorraden
o

Omschrijving:
In de omgeving liggen geen ontginningsgebieden of waterwinningsgebieden.
Bij de bouw of uitbreiding van de bestaande gebouwen, en het oprichten van nieuwe bebouwing zal er wel
gebruikt gemaakt worden van energie en grondstoffen.
De opmaak van het RUP heeft geen gevolgen voor de verdere exploitatie van enig ontginningsgebied.
Er zullen niet meer energie- en grondstoffen verbruikt worden dan noodzakelijk.

o

Mogelijke effecten:
De opmaak van het RUP heeft geen gevolgen voor de verdere exploitatie van enig ontginningsgebied.

o

Maatregelen:
EPB-regelgeving strikt opvolgen.
Verplicht gebruik van duurzame materialen.

o

Besluit:
De opmaak van het RUP heeft geen gevolgen voor de verdere exploitatie van enig ontginningsgebied.
Er zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

7.5 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
bodem
o

I

Omschrijving:
Bodemkaart: Op de kaart zijn binnen het plangebied 3 zones te onderscheiden, namelijk een bebouwde zone (grijs
- antropogeen), een gebied met matig natte lemige zandbodem zonder profiel (blauw) en een matig natte lichte
zandleembodem zonder profiel (oranje).
In de bebouwde zone is de bodem reeds verstoord.
Erosiekaart: Het gebied is niet erosiegevoelig.
In het studiegebied en in zijn directe omgeving zijn geen bedrijven of activiteiten gevestigd onderworpen aan de
milieuvergunningsplicht.
Uit de OVAM-databank van de verspreiding van de bodemonderzoeken blijkt binnen de verscheidene
plangebieden geen bodemonderzoeken te zijn uitgevoerd. Er zijn bij de gemeentediensten geen andere gegevens
bekend over gronden binnen het plangebied die zijn opgenomen in het register van verontreinigde gronden of het
Gronden- en Informatieregister.
Er zijn geen Vlarebo-activiteiten gekend in het plangebied.
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Het bestemmingsgebied ligt niet in een ontginningsgebied.
Binnen het bestemmingsgebied worden geen topografische wijzigingen voorzien.

Figuur: Bodemkaart

Figuur: Erosiegevoelig gebied

o

Mogelijke effecten:
Er zal permanente ruimte-inname zijn door de woningen en de infrastructuur, waarbij een klein stukje ongebruikt
tuinbouwareaal (tuinbouw en nu braakliggend) zal verloren gaan.
Door de bouw van woningen en de aanleg van verhardingen zal er minder hemelwater in de bodem kunnen
dringen.
Bij het oprichten van bebouwing kan er grondverzet mogelijk zijn.
Binnen het plangebied zijn geen bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven voor (grootschalige)
bodemverontreiniging.

o

Maatregelen:
Er worden streefcijfers opgegeven voor de maximale bebouwing van de percelen en projectzones.
Bij grondverzet is de regeling grondverzet uit het bodemsaneringsdecreet en Vlarebo van toepassing.
Vanuit de discipline bodem worden geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld op uitzondering van het
gebruikelijk vermijden van accidentele vervuiling.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en
de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie
nuttig moet toegepast worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze
gebufferd en vertraagd afgevoerd.
Er zullen projectzones voor wonen ontwikkeld worden waar de verhardingen beperkt dienen te blijven.

I
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-

o

Voor de aanleg van verhardingen dienen kleinschalige waterdoorlatende materialen gebruikt te worden met
uitzondering van de circulatieruimte (weginfrastructuur…).

Besluit:
De effecten van de nieuwe ontwikkeling op de bodem zijn, behoudens de bouwwerken van de funderingen van de
gebouwen, verwaarloosbaar. Vanuit de discipline bodem zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

7.6
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op het
water
o

I

Omschrijving:
Op basis van de watertoetskaarten kunnen volgende vaststellingen worden gemaakt:
o Binnen de site worden twee zones aangeduid (2014) als mogelijk overstromingsgevoelig gebied: de
zone aan het Groenpark (bebouwd) en een zone aan de Groene Walle.
o De zone ligt niet in het winterbedgebied van de Schelde.
o Het plangebied ligt in een vrij vlak gebied zonder noemenswaardige hellingsverschillen. De
hellingenkaart toont afwisselende hellingen, deels kleiner dan 0.5%, deels met hellingspercentages
tussen 0.5% en 5.0%.
o De site is gelegen in een grotendeels matig tot plaatselijk, in het zuidwesten van het plangebied,
gevoelig grondwaterstromingsgevoelig gebied.
o Het terrein is niet gelegen in een erosiegevoelig gebied.
o Het plangebied is grotendeels gelegen in een infiltratiegevoelig gebied met een uitzondering ter hoogte
van het Groenpark.
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Figuur: Overstromingsgevoelig gebied

Figuur: Hellingenkaart
donkergroen: < 0,5 _ licht groen 0,5-5

Figuur: Erosiegevoelige gebieden
groen: erosiegevoelig
-

-

I

Figuur: Winterbedkaart

Figuur: Grondwaterstromingsgevoelige kaart
licht geel = matig gevoelig _ bruin = gevoelig

Figuur: Infiltratiegevoelige gebieden
licht bruin: infiltratiegevoelig

Doorheen en aanpalend aan het RUP lopen van zuid naar noord twee onbevaarbare waterlopen. De
Rosdambeek/Duivenbeek/Schuurkesbeek//Berdelenbrugbeek (Oostzijde - blauw) is een geklasseerde
onbevaarbare waterloop nr 7.13 van 2de categorie en valt onder het beheer van de provincie.
De Evescheutbeek (rode lijn), waterloop nr. 7.16 van 3de cat. wordt beheerd door de gemeente.
De wet op de onbevaarbare waterlopen (28/12/1967 art.17 §1 en 2 – art.12 en 14) en het provinciaal reglement
(27-05-1955 art.15) zijn van toepassing op de waterlopen.
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Figuur Atlas der waterwegen 1867

Figuur Atlas der waterwegen 1967
I
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Duivenbeek Waterloop nr. 7.13 van 2

de

cat

Evescheutbeek Waterloop nr 7.16 van 3

de

cat

Figuur atlas der waterlopen 2015

-

Binnen de afbakeningen van het RUP bevinden zich geen waterwinningsgebieden of beschermingszones type I, II
of III.

o

Mogelijke effecten:
Er is en zal bij ontwikkeling van de projectzones en invulling van onbebouwde percelen een permanent ruimteinname zijn door de gebouwen, waarbij ook een deel van de nu nog niet bebouwde ruimte en verharde ruimte
gedeeltelijk zal ingenomen worden. Op deze plaatsen kan het water niet in de grond infiltreren.
Door de toename van de verharde oppervlakten wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk
beperkt.
Er zal afvalwater geloosd worden, afkomstig van woningen, kantoren…

o

Maatregelen:
Bij de ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van een kwalitatief
waterbeheersingsbeleid (watertoets) voldaan te worden door de toepassing van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing
van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten.
Het hemelwater dient zoveel mogelijk gebruikt te worden.
Bij de ontwikkeling van de groenzone ‘Sportwegel’ zal moeten rekening gehouden worden met de bestaande
onbevaarbare waterloop.

I
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-

-

-

o

Er worden zones ‘non aedificandi’ aangeduid langs al de waterlopen in het planningsgebied.
Er mogen slechts beperkt verhardingen aangelegd worden. Waterdoorlatende materialen worden wel toegelaten.
Voor het waterbeheer wordt er gestreefd naar een meer natuurlijk beheer.
Open waterbufferbekkens worden toegelaten. De oevers hiervan krijgen een natuurlijke milieubewuste aanleg. Het
oppervlaktewater van de wegenis kan naar deze zone afgeleid worden.
Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van grote ondergrondse constructies die de grondwaterstroming
kunnen verstoren. De diepte van de mogelijk te bouwen ondergrondse parkings en kelders bedragen maximum
3.50m.
Door de mogelijke toename van de verharde oppervlakten wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem
plaatselijk beperkt en zal dit moeten gecompenseerd worden door de plaatsing van hemelwaterputten of andere
efficiënte oplossingen. Bij realisaties van verharde oppervlaktes van meer dan 1.000m² dienen meer
gebiedsgerichte maatregelen genomen te worden 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, grondwaterstand) , de overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de
omvang van de verharding.
Bijkomende parkings zullen telkens moeten uitgevoerd worden met waterdoorlatende materialen.
Bij de inrichting van de zones langs de Duivenbeek en de Evescheutbeek moet men rekening houden met de
wetgeving m.b.t. de onbevaarbare waterlopen om de schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden:
o Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 art.17 §1 en 2 en latere toepasbare wijzigingen.
(strook van 5m…)
o Provinciaal reglement van 27/05/1955 en latere toepasbare wijzigingen.
o Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 art. 12 en 14 (noodzakelijke machtiging van de
Deputatie i.v.m. werken van verbetering of wijziging)

Besluit:
Bij de ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van een kwalitatief
waterbeheersingsbeleid (watertoets) voldaan te worden en dient de toepassing te gebeuren van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Er worden geen significante effecten verwacht.

7.7
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op het
geluid
o

I

Omschrijving:
Lawaaihinder door de wagens van de bewoners en de aangelanden. Het geluid zal voornamelijk veroorzaakt
worden door het gebruik van de wegeninfrastructuur.
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Bij de bouw van nieuwe gebouwen kan extra geluid van tijdelijke aard veroorzaakt worden.
Lawaaihinder van de trein op de aanpalende zoneringen. Ongeveer 122 treinen – zowel goederen- als
passagierstreinen - of gemiddeld 8 treinen per uur passeren voorbij het station van De Pinte. De Lijnen GentDeinze-De Panne en Gent-Oudenaarde splitsen zich in De Pinte. De geluidshinder is voornamelijk terug te vinden
in de aanpalende (open) zones en is het minst groot bij de aftakking naar Oudenaarde toe. De frequentie ligt hier
lager dan op de lijn Gent-Deinze.
Er wordt geen uitbreiding van het spoorwegennet voorzien.
In het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) van het actieplan
spoorweggeluidshinder werden strategische geluidsbelastingkaarten opgemaakt.

Strategische geluidsbelastingskaart (Lden en Lnight)
( referentiejaar 2011 (Vlaamse Overheid – Dep. LNE en AWV))

Op de strategische geluidbelastingkaart (LNE, 2011) is af te lezen dat de geluidswaarden in de directe omgeving
van de spoorweg zich hoofdzakelijk situeren tussen de 65-69 dB, 60‐64 dB en 55‐59 dB. Er wordt verwacht dat de
toekomstige woonbebouwing in de voorziene projectzones, zoals aangeduid op het grafische plan, een
gedeeltelijke bufferende werking zullen overnemen van de bestaande bebouwing. Hierdoor wordt verwacht dat de
impact van het spoorlawaai op de omliggende woonomgeving ongewijzigd zal blijven. De geluidsimpact van de
toekomstige woningen in de bouwvelden zal binnenshuis beperkt blijven omwille van de bestaande akoestische
bouwverplichtingen en omwille het stedenbouwkundig concept waarbij de woonvolumes haaks op de spoorlijn
ingeplant worden. Door deze stedenbouwkundige ingrepen worden de geveloppervlaktes die direct ‘getroffen’
worden door de geluidsimpact tot een minimum beperkt.
o

I

Mogelijke effecten:
Tijdens de werken van de realisatie van de gebouwen en de realisatie van de verscheidene groengebieden: geluid
en trillingen. Na de werken: geen blijvend effect.
Geluidslast tijdens het passeren van de trein.
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-

Bij de inplantingen van nieuwe woningen in de omgeving van de spoorweg zullen de beperkte bestaande trillingen
van de spoorweg geen negatieve effecten veroorzaken.

o

Maatregelen:
Binnen de zone <62 dB zijn er geen beperkingen aan herbestemmingen van de gebieden;
Binnen de zone 62 -67 dB : herbestemmingen worden niet uitgesloten maar milderende maatregelen zijn
wenselijk: buffering en voldoende isolatie;
Voor de nog hogere Lden-gelujidsniveaus (72-77 dB) dient voor het gebied bebouwd wordt, het geluidsniveau te
worden teruggebracht tot Lden <62 dB of Lden <72 dB. In dit laatste geval is bijkomende isolatie noodzakelijk.
De woningen en aanverwante diensten, zowel in de projectzones als bij de bestaande woningen in de omgeving
van de spoorlijn, zullen - zoals vermeld in de stedenbouwkundige voorschriften - uitgerust moeten worden met
akoestische materialen (geluidswerend glas...). De geluidsimpact zal binnenshuis beperkt blijven omwille van deze
akoestische bouwverplichtingen en kan nog versterkt worden door de woonvolumes haaks op de spoorlijn in te
planten. Door deze stedenbouwkundige ingrepen worden de geveloppervlaktes die direct ‘getroffen’ worden door
de geluidsimpact tot een minimum beperkt.
Inplanting van buffers, taluds en schermen worden toegelaten in de te ontwikkelen projectzones.

o

Besluit:
Er wordt verwacht dat de potentiele geluidsoverlast door bijkomende verkeersgeneratie i.f.v. de toekomstige
woonontwikkelingen te verwaarlozen is.
Het effect van de spoorweg wat betreft het reizigersvervoer op de aanpalende zones is kleinschalig. Wat betreft
het goederenvervoer blijft de impact beperkt. Er wordt geen nieuw significant geluidsimpact vanuit het
oorspronkelijke spoorweg op de omgeving verwacht.

7.8
licht

Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op het

o

Omschrijving:
Lichthinder door de straatverlichting, welke in functie van de aanleg mogelijks zal worden uitgevoerd in de
projectzones.

o

Mogelijke effecten:
De effecten van de nieuwe ontwikkeling op het licht zijn verwaarloosbaar.

o

Maatregelen:
Uitsluiten van het plaatsen van hoge lichtmasten bij de herinrichting of uitbreiding van de sportaccommodatie.

I
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o

Besluit:
Er moet geen aanzienlijk effect op de lichtkwaliteit verwacht worden gezien het RUP niet het kader vormt voor projecten
die veel en grootschalige verlichting met zich meebrengen.

7.9
Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op het
cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonische en het archeologische erfgoed
o

Omschrijving:
Groenewalle is beschermd als monument. Het ‘Hof te Groene Walle’ omvat de boerderij Hof te Groene Walle,
Kuntschilldersweg 5, met de achterliggende boomgaard (sectie B, 449e / 448d / helft 446c) en enkele percelen ter
hoogte van de Bommelstraat (sectie B, 445y3 / helft 446c).
Aanpalend aan en ten oosten van het planningsgebied van het RUP werd één landschap beschermd: Kasteel
Scheldevelde en de Zeven Dreven - De Pinte (K.B.15/10/74).
Het kerkplein en kruispunt met aanpalende straten - De Pinte K.B. 21/04/94 werd als dorpsgezicht beschermd met
de kerk als een puntrelict.
Er bevindt zich een zone met beschermd erfgoed ter hoogte van de Groenstraat, de Pintestraat en de Baron de
Gieylaan.
Binnen het plangebied komen enkele gebouwen voor die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed vermeld
worden: het dorpshuis ter hoogte van Baron de Gieylaan 19, villa ‘Les Massettes’, de pastorie, het kasteel van De
Pinte, de hoevegebouwen van ‘Hof te Groene Walle’, de parochiekerk ‘Sint-Niklaas van Tolentijn’, de
gemeenteschool / jeugdclub, het gebouw van tuinbouwbedrijf / stadskwekerij, en het gebouw met adres
Stationsstraat 5.
Er worden in het Centrale Archeologische Inventaris geen archeologische vondsten gemeld. Het ontbreken ervan
geeft echter geen uitsluitsel over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische elementen.

o

Mogelijke effecten:
De voorziene zoneringen hebben geen invloed en beantwoorden aan de hedendaagse behoeften en realisaties op
het terrein.
Er dient steeds rekening gehouden te worden met het ongekende archeologisch erfgoed.

o

Maatregelen:
De verscheidene gebouwen dienen wat betreft verschijningsvorm en materiaalgebruik uitgewerkt te worden in een
kwaliteitsvolle architectuur;
Behoud van de gebouwen die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorkomen;
Behoud beschermde landschap, dorpsgezicht en monumenten;
Voorafgaand aan de ontwikkeling van een gebied > 0,5ha dient een evaluerend archeologisch onderzoek plaats te
vinden.

I
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o

Besluit:
Er zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

7.10 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan t.o.v. het
landschap
o

Omschrijving:
In het plangebied zijn er geen ankerplaatsen aanwezig.
De kerk van de Pinte is aangeduid als een puntrelict.
Het plangebied omvat het bebouwingsweefsel van de kern van De Pinte en bestaat voornamelijk uit een
lappendeken van verkavelingen aan de rand van de kern bestaande uit open en halfopen bebouwingen en de
centrales as Baron de Gieylaan, Polderdreef en Pintestraat die de belangrijkste handelsfuncties en
gemeenschapsvoorzieningen bevatten.
Ten noorden doorsnijdt de spoorweg het planningsgebied van noordoost naar west.
Binnen de afbakening van het RUP Centrumbocht ten oosten van de Baron de Gieylaan liggen enkele straten met
een typische bebouwing met een mengeling van open en halfopen bebouwing. Wat deze woningen langs deze
straten tevens typeert is het kleurgebruik van wit en zachte pasteltinten.

o

Mogelijke effecten:
Bij de realisatie van de beoogde bestemmingen verdwijnen geen beeldbepalende elementen.

o

Maatregelen:
Het gebied ten oosten van de Baron de Gieylaan tot aan de Scheldeveldestraat en H. Consciencelaan dient haar
pasteltinten bij de bebouwing te bewaren. Deze maatregel werd duidelijk opgenomen in de voorschriften.

o

Besluit:
Geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

7.11 Een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het te realiseren plan op de
mobiliteit
o Omschrijving:
- De belangrijkste probleemstelling aangaande de ruimtelijke structuur in relatie tot verkeer en mobiliteit vloeit
voort uit de opdeling van de gemeente door regionale verkeersinfrastructuren, waardoor verplaatsingen
binnen de gemeente deze structuren dienen te kruisen / dwarsen via passages waarmee barrièrewerking,
omrijfactoren of (sociale) onveiligheid gepaard gaat. In het bijzonder de in het bebouwde weefsel
I
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‘opgesloten’ stationsomgeving en het commerciële ‘centrumbocht’ van de Baron de Gieylaan trekken
gemotoriseerd verkeer aan met een parkeerdruk als gevolg.
- Het planningsgebied wordt ontsloten via de Baron de Gieylaan (richting Gent), de Polderdreef (richting N60 en
E17) de Pintestraat (richting N60) de Groenstraat/Langevelddreef (richting Sint-Martens-Latem).
- De Pinte beschikt over een station als centraal punt van de lijn Deinze-Gent en de lijn Oudenaarde-Gent. De
treinreizigers komen via de Stationsstraat (520/dag) en via de Florastraat (325/dag) naar het station. Het
merendeel van de treinreizigers is afkomstig uit de eigen gemeente (69%, De Pinte +Zevergem), 10% komt uit
Sint-Martens-Latem of Deurle en 8% uit Nazareth.
Parkeergelegenheid:
- Binnen het bestemmingsgebied liggen verscheidene gegroepeerde parkings: station en aanpalende
Florastraat, gemeentehuis, Kerkplein, OCP, Baron de Gieylaan, Centrumbocht, private parking aan feestzaal
(De Pintestraat) en parking aan de handelszaak in de Centrumbocht …
- Het meest gebruikte vervoermiddel van en naar het station is de auto: als bestuurder is dit 30% en 13%
worden gebracht of afgehaald met de wagen. Eén derde komt met de fiets en 22% te voet. De bus (1%) wordt
amper gebruikt.
nr

Straat/parking

capaciteit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anthierenslaan tot Begonialaan
Koning Albertlaan (blauwe zone)
Koning Albertlaan (tot nr.31)
Koning Leopoldlaan (tot nr.39)
Langsparkeren tussen overwegen
Parking Florastraat 1
Parking Florastraat 2
Parking langs fietspad
Parking stad Gent
Parking Stationsstraat
Stationsparking
Stationsplein (blauwe zone)
Varentschoot (tot Vlierstraat
Totaal
Totaal langparkeren

29
3
24
13
7
42
58
25
84
23
62
15
7
404
386

Gemiddelde
bezetting
21
1
19
13
4
42
59
21
77
23
23
5
8
313
308

%
72%
17%
77%
96%
50%
99%
102%
84%
95%
100%
37%
30%
107%
77%
80%

Tabel: Parkeerbezetting stationsomgeving De Pinte op een weekdag, voorjaar 2016 (bron hernieuwen mobiliteitsplan –
synthesenota)
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Gemiddelde parkeerbezetting stationsomgeving
I
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Er zijn 404 legale parkeerplaatsen in de omgeving van het station van De Pinte, waarvan 386 voor
langparkeren. Deze worden gemiddeld voor 80% ingenomen op een doorsnee werkdag. Enkel de ‘echte’
NMBS-stationsparking nabij de overweg Groenstraat is onderbenut met nauwelijks 37% bezetting. Deze
parking is ook het verst van de ingang van het station gelegen.
De meeste mensen die aan de kant van het centrum van De Pinte parkeren, doen dit op de parking in de
Anthierenslaan (parking stad Gent).
- Bij de inrichting van de projectgebieden zullen de nodige parkeerplaatsen op eigen terrein opgevangen
worden. Deze gebieden zijn gelegen aan ontsluitingsstraten die de bijkomende vervoersbewegingen kunnen
opvangen. De ligging van de projectzones nabij het station (trein, bus) kan het aantal vervoersbewegingen
helpen verminderen.
Fietsparkeerplaatsen (bron hernieuwen mobiliteitsplan – synthesenota)
- Aan het station zijn voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien.
Gebruik van de fietsstallingen.
Capaciteit
bezetting
%
Stationsstraat 1
140
130
93%
Stationsstraat 2
36
35
96%
Stationsstraat 3
140
92
65%
Florastraat
100
84
84%
Politie
36
41
114%
Totaal

452

381

84%

Tabel: Overzicht fietsenstallingen stationsomgeving De Pinte, 2016 (bron hernieuwen mobiliteitsplan – synthesenota)

Uit de tabel blijkt dat er 452 fietsstalplaatsen in de stationsomgeving aanwezig zijn. Deze worden gemiddeld
voor 84% bezet. De meeste stalplaatsen staan zo goed als vol, behalve de fietsstalplaats die in de
Stationsstraat die het verst van de stationsingang is verwijderd. De kleinere fietsstalplaats aan het kantoor van
de lokale politie wordt overgebruikt. Deze is ook het dichtst gelegen bij de ingang kant Florastraat.
Projectzones
- Ten noorden van de spoorweg bij de ontwikkeling van de projectzone in de Florastraat wordt verplicht een
bijkomende parking voor circa 95 wagens te voorzien om de noordelijke druk vanuit Hooglatem (Sint-MartensLatem) op termijn te kunnen opvangen.
Trage wegen
- Voor fiets- en voetgangers voorziet het RUP een netwerk van trage wegen (ook binnen de projectzones) die
het gebied sterk doorwaadbaar maken.
- De Groenstraat, Baron de Gieylaan (vanaf Kerkplein tot Rond punt) en sportwegel maken deel uit van het
fietsroutenetwerk.
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- De Groenstraat, Polderdreef, Florastraat en de Pintestraat maken deel uit van het provinciaal
fietsroutenetwerk.
Openbaar vervoer
Buslijnen in De Pinte:
(Geen buslijn naar het station)
Lijn 78: Zevergem – De Pinte – Gent – Lochristi – Lokeren
Lijn 76: De Pinte - Gent – Lochristi – Wachtebeke
Lijn 35: Sint-Martens-Leerne/De Pinte – Latem – Gent – Beervelde – Lokeren
Treinen:
Gent – Oudenaarde - Ronse
Gent – Deinze – Kortrijk - De Panne
Handel
- De zone voor lokale handel (omgeving sporthal, centrumas) wordt bestendigd. De huidige aanleg voorziet
voldoende parkeergelegenheid zowel voor fietsers als voor wagens.
- De handelszone ter hoogte van ‘Aan de Bocht’ wordt bij het stopzetten van bedrijvigheid vervangen door
een woonperceel.
Mobiliteitsplan
De doelstellingen van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan van de gemeente De Pinte zijn, in afstemming met het
hogere plankader, gestructureerd rond 5 grote thema’s waarop de Gemeente en de actoren verenigd in de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie directe invloed hebben:
- Verder afbouwen van de verkeersonveiligheid.
- Minimaal handhaven van de verkeersleefbaarheid op het huidige niveau, en waar mogelijk
verbeteren.
- Afremmen van de groei van de automobiliteit in functie van de alternatieve vervoersmodi.
- Optimaliseren van bestaande infrastructuren.
- Geïntegreerd benaderen van de ruimtelijke en mobiliteitsproblematiek.
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Buslijnen met haltes en station binnen het RUP. Er zijn geen raakvlakken tussen het station en de buslijnen.
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Figuur: ingerichte openbare parkings (geel)
Nieuwe parking (groen) - Florastraat: 95 wagens
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Trage wegennetwerk (groen) / bijkomende trage wegen (groene stippellijn)
Fietspaden: blauw
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Mogelijke effecten:
- Bij het inrichten van de projectzones zullen voor de woningen voldoende parkings op eigen dienen ingericht
worden.
- Door het creëren van extra woongelegenheden binnen de projectzones is er een beperkte vorm van
bijkomende mobiliteitsbewegingen, maar deze toename is beperkt, verspreid en dus beperkt hinderlijk. Het
bijkomende aantal vervoersbewegingen kan vlot opgevangen worden via de bestaande wegenis.
- De projectzones liggen in de directe nabijheid of op loopafstand van het station. Er wordt geen doorgaand
verkeer voorzien. Enkel lokaal verkeer. De verbindingen in de richting van het station worden gericht naar de
voetgangers en fietsen.
- De zone van de gemeenschapsdiensten (gemeentehuis en school) is van lokale aard en niet
verkeersgenererend.
- Door het verplicht aanleggen van een parking in functie van het station in de projectzone Florastraat (95
wagens) kan deze gebruikt worden om de wagens komende van Sint-Martens-Latem en woonzones ten
noorden van de spoorweg op te vangen. (Momenteel vangt de parking van de J. Anthierenslaan de
parkeergelegenheid op en komt ook het verkeer komende van de noordzijde van het station doorheen het
centrum naar deze parkeerplaats.)
o Maatregelen:
- In de projectzone van de Florastraat wordt verplicht een parking te voorzien voor 95 wagens in functie van het
station om de parkeerdruk vanuit Hooglatem op te vangen. Deze parking ten noorden van de spoorweg zal het
verkeer doen afnemen dat anders door het centrum moet rijden om de bestaande parkings te bereiken.
- De huidige parking (J. Anthierenslaan) in functie van het station blijft behouden en wordt verplicht opgenomen
binnen de ontwikkeling van de projectzone ‘Plantsoendienst’. Parkeergelegenheid voor 100 wagens.
- Het moet de bedoeling zijn de verkeersleefbaarheid in De Pinte te verbeteren. Voor het toekomstig
mobiliteitsbeleid betekent dit een selectievere organisatie van het doorgaand gemotoriseerd verkeer in functie
van:
- Een goed parkeerbeleid te voeren (parkeerduur, betalend parkeren, ondersteuningcarsharing en
carpooling, vermijden zoekverkeer om te parkeren.
- Het weren van sluipverkeer o.a. in de kern De Pinte.
- Het weren van te veel gemotoriseerd verkeer in schoolomgevingen.
- Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
- De trage wegen binnen het planningsgebied blijven behouden. Er worden bijkomende trage wegen voorzien
- Opname van verplichtingen inzake fiets- en autoparkeerplaatsen bij de ontwikkeling van de projectzones en
handelsruimten.
- De ligging van de projectzones nabij het centrum en het station (trein, bus) en tevens op loopafstand zal het
aantal vervoersbewegingen helpen verminderen.
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-

-

-

De parking van de sporthal wordt gebundeld als parking van de sportterreinen en dient bij occasionele
activiteiten uitgebreid te worden met de aanpalende private parking van de feestzaal. (= bevestiging van de
bestaande toestand)
Binnen de projectzones dienen nieuwe trage wegen als verbinding met de aanpalende woonstraten worden
voorzien. In samenspraak met de verschillende actoren dient er binnen de projectzones gestreefd worden
naar een optimale toegankelijkheid tussen de nieuwe gebieden, het station alsook naar het centrum van de
gemeente. Deze trage wegen mogen geenszins verbindingen worden voor het mechanisch verkeer.
Netwerk trage wegen:
•
Huidige fietsnetwerk en trage wegen worden behouden.
•
Plantsoendienst: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen het
Salviapark en de Julien Anthierenslaan/station. Het mechanisch verkeer krijgt hier geen verbinding.
•
Zone Sportwegel: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen de
Sportwegel en de jeugdwegel. Een verbinding voor het mechanisch verkeer is niet mogelijk.
•
Zone Nijverheidsstraat: doorheen de site wordt een trage weg voorzien die een verbinding geeft tussen de
wijk van de Van Eycklaan en de Groenstraat.
•
Zone Florastraat: verbinding met de achterliggende trage weg en verbinding naar het Parkbos.
Aandringen bij de Lijn om de busverbinding rechtstreeks met het station te verbeteren.

Besluit:
- Het RUP veroorzaakt beperkt negatieve effecten voor de mobiliteit.
- Gezien het station vrij dicht aanleunt bij de dorpskern van de Pinte zal er steeds een vervoersbeweging naar
deze functie gebeuren.
- Het huidig parkeerbeleid omvat vier pijlers :
 Kortparkeren in de commerciële as Baron de Gieylaan d.m.v. blauwe zone om te komen tot een betere
benutting van de bestaande parkeerinfrastructuur (m.i.v. bewonersparkeren)
 Faciliteren van langparkeren aan station o.m. door het voorzien van een ruimer parkeeraanbod bij
nieuwbouwprojecten bepaald vanuit de eigen parkeerbehoefte (ondergrondse garages).
 Bewegwijzering in functie van grote (semi)publieke parkeerterreinen.
 Het weren van vrachtwagenparkeren in de verkavelingen; indien mogelijk wordt een alternatieve locatie
aangeboden.
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o

8. DISCIPLINE OVERSCHRIJDENDE CONCLUSIE ONDERZOEK MILIEUEFFECTEN

globaal overzicht aanzienlijk effect op

effecten

gezondheid van de mens

Geen aanzienlijk effect

ruimtelijke ordening

Geen aanzienlijk effect

de biodiversiteit, de fauna en flora

Beperkt negatief effect

de energie- en grondstoffenvoorraad

Geen aanzienlijk effect

de bodem

Geen aanzienlijk effect

het water

Geen aanzienlijk effect

de atmosfeer en de klimatologische factoren

Geen aanzienlijk effect

het geluid

Geen aanzienlijk effect

het licht
het cultureel erfgoed, met inbegrip van het
architectonische en archeologisch erfgoed

Geen aanzienlijk effect

het landschap

Geen aanzienlijk effect

de mobiliteit

Beperkt negatief effect

Geen aanzienlijk effect

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage III – 10b van het Besluit
van de Vlaamse regering van 29/04/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.
Het plangebied vertoont geen relevante bijzondere kwetsbaarheden die mogelijk onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke
milieueffecten.
Zoals aangegeven in de m.e.r.‐screening dient er geoordeeld te worden dat de uitvoering van het voorliggende RUP geen
aanzienlijke milieu‐effecten met zich mee zal brengen die de opmaak van een plan‐MER noodzakelijk maken.
Er kan aangetoond worden dat stedenbouwkundige interventies die in het RUP voorzien worden een uitgesproken lokaal
karakter hebben en slechts een beperkte potentiële impact op de milieu‐effecten met zich mee zullen bergen
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen tot opmaak van een plan-MER.
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9. DISCIPLINE GEVRAAGDE ADVIESINSTANTIES
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte, dienst Ruimtelijke planning:
- Minimum 25 wo/ha bij nieuwe ontwikkelingen (RSV - PRS);
- Overzicht waterlopen beschrijven, aanvullen, toepasselijke wetgeving vermelden aanvullingen milderende
maatregelen;
- Machtiging waterloopbeheerder is de Deputatie;
- Herbestemming agrarisch gebied is niet evident;
- De opmaak van een plan-MER is niet nodig.
Ruimte Vlaanderen – APL - Oost-Vlaanderen:
- Aandacht voor groene dooradering;
- Woningdichtheid van minimaal 25wo/ha;
- Herbestemming agrarisch gebied zal moeilijk haalbaar zijn;
- De opmaak van een plan-MER is niet nodig.
Onroerend Erfgoed - Oost-Vlaanderen: De MER-screening toont voldoende aan dat het RUP in zijn huidige vorm geen
aanzienlijke milieueffecten zal genereren voor de discipline, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Departement LNE
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid: Aanvullingen op te maken i.f.v. geluid,
milderende maatregelen via toetsingskader.
Agentschap Natuur en Bos – Oost-Vlaanderen: gaat akkoord met de inhoud van de screeningsnota en maakt geen
opmerkingen wat betreft de globale milieueffecten van het plan. De invulling van de nieuwe bestemmingen zullen geen
significant negatieve effecten veroorzaken.
Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Wonen: de mogelijke milieueffecten zijn in de screeningsnota voor wat wonen betreft
voldoende omschreven.
Departement MOW: gaat akkoord dat er geen MER moet opgemaakt worden en formuleert enkele inhoudelijke
aandachtspunten.
De Lijn Oost-Vlaanderen: het opmaken van een MER is niet noodzakelijk.
Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling: de opmaak van een plan-MER is niet
noodzakelijk. Bij inname van het agrarisch gebied dient de woonbehoeftestudie opgenomen worden.

I

ARCHITECTENBUREAU VAN ACKER & PARTNERS / AFD. RUIMTELIJKE PLANNING

I DOSSIER 2028_01 DE PINTE RUP CENTRUMBOCHT : MER-SCREENING

SEPT 2017

60

10. BIJLAGE: GRAFISCH PLAN
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