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RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN CENTRUMBOCHT
Gezien en voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in vergadering van 27 november 2017

Veerle Goethals
De Secretaris

Wim Vanbiervliet
De Voorzitter

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat het plan en de bijhorende bestemmingsvoorschriften ter inzage van het
publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van 8 december 2017 tot en met 6 februari 2018.

Veerle Goethals
De Secretaris

Hilde Claeys
De Burgemeester

Gezien en definitieve vaststelling door de gemeenteraad in vergadering van

Veerle Goethals
De Secretaris

Wim Vanbiervliet
De Voorzitter
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1. INLEIDING
Dit document is de toelichtingsnota bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrumbocht. De toelichtingsnota is een
informatief document waarin de opties die opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden toegelicht. De
toelichtingsnota geeft de bedoelingen van de verordenende plannen aan en verduidelijkt op welke manier de opties tot stand zijn gekomen.
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;
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 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.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan dat een concrete uitwerking geeft aan het Ruimtelijk Structuurplan. Voor De Pinte is het ruimtelijk
kader waarbinnen dit gemeentelijk RUP gelegen is het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. In zitting op datum van 09 november 2006
werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief vastgesteld.
Deze nota is een toelichting bij het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften. Ze is belangrijk als inhoudelijk onderdeel van het
geheel van het plan.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:
- Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is;
- De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;
- Een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
- De relatie met de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is;
- Een bijhorende toelichtingsnota.

Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordenende kracht. De teksten en grafische plannen
bij de toelichtingsnota hebben als dusdanig geen verordenende kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het
geheel van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
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2. ALGEMENE SITUERING
2.1

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, Sint-Martens-Latem, Merelbeke, Destelbergen en Drongen. Deze
randgemeenten zijn uitgegroeid tot 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/Florastraat, de
spoorweg - die de gemeente doorkruist – en de omgeving van Baron de Gieylaan - Pintestraat.
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Enkele belangrijke assen binnen het plangebied zijn het Kerkplein, de Baron de Gieylaan, de Groenstraat, de Pintestraat en de
Polderdreef.
De woonkern De Pinte heeft zich ontwikkeld tot een grote residentiële kern.

Figuur: Situering microniveau
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2.2

Historische context

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
verkeersweg en treinverbindingen maken De Pinte tot een gemeente die bij uitstek geschikt is voor de suburbane pendelaar (GRS).
Ferraris (1771): de Baron de Gieylaan, Polderdreef en de Pintestraat zijn reeds herkenbaar. Op de plaats van de huidige dorpskern toont
de kaart nog het gehucht ‘Pintestraete’. De zone tussen de spoorweg en de Baron de Gieylaan bestond voornamelijk uit bos en akkerland.
Vandermaelen (1846): hoofdstraten blijven behouden, aanleg van de spoorweg was gerealiseerd in 1839. De aftakking naar Oudenaarde
dateert van 1857.
de
Eind van de 19 eeuw kwamen de eerste tuinbouwbedrijven zich in De Pinte vestigen. Vanaf de jaren 1935 werden o.m. grote
tuinbouwbedrijven tussen het station en de toenmalige centrumstraat (Baron de Gieylaan) verkaveld, wat de eerste aanleiding gaf tot het
omvormen van De Pinte tot een residentiële gemeente.
In de naoorlogse periode werden heel wat nieuwe verkavelingen ontwikkeld en werd een nieuw spoorwegtraject tussen De Pinte en het St.
Pietersstation in Gent gerealiseerd.
Begin van de jaren ’70 werd de E17 aangelegd en werd de N60 rechtgetrokken. Deze toename van de bereikbaarheid leidde tot
bijkomende verkavelingen.

Ferrariskaart 1771

Vandermaelen 1846
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Luchtfoto1971
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2.3

Afbakening

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 binnen het woongebied;
De zone tussen de spoorwegen;
De stationsomgeving, inclusief terreinen aan de noordelijke zijde van het spoor.
Oostelijke grens
De oostzijde van het RUP wordt voor een klein gedeelte afgebakend door de Vredelaan, Kasteellaan, Borluutlaan (OCMW-terrein), en
Scheldeveldstraat tot aan de Baron de Gieylaan.
De site aan de sportwegel ligt binnen deze afbakening.
De zone aan de Scheldeveldstraat heeft een specifieke typologie: De woningen zijn allemaal geschilderd in pastelkleuren en geeft een
eigenheid aan deze wijk. Het gemeentebestuur wenst deze site met eigen voorschriften vast te leggen.
Noordelijke grens
De noordzijde van het RUP wordt bijna volledig bepaald door de woonstrip (Florastraat) ten noorden van de spoorweg
De ontwikkeling van het perceel gelegen tussen de Langevelddreef en de Berkenlaan werd eveneens mee opgenomen.
Westelijke grens
De westzijde van het RUP volgt de Berkenlaan tot aan de spoorweg. Het als knelpunt aangehaalde braakliggende terrein tussen de
Berkenlaan en de Langevelddreef wordt mee opgenomen in de afbakening.
De als knelpunt aangehaalde ambachtelijke zone wordt mee opgenomen in de afbakening om een herinrichting mogelijk te maken.
Als fysieke grens wordt de spoorweg gevolgd tot aan de Bommelstraat.
De Bommelstraat wordt als grens genomen tot aan de Pintestraat. Inbegrepen, tennisvelden, school…
Zuidelijke grens
De grens volgt de afbakeningen van verscheidene verkavelingen tot aan de Polderdreef.
De zuidzijde van het RUP volgt de perceelsgrens (= grens verkavelingen) van de woningen aan de Pintestraat tot aan de Polderdreef (De
als potentie aangeduide centrum-as wordt volledig opgenomen in het RUP).
Park te Poldere.
Via de Vredestraat en de Kasteellaan naar de Borluutstraat.
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3. BESTAANDE TOESTAND
3.1 Bestaande toestand
Het plangebied is gelegen in de woonkern van De Pinte, in de omgeving van het station en bevat voornamelijk de dorpskern.
De Pinte heeft zich 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 naar de kerk - en de Pintestraat omvatten de belangrijkste handels- en dienstenactiviteiten
zoals o.a. het gemeentehuis, bibliotheek en een school.

Handelsas Baron de Gieylaan

Gemeentehuis

In de Baron de Gieylaan, de Pintestraat, in de centrumstraten en in het oudste gedeelte van de hoofdkern, is de bebouwing hoofdzakelijk
van het gesloten bebouwingstype met hellende daken. 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 (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,
en is beschermd. 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
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De Polderdreef (tussen de verkeerslichten en het Kerkplein) en Kerkplein worden voornamelijk gekenmerkt door meergezinswoningen. Het
aantal bouwlagen varieert van 2 naar 3 lagen. Het park ‘Te Poldere’ leunt hierbij aan (3 bouwlagen).

Meergezinswoningen aan het Kerkplein

Meergezinswoningen in de Polderdreef

Het gebied tussen de Baron de Gieylaan en de spoorweg wordt in hoofdzaak ingenomen door ééngezinswoningen in een woontypologie
van een open en halfopen bebouwing. Het gebied maakt deel uit van het zogenaamde woontapijt. Tussen de verscheidene verkavelingen
werden verbindingen gemaakt voor de zachte weggebruikers.

Open en halfopen bebouwingen tussen het station en de Baron de Gieylaan
ARCHITECTENBUREAU VAN ACKER & PARTNERS / AFD. RUIMTELIJKE PLANNING

DE PINTE RUP CENTRUMBOCHT - TOELICHTINGSNOTA OKT 2017

14

Verspreid over de gemeente komen nog enkele meergezinswoningen voor aan het Kerkplein, in de Groendreef, Salviapark, Aan de Bocht,
Koning Albertlaan, Park ter Poldere …
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 verlaten 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.
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…

Ter hoogte van de Julien Anthierenslaan (omgeving station) heeft de gemeente een bijkomende parking voor een honderdtal wagens laten
aanleggen wat de parkeerdruk in aanpalende straten van het station zal doen verminderen. Aan het station zijn voldoende
fietsparkeerplaatsen voorzien.
Ten oosten van het station ligt het domein van de plantsoendienst van Gent. Deze site wordt momenteel slechts sporadisch gebruikt.
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Plantsoendienst

Parking

De Florastraat, parallelweg ten noorden van de spoorweg, wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan functies: woningen (zowel
meer- als ééngezinswoningen), kleine bedrijvigheid (bloemenkweker), een feestzaal en diensten (Federale politie).
In het oosten van het planningsgebied ligt het binnengebied van de Sportwegel. Het gebied omvat een voetbalveld en enkele jeugdlokalen.
Dit voetbalveld werd reeds verlegd naar het gebied Moerkenseide.

Binnengebied sportwegel
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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
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Buslijnen met haltes en station binnen het RUP
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3.2 Bouwhoogtes
De gebouwen met een hoogte van drie bouwlagen zijn voornamelijk gesitueerd aan het Kerkplein. Binnen het lappendeken van de
verkavelingen aan de randen van het planningsgebied bestaat de bouwhoogte meestal uit één bouwlaag met een hellend dak. De
centrumstraten bevatten veelal woningen met twee bouwlagen.

3.3 Onderzoek woondichtheden
Aan de Bocht
Baron de Gieylaan
Begonialaan
Bommelstraat
Borluutlaan
Florastraat
Gloxinialaan
Groenpark
Groenstraat
H. Consciencelaan
Hortensialaan
J. Anthierenslaan
Kasteellaan
Koning Albertlaan
Koning Leopoldlaan
Kunstschilderweg
Langevelddreef
Louis Van Houttepark
Nachtegalenpark
Nijverheidsstraat
Oude Gentweg
Park Viteux
Pintestraat
Polderbos
Polderdreef
Salviapark
Scheldeveldedreef
Stationsstraat
Vredestraat
Willemsdorp
Te Poldere
Totaal

aantal woningen
19
115
30
21
18
8
20
28
28
14
13
34
24
46
38
7
5
26
1
6
2
22
88
1
30
46
8
21
8
19
37
--------------791 woningen
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De totale oppervlakte van het planningsgebied bedraagt circa 101ha. De woondichtheid van het totale planningsgebied bedraagt
momenteel 7,92 wo/ha. Binnen het planningsgebied komen op verscheidene plaatsen ook andere functies dan het wonen voor
zoals o.a. de zone van het gemeentehuis, het voetbalterrein aan de Sportwegel, de zone van de Gentse serres, de school tussen
de Polderdreef en Baron de Gieylaan, de zone rond de school aan het Polderbos, het Viteuxpark, de zone aan de sporthal en
tennisvelden. Een aantal zones en binnengebieden zijn voorlopig nog niet ingenomen door woningen: het onbebouwde terrein
tussen de Langevelddreef – Spoorweglaan – Berkenlaan (goedgekeurde verkaveling), de zone tussen de twee spoorwegen, de
zone tussen Kunstschildersweg – spoorweg – Bommelstraat, de zone van de plantsoendienst van Gent, een aantal kleinere
onbebouwde percelen verspreid binnen het planningsgebied van de Centrumbocht.
Het RSV stelt voor de stedelijke gebieden een na te streven woondichtheid van minimum 25 wo/ha. In het GRS wordt een
woondichtheid vooropgesteld van 15 à 20 wo/ha.
Hogere dichtheden kunnen op bepaalde plaatsen in het rup (o.a. projectzones) die door hun ligging verantwoord zijn en die de leefen woonkwaliteit van de omliggende percelen niet aantasten: Baron de Gieylaan, Polderbos, De Pintestraat, de verscheidene
projectzones…

3.4 Onderzoek parkeergelegenheid
Stationsomgeving (groen in overzichtsplan):
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

29
3
24
13
7
42
58
25
84
23
62
15
7
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Gemiddelde
bezetting
21
1
19
13
4
42
59
21
77
23
23
5
8

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

404
386

313
308

77%
80%

Tabel: Parkeerbezetting stationsomgeving De Pinte op een weekdag, voorjaar 2016 (bron hernieuwen mobiliteitsplan –
synthesenota)
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.
Andere parkeergelegenheden (geel in overzichtsplan):
Parkeren in de Baron De Gieylaan en in de Pintestraat: Het parkeren gebeurt hier zowel dwars op de weg als onder de vorm van
langsparkeren in functie van de multifunctionele centrumstrip waar wonen, handel en diensten naast elkaar en door elkaar voorkomen.
Gemeenschappelijk parkeren kan aan het gemeentehuis, op het kerkplein, aan de post, in het binnengebied aan de Sportwegel (62 pl.) en
aan het OCP (sporthal, cultuurcentrum – 95 parkings).
De grotere handelszaken in Aan de Bocht en in Polderbos alsook de feestzaal in de Pintestraat voorzien in eigen parkeerplaatsen.
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.
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Figuur: ingerichte parkings
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Figuur: parking aan de Julien Anthierenslaan i.f.v het station (99 parkeerplaatsen)

3.5 Netwerk van fietspaden en trage wegen
Het centrum van De Pinte is vanuit de randgebieden vlot te bereiken met fietspaden gelegen langs de toegangswegen Baron De Gieylaan,
Langeveld, Nieuwstraat/ De Pintestraat, Polderdreef.
Bij de ontwikkeling van de verschillende kleine wijken verkaveling werden nieuwe trage wegen mee ingecalculeerd die de verscheidene
wijken met elkaar verbinden.
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Fiets- en voetpadennetwerk (groen)
Trage wegen
Fietspaden langs toegangswegen
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3.6 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

Buslijnen met haltes en station binnen het RUP. Er zijn geen raakvlakken tussen het station en de buslijnen.

ARCHITECTENBUREAU VAN ACKER & PARTNERS / AFD. RUIMTELIJKE PLANNING

DE PINTE RUP CENTRUMBOCHT - TOELICHTINGSNOTA OKT 2017

25

4. PLANNINGSCONTEXT
4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen / RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23 september 1997.
Nederzettingsstructuur
Delen van de gemeente De Pinte en delen van Evergem, Destelbergen, Gent, Melle en Merelbeke behoren tot het grootstedelijk gebied
Gent. Voor deze delen wordt een stedelijk gebied beleid gevoerd. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de gemeente weet voor welk deel
van de gemeente een stedelijk gebied beleid of een buitengebied beleid dient gevoerd te worden omdat de randvoorwaarden verschillend
zijn.
Open ruimte structuur
Het grondgebied De Pinte en de Scheldevallei op grondgebied Zevergem maken deel uit van de traditionele landschappen en de
relictzones in Vlaanderen.
Lijninfrastructuur
Weginfrastructuur
Het RSV opteert voor de optimalisering van het bestaande wegennet. Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het
wegennet in. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire en secundaire wegen en de lokale wegen. Deze
categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven ofwel aan de bereikbaarheid ofwel aan de leefbaarheid. In de omgeving van De
Pinte werden de wegen als volgt gecategoriseerd:
- Hoofdweg: E17 (A14) van R1 Antwerpen naar Rijsel;
E40 (A10) Oostende - Gent – Brussel.
- Primaire weg I: N60 Gent - Oudenaarde - grens Waals gewest
Beide geselecteerde wegen liggen op het grondgebied van de Pinte, maar niet binnen de afbakening van het RUP.
Spoorinfrastructuur
Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer:
- Het net van de (inter)nationale verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau: verbinding Antwerpen - Gent - Kortrijk
– Rijsel.
Hoofdspoorwegennet voor goederenvervoer:
- Zeebrugge-Brugge-Gent-Moeskroen-Rijsel; (het net van de internationale verbindingen).
- Het inschakelen van de IJzeren Rijn in het hoofdspoorwegennet is voor het goederenvervoer in Vlaanderen prioritair. Er
moet nagegaan worden of deze lijn ook voor personenvervoer zou kunnen dienen. Hiervoor zijn twee alternatieve trajecten
mogelijk voor een verlengde IJzeren Rijn. Éen van deze alternatieven zou via Gent, Kortrijk, Lille naar de Channel met een
variant via de lijn Kortrijk-Armentières lopen. Het traject via Rijsel geeft een grotere bundeling, maar heeft risico op
overbelasting met Lille.
De vermelde spoorinfrastructuur ligt binnen de afbakening van het planningsgebied van het RUP.
Het Vlaams gewest is bevoegd voor de afbakening en visievorming van de stedelijke gebieden.
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Omtrent het gebied van de Pinte werden in het RSV geen verdere uitspraken gedaan.

4.2 RSV Addendum
Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997.
In het addendum, actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV (17/12/2010), werden geen elementen opgenomen die betrekking
hebben op De Pinte.

4.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan / PRS
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen werd vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 25 augustus 2009.
Nederzettingsstructuur
De Pinte is gelegen binnen de deelruimte ‘het Oost-Vlaams kerngebied’. Centraal in het Oost-Vlaams kerngebied ligt het
grootstedelijk gebied Gent. De ruimtelijke concepten voor het Oost-Vlaams kerngebied bevatten volgende aandachtspunten voor
de afbakening van het stedelijk gebied.
- Een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het stedelijk gebied als woonomgeving;
- De interne en externe bereikbaarheid van de stedelijke functies garanderen;
- Versterken van de omgevende open ruimte-functies in samenhang met de stedelijke functies.
Voor de nederzettingsstructuur worden volgende doelstellingen vooropgesteld:
- Het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod aan woonmogelijkheden;
- Het tegengaan van het ongeordend uitzwermen van functies;
- De leefbaarheid en de attractiviteit van de stedelijke gebieden vergroten;
- De leefbaarheid van de buitengebiedkernen garanderen.
De kern De Pinte behoort bij het grootstedelijk gebied Gent en werd eveneens aangeduid als hoofddorp. De kern Zevergem wordt
als woonkern geselecteerd. De taakstelling inzake wonen voor de gemeente De Pinte bedraagt 631 wooneenheden. Deze dienen
verdeeld te worden volgens de verhouding 1,2 stedelijk gebied en 1 buitengebied.
Landschappelijke structuur
De gemeente De Pinte ligt binnen twee landschapsregio’s, namelijk het Zandig Leie-Schelde interfluvium en de Scheldevallei van
Gent tot Doornik. Voor beide landschapsregio’s gelden volgende valorisatieperspectieven:
- Zandig Leie-Schelde interfluvium:
o Stoppen van de industriële en commerciële ‘lintbebouwing’ langs de (kruispunten) van de grote wegen als één van
de belangrijke factoren voor het dichtslibben van de open ruimte;
o Accentueren van het alluviale landschap door het bufferen van de visuele verstedelijking door het herstel van het
coulissen-meersenlandschap.
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-

Scheldevallei van Gent tot Doornik:
o Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard in de valleigebieden, bijzondere aandacht voor de
gradiënten en toposequenties in het landschap;
o Accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders, donken) in hun omgeving;
o Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten.

Toeristisch-recreatieve structuur
Volgende doelstellingen worden voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur geformuleerd:
- Het ondersteunen van het economisch en maatschappelijk belang van toerisme en recreatie;
- Het streven naar een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van toerisme en recreatie;
- Aandacht voor de eigenheid van de streek en de gebiedsgerichte werking;
- Bevorderen van de samenhang toeristisch-recreatieve netwerken;
- De versterking van de recreatieve voorzieningen omwille van het ruimtelijk-functioneel belang.
Bundeling en concentratie van toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn de algemene principes voor het ruimtelijk beleid.
In Oost-Vlaanderen worden drie recreatieve netwerken onderscheiden, waaronder het netwerk Gent en de Leiestreek. Dit netwerk
omvat de kunststad Gent en de toeristisch-recreatieve elementen langsheen de Leie tot Zulte en verder uitwaaierend tot in WestVlaanderen. De (delen van de) gemeenten die tot dit netwerk behoren zijn: Deinze, De Pinte, Gent, Nazareth, Sint-Martens-Latem
en Zulte.
Economische structuur
Volgende doelstellingen worden voor de economische structuur geformuleerd:
- Bundelen van economische activiteiten met aandacht voor het buitengebied;
- Voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod aan bedrijfsterreinen;
- Efficiënt en doordacht ruimtegebruik op bedrijfsterreinen;
- Een sturend ruimtelijk-economisch beleid door een aanbod - en locatiebeleid.
Het grootstedelijk gebied Gent is eveneens een economisch knooppunt. 77% van de bijkomende ruimte voor economische
activiteiten wordt voorzien in de economische knooppunten en 23% in de niet-economische knooppunten. Gemeenten behorend bij
de stedelijke gebieden kunnen een pakket van 77% toegewezen krijgen, waaronder ook de gemeente De Pinte. Het Vlaams
Gewest bepaalt deze taakstelling. Daarnaast zijn er de specifieke economische knooppunten en de kleinstedelijke gebieden die
een pakket van de 77% toegewezen krijgen. Dit is een provinciale taakstelling.
Lijninfrastructuur
Volgende doelstellingen worden geformuleerd:
- Versterken van de alternatieven voor het wegverkeer;
- Optimalisering door categorisering van het wegennet;
- Mobiliteitsbeleid gericht op het beheersen van het verkeer;
- Differentiëren van de bereikbaarheid zowel ruimtelijk als modaal : ‘Selectieve bereikbaarheid’.
Er wordt een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie geformuleerd. Voor het Oostvlaams Kerngebied is zowel de externe als de interne
bereikbaarheid erg belangrijk. De externe bereikbaarheid wordt gegarandeerd door het radiale spoorwegennet en door de
geselecteerde hoofdwegen en primaire wegen, aangevuld met secundaire wegen. De interne ontsluiting wordt verzorgd door het
stadsnet en het voorstadsnet (tram en bus) en door de vroegere steenwegen, die zich ontwikkelen als hoofdstraten en –
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invalswegen binnen het stedelijk gebied. De hoofdstations Sint-Pieters en Dampoort vormen de verknopingspunten tussen het
interne (stedelijke) en externe (regionale) openbaar vervoer.
De N60 vanaf de E17 (De Pinte) tot aan de Tramstraat in Zwijnaarde wordt gecategoriseerd als een secundaire weg type II. Deze
weg dient verkeer te verzamelen en dient delen van het grootstedelijk gebied Gent met elkaar te verbinden.
Het RUP valt volledig binnen de visie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

4.4 Partiële herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Door de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit heeft de provincieraad beslist om het PRS gedeeltelijk in herziening te stellen. Voor deze
herziening is er een onderscheid gemaakt tussen aspecten die een herziening op korte termijn nodig hadden en elementen die meer
onderzoek vergen.
In grote lijnen omvat de herziening volgende punten:
- de termijn voor het ruimtelijk beleid is verlengd tot 2012 met een doorkijk naar 2020, waardoor er terug duidelijkheid
ontstaat welke keuzes er voor de toekomst gelden;
- voor wonen en voor bedrijventerreinen zijn er cijfers gewijzigd, maar blijft de keuze gelden om nieuwe ontwikkelingen van
wonen en werken meer in stedelijke gebieden te situeren. Er wordt ook meer aandacht besteed aan een kwalitatief
woonbeleid en er wordt rekening gehouden met de groeiende woonbehoefte van specifieke groepen (woonvormen voor
ouderen, kleinere gezinnen,…)
- tot slot werd het beleid voor kleinhandel aangepast.
4.4.1 Informatief gedeelte:

De Pinte

1991

2001

2007

3 216

3 686

3 951

Absolute groei
199120012001
2007
470
265

19912007
735

relatieve groei (%)
199120012001
2007
14,61
7,19

19912007
22,85

Tabel: Evolutie van het aantal particuliere huishoudens in De Pinte in de periode 1991-2007

De Pinte

1991

2001

3 216

3 686

totaal
2007
3 951

toename
1991taakstelling
2007
PRS
735
631

taakstelling
versus
evolutie
104

Tabel: Toename van het aantal huishoudens in De Pinte versus taakstelling 1991-2007
Indien de taakstelling van het PRS getoetst wordt aan het aantal bijgekomen gezinnen in de periode 1991-2007, dan valt het op
dat de gemeente De Pinte als buitengebiedgemeente (gedeeltelijk gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied
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Gent) relatief beter scoort dan de vooropgestelde taakstelling. De taakstelling volgens het PRS bedroeg voor De Pinte 631
huishoudens voor de periode 1991-2007. De taakstelling versus de evolutie bedraagt 104 huishoudens (735 (= 3951- 3216) - 631).
Het aantal huishoudens volgt samen met de bevolkingsomvang een stijgende lijn. De stijging van het aantal huishoudens is echter
sterker uitgesproken doordat de gemiddelde gezinsgrootte verder daalt. Vooral het aantal één- en tweepersoonshuishoudens zou
blijven stijgen.
4.4.2 Richtinggevend gedeelte:
Met het addendum bij het RSV werd de planperiode verlengd en werden nieuwe cijfers voor de behoefte aan bijkomende woningen
vastgelegd. Als algemene ontwikkelingsperspectieven gelden:
- Enkel in de hoofddorpen en woonkernen kan ruimte voorzien worden om bijkomende woningen, lokale diensten en kleinhandel
in het buitengebied op te vangen.
- De aard en de omvang van de ontwikkelingen moeten afgestemd zijn op het niveau van de kern.
- Er wordt gestreefd naar een multifunctionele ontwikkeling, verweving van functies, een gedifferentieerde woningvoorraad en
een woondichtheid van minstens 15 woningen/ha voor de buitengebieden.
- Inbreiding staat voorop bij het creëren van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden inzake wonen, ondersteunende
voorzieningen of bedrijvigheid.
Een gedeelte (centrum) van de gemeente De Pinte werd geselecteerd als stedelijk gebied. Hier gelden de kwantitatieve optie als
een minimum. Voor de buitengebiedsdelen van De Pinte die als stedelijk gebied zijn geselecteerd dient de gemeente ervoor te
zorgen dat de toegekende kwantitatieve optie per 100 inwoners in hun stedelijk gebiedsdeel 20% hoger ligt dan de toegekende
kwantitatieve optie per 100 inwoners in hun buitengebiedsdeel.
In de periode 2007 – 2020 worden er 315 woningen binnen delen van het stedelijk gebied die in de Pinte liggen voorzien.

De Pinte

kwantitatieve optie kwantitatieve optie
(2007 - 2012)
(2007 -2020)
113 - 158
325 - 378

Tabel: kwantitatieve optie inzake woonbehoeften per fusiegemeente
voor de periode 2007-2012 met een doorkijk 2007-2020.
De woonbehoeftenberekening in het addendum van het PRS ligt opmerkelijk hoger dan de woonbehoeften opgemaakt in het GRS.
Kwalitatieve invulling versus de kwantitatieve optie (PRS blz. 36-37):
Binnen de kernen van het buitengebied bevinden zich mogelijks verlaten sites (ambachtelijke sites, handelspanden,
recreatievoorzieningen, …) of gebouwen met een duidelijke erfgoedwaarde die momenteel niet voor wonen in aanmerking komen,
maar waarvoor een herbestemming, met het oog op een kwalitatieve invulling van de kern, aangewezen is. Een herbestemming in
functie van wonen kan hierbij een mogelijke optie zijn.
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Desgevallend kunnen de gemeenten dergelijke sites in functie van wonen aanwenden, op voorwaarde dat het volgende
aangetoond wordt:
-

De site van de spoorwegdriehoek is gelegen in een geselecteerde kern van het buitengebied:

De betreffende site die in aanmerking komt, is gelegen in de driehoek tussen de twee spoorlijnen in de kern van De Pinte. De
Pinte is geselecteerd als hoofddorp en is gelegen binnen de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Gent.
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-

De site kan omwille van ruimtelijke redenen (ruimtelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit, …) niet meer voor de oorspronkelijke
functie aangewend worden:

Woningen

Leegstaande bedrijven

Afbakening industriegebied
volgens gewestplan

De site ligt geprangd tussen bestaande woningen en spoorwegen. Door het ondertunnelen van de spoorwegen is de
bereikbaarheid voor bedrijvigheid moeilijk of moet men door verschillende wijken rijden. Binnen de afbakening van het
industriegebied, volgens het gewestplan, omvat de site momenteel twee kleine leegstaande bedrijfjes, waarvan één (BSM –
meubelimporteur) door brand geteisterd werd. Het derde bedrijfje is nog in werking maar overweegt om op die plaats weg te
gaan. Tussen de bedrijfjes liggen verscheidene woningen langs de Nijverheidsstraat en de Groenstraat. Aan de westzijde van
de site ligt een woonwijk (omgeving Rembrandtstraat).
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-

Op basis van een ruimtelijke en functionele afweging in functie van een herbestemming voor diverse functies (ook woonondersteunende functies of verweving van andere functies met wonen, zoals groenvoorzieningen, recreatie, …) wordt
aangetoond dat enkel een herbestemming in functie van wonen de best mogelijke ruimtelijke optie is:
Binnen het GRS wordt in het richtingggevend gedeelte een aantal potentiële verdichtingsgebieden aangeduid rondom de
voorzieningenstrip van de Baron de Gieylaan:
- 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 appartementen 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 niet wenselijk. Voor elk van deze gebieden dient gezocht te worden naar een inrichting
waarbij nieuwe woningen in samenhang met een betekenisvolle publieke ruimte worden ingeplant.
Gezien de ligging in de nabijheid van het station (op wandelafstand) en in de nabijheid van de handelsassen (op wandelafstand)
is een herbestemming van de industriezone de best mogelijke ruimtelijke optie om de site te ontwikkelen voor wonen en
diensten.
Bij een vergunningsaanvraag in de zone wordt 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:
- Typologie van de bebouwing en functies.
- Diversiteit bij de invulling van de woonentiteiten. Bij de oprichting van een meergezinswoning met meer dan 6 wooneenheden, dient het verschil tussen de netto vloeroppervlakte van de kleinste en de grootste woning minimaal 30% te zijn.
- Aanduiding verhardingen.
- Verkeersafwikkelingen.
- Groene openbare ruimten: minimum 20% van de totale zonering.
- Aanduiding collectieve, private ruimten, speelruimten.
- De parkeergelegenheden van de bewoners dienen binnen de gebouwen à rato van minimum 2 wagens per wooneenheid
voorzien te worden.
- Minimum 10m² private buitenruimte per wooneenheid onder de vorm van terrassen of tuinen te voorzien.
- Maximum 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van maximum 6.40m en een nokhoogte van maximum 11.00m.
- 1 extra teruggetrokken bouwlaag onder een max. hoek van 45° vanaf de kroonlijsthoogte wordt toegelaten zonder de
maximum bepaalde nokhoogte te overschrijden.
- 25wo/ha.
- Regelingen voor de wateropvang en waterbuffering.
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-

De herbestemming van de verlaten site naar wonen is een duidelijke ruimtelijk kwalitatieve meerwaarde voor de kern;
De spoorwegdriehoek is uitermate geschikt voor een combinatie van wonen, kleinschalige diensten en parkeerfaciliteiten.
Belangrijk is hier functies in te planten die het potentieel van de nabijheid van een station benutten. 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. De invulling van deze zone is een versterking van de kern en een aanvulling van de bestaande woonomgeving
in de directe nabijheid. Reeds twee bedrijfjes, waarvan er reeds één geteisterd werd door brand, zijn verlaten.

-

De herbestemming wordt getoetst aan de kwantitatieve optie voor de gemeente en de invulling ervan is in overeenstemming
met de te verwachten demografische opbouw van de gemeente (doelgroepenbeleid).
Door de nabijheid bij alle belangrijke voorzieningen, is de site uitermate geschikt voor een mix van appartementen kleinere
betaalbare woningen voor jonge gezinnen.
Een gedeelte (centrum) van de gemeente De Pinte werd geselecteerd als stedelijk gebied. Hier gelden de kwantitatieve optie
als een minimum. Voor de buitengebiedsdelen van De Pinte die als stedelijk gebied zijn geselecteerd dient de gemeente ervoor
te zorgen dat de toegekende kwantitatieve optie per 100 inwoners in hun stedelijk gebiedsdeel 20% hoger ligt dan de
toegekende kwantitatieve optie per 100 inwoners in hun buitengebiedsdeel.
In de periode 2007 – 2020 worden er 315 woningen binnen delen van het stedelijk gebied die in De Pinte liggen voorzien.

De Pinte

kwantitatieve optie kwantitatieve optie
(2007 - 2012)
(2007 -2020)
113 - 158
325 - 378

Tabel: kwantitatieve optie inzake woonbehoeften per fusiegemeente
voor de periode 2007-2012 met een doorkijk 2007-2020.

Aangroei huishoudens 2014 - 2024
Binnen de voorziene te ontwikkelen woonzones kunnen er minstens 112 nieuwe wooneenheden opgericht worden. Dit valt
binnen de 315 woningen te voorzien tegen 2020.
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4.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan / GRS (Technum)
Het ontwerp van het GRS werd op 25/02/2010 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.
4.5.1 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 Langevelddreef.
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. 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.
Sociale huisvesting
In de verhouding van het bestaand aantal sociale woningen t.o.v. de toekomstige nood aan woningen, zijn twee benaderingen te
definiëren: Ofwel streeft men naar een trendmatige doorrekening van de bestaande toestand, ofwel wordt een richtwaarde
vastgelegd. Aangezien de gemeente De Pinte over geen sociale huisvesting beschikt, heeft een trendmatige doorrekening geen
zin.
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd naar analogie met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als
taakstelling een richtcijfer van 15% van de toekomstige woningbouw voor de sociale woningbouw gehanteerd.
Voor De Pinte zou dit betekenen dat er gestreefd moet worden naar 15% sociale woningen binnen de taakstelling 2007-2020. Dit
zijn minimaal 47 wooneenheden.
Behoefte aan huurwoningen
In Vlaanderen is er in de voorbije jaren een vermindering van het aantal huurwoningen vast te stellen. Voor de berekening van het
aantal huurwooneenheden voor de bijkomende nieuwbouwbehoefte wordt, ondanks de verminderde trend, 20% als richtcijfer voor
de gemeente vooropgesteld.
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Bejaardenvoorzieningen
In de gemeente De Pinte behoort 20,5% van de totale bevolking in 2002 tot de groep 60-plussers (2066 personen). Dit percentage
zal verder toenemen : In 2017 is dit 28,9% van de totale bevolking of 2893 personen. Dit laatste betekent dat de behoefte aan
bejaardenhuisvesting zal toenemen. Een deel van de toekomstige woonbehoefte moet ingevuld worden als een specifieke
behoefte voor bejaarden.
Het voorzien van bejaardenhuisvesting is decretaal vastgesteld. Het Bejaardendecreet voorziet in een programma van
rusthuisbedden voor 4% van het aantal 60-plussers, en serviceflats voor 2% van het aantal 60-plussers in de gemeente.
Rusthuisbedden
Voor De Pinte betekent dit dat er een huidige berekende behoefte is aan 83 rusthuisbedden (2002). Momenteel zijn er 63
rusthuisbedden. Dit betekent dat er een tekort bestaat aan 20 rusthuisbedden. In 2017 zijn er in totaal 116 rusthuisbedden nodig
om aan de behoefte te voldoen. Dit betekent dat er rekening dient gehouden te worden met een behoefte van 53 bijkomende
rusthuisbedden.
Momenteel is er bij het OCMW een wachtlijst van 48 eenpersoons- en 8 tweepersoonskamers indien men enkel de inwoners van
De Pinte in rekening brengt.
Serviceflats
Voor De Pinte bestaat er een berekende behoefte in 2002 van 41 serviceflats. (2% van de 60-plussers). Momenteel zijn er 20
serviceflats. Dit betekent dat er nu een tekort is aan 21 serviceflats. In 2015 zijn er in totaal 44 (2% van de 65-plussers) serviceflats
nodig om aan de behoefte te voldoen. Dit betekent dat er rekening dient gehouden te worden met een totale behoefte (tekort +
prognose) van 23 bijkomende serviceflats.

Stand bevolking
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Stand bevolking met categorieën

Verwachte groei bevolking
Bedrijvigheid
Het merendeel van het werkaanbod in De Pinte 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 centrum van de woonkern De Pinte.
De voorzieningen concentreren zich in de Baron De Gieylaan, het Kerkplein, De Pintestraat 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 (OCP), een aantal scholen, het OCMW, een aantal serviceflats en het
recyclagepark 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 (OCP), zone Sportwegel, het recreatiedomein Moerkensheide en Indiana.
Het binnengebied ‘de Sportwegel’ bevat o.a. een voetbalterrein, jeugdbewegingen (Chiro – FOS), boogschieten. Via achterpoortjes
sluit de zone aan op de achtertuinen van de aanliggende woonpercelen. Zo wordt de Sportwegel op een dubbele manier gebruikt:
enerzijds als een verlenging van de achtertuin, anderzijds als ontmoetingsplaats.
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Ook het recreatief centrum met binnensport en cultuur (OCP) vormt, samen met de tennisclub en het jeugdhuis, zo’n recreatief
eiland in het centrum van De Pinte.
Ontwerpend onderzoek ‘Centrumbocht’ (informatief - suggesties, niet bindend)
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 – Groene Walle’:
Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal voor De Pinte belangrijke publieke functies, school en tennisterreinen zijn
verbonden door middel van de ‘uitwaaierende’ straat (Polderbos) opgeladen met een wisselparking (school-), fietsstallingen,
skate-ramp,... Deze parkingstraat kan nog verder uitgebreid worden door de privé-parking van feestzaal bij het geheel te
betrekken. Op die manier kan dubbel gebruik (aantal nieuwe parkeerplaatsen bij de uitbreiding van het 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 speelparkdoorsteek,
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 speelpark-doorsteek
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.


-

Het ‘Hof te Groene Walle’ is ondergebracht op de lijst van de beschermde monumenten dd.02/12/2011. De bescherming
omvat de semi-gesloten hoeve Hof te Groene Walle met omgeving, namelijk de hagen, moestuin, rest van boomgaard,
weilanden en knotwilgenrijen en akker met elzenhoutkant. De voorgestelde niet bindende mogelijke ontwikkeling uit het
GRS is niet meer mogelijk.

Gebied Kasteelpark Viteux:
Het kasteelpark langs de Kunstschildersweg, centraal gelegen in de kern van 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.
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-

Ter hoogte van de doorsteek aan het gemeentehuis werden drie meergezinswoningen ingeplant

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 (GRS - niet bindend):
De eerste fase heeft betrekking op de onbebouwde percelen van de
plantsoendienst ten zuiden: van de serre-gebouwen. Bij een eventuele tweede
fase worden de terreinen van de serregebouwen zelf ontwikkeld. Het geheel wordt
gestructureerd langsheen een ruime boulevard die verschillende functies opneemt:
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 privé-tuin) 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.



-

Een deel van de inplanting van de woningen werd reeds ingenomen door de parking in de Anthierenslaan i.f.v. het station.
Het gebied zal in één of meerdere fases ontwikkeld kunnen worden.

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, je vindt er relatief snel parkeerplaats (in vergelijking met Gent) en je hebt
nog plaats om te zitten op de trein. Dit pendelverkeer heeft natuurlijk ook zijn consequenties voor de kern De Pinte. Zo worden
de woonwijken in de omgeving van het station dikwijls ingenomen door parkeerders, 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.

4.5.2 Richtinggevend gedeelte
De bestaande ruimtelijke structuur onderkent in De Pinte twee hoofdstructuren, enerzijds de open ruimte en anderzijds het woontapijt.
De hierna volgende concepten zullen de verdere ontwikkeling van het woontapijt sturen:
- De centrumbocht, waar verdichting en functievermenging voorop staat;
- 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;
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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;
- 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 Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
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 (parking Begonia).
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 niet wenselijk. Het zijn tevens gebieden die, opgeladen met allerhande openbare functies, een sterk
publiek karakter hebben. Dit wordt beschouwd als een kwaliteit, aangezien grootschaligere 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 ). Hierbij dient onderzocht te worden hoe dit gecombineerd kan worden met een
woonfunctie. 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.
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Een eerste stap is de haalbaarheid van een eventuele ontwikkeling op deze locaties te onderzoeken. De volgende aspecten
komen dan aan bod:
-

-

De concrete inrichting van de sites wordt onderzocht a.d.h.v. een stedenbouwkundig ontwerp, dat op een samenhangende
manier de ontsluiting van de zone, de inrichting van de publieke ruimte, het te realiseren programma en de typologie van de
bebouwing schetst.
De eigendomssituatie van de verschillende locaties wordt eveneens onderzocht. Eventueel kan in deze fase ook overleg met
de eigenaars gebeuren.
Tot slot dient de financiële haalbaarheid onderzocht te worden en een ontwikkelingspad uitgezet te worden. Eventueel kan
met een aantal betrokken partijen overleg plegen. Parallel hiermee dient de definitieve afbakening van de “Centrumbocht”
onderzocht te worden, evenals welke aspecten van de verdere ontwikkeling van de centrumbocht door een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan geregeld moeten worden. Dichtheden, inplanting en typologie van gebouwen en inrichting van de publieke
ruimte horen hier zeker onder. Tenslotte wordt met de resultaten van dit onderzoek een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Centrumbocht’ opgemaakt.

Verdere afwerking en groene dooradering van het lappendeken van de verkavelingen
Rond de centrumbocht ligt het gebied dat gekenmerkt wordt door een lappendeken van verkavelingen. Deze
structuur wordt gekenmerkt door een groen, open en relatief verkeersluw karakter. De bestaande ruimtelijke
structuur wordt hier niet gekenmerkt door de aanwezigheid van evidente structuurbepalende elementen. Hoewel
heel de woonkern van De Pinte opgenomen is in de afbakening van het grootstedelijk gebied, is dit niet het gebied
waar een verregaande verdichting van het weefsel nagestreefd zal worden. We zien dit gebied eerder evolueren
onder de impuls van een ruimtelijk beleid dat er in eerste instantie op gericht is het woontapijt verder af te werken
door efficiënt van de ruimte gebruik te maken, en vooral door het groene en open karakter veilig te stellen. Het
aansnijden van de uitbreidingsgebieden is dan het sluitstuk van de operatie om het lappendeken van verkavelingen
verder af te werken.
De drie beleidslijnen binnen dit gebied zijn dan:
- Uitbouw van een groene dooradering van het woontapijt;
- Gefaseerd aansnijden van de twee woonuitbreidingsgebieden;
- Afwerken van het woontapijt; milde verdichting, invullen van het groot aantal vrije kavels en oplossingen bieden voor de
zonevreemde constructies of bouwwerken / verkavelingen in de rand van de kern.

Woonbehoeften volgens GRS
Vanuit een gesloten bevolkingsprognose werd een nieuwbouwbehoefte berekend van 392 woongelegenheden voor de periode 1992-2007.
Voor de periode 2007-2017 werd een nieuwe bouwbehoefte berekend van 217 woongelegenheden.
Per planperiode wordt de woningbehoefte als volgt verdeeld :
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1992-1997
129 wooneenheden
1997-2002
130 wooneenheden
2002-2007
132 wooneenheden
2007-2012
95 wooneenheden
2012-2017
122 wooneenheden
De groei van het aantal huishoudens tussen 1992 en 2002 bedroeg 320 eenheden. Dit betekent dat de groei de afgelopen 10 jaar groter
was dan die berekend vanuit de gesloten prognose. Om te voldoen aan de woningbehoefte tot 2007 zullen nog 72 woongelegenheden
gerealiseerd moeten worden.
De taakstelling voor de periode 1992-2007 overschrijdt de totale berekende woningbehoefte tot 2017. Daarbij moet nog rekening gehouden
worden met het feit dat de taakstelling in het grootstedelijk gebied een minimale taakstelling is. Deze taakstelling beoogt duidelijk een
trendbreuk.
Bij het aanbod aan bouwmogelijkheden werd een onderscheid gemaakt tussen grootstedelijk gebied en buitengebied, de reeds
gerealiseerde wooneenheden tussen 1991-2002, het rechtstreeks bebouwbaar aanbod, het nog niet ontwikkeld woongebied en het
woonuitbreidingsgebied/randstedelijk woongebied. Het Planningsgebied ligt volledig binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied
Gent.
Er werden al 576 wooneenheden gerealiseerd in de periode 1992-2002. Er zijn echter geen gegevens over de ligging van deze
wooneenheden (grootstedelijk gebied of buitengebied). Een theoretische opsplitsing naar stedelijk gebied en buitengebied, waarbij er
uitgegaan wordt van een gelijke procentuele toename in beide gebieden, geeft 499 wooneenheden in het stedelijk gebied, en 77 in het
buitengebied.
Het rechtstreeks aanbod heeft vooral betrekking op kavels gelegen in woongebied aan uitgeruste wegen, en op aanbod door splitsing naar
meerdere woongelegenheden. Bij dit aanbod dient echter in acht genomen te worden dat het onmiddellijk en niet volledig op de markt zal
gebracht worden. Voor percelen gelegen in een verkaveling of B.P.A.’s wordt uitgegaan van een realisatiegraad van 70% in een periode
van 10 jaar. Voor percelen met bouwtitel die niet in een BPA of verkaveling gesitueerd zijn, is dit 30% voor een periode van 10 jaar.
Er wordt dus aangenomen dat in stedelijk gebied al 499 wooneenheden vanuit de taakstelling gerealiseerd zijn. Dit betekent dat in de
periode 2002-2007 nog minimaal 132 wooneenheden gerealiseerd moeten worden.
Van het rechtstreeks aanbod van uitgeruste percelen met een bouwtitel, komen er theoretisch 81 percelen op de markt voor 2007. Voor
2012 zijn dat er 162. Dit geeft een totaal van 580 nieuwe wooneenheden in de periode 1992-2007 en 661 voor de periode 1992-2012.
Realisatiegraad bouwmogelijkheden in stedelijk gebied:

Reeds gerealiseerd
Kavels aan uitgeruste weg
- In verkaveling
- Niet in verkaveling
Totaal

kavels
499

realisatie
100%

2002 - 2007
499

realisatie
100%

2002 - 2012
499

174
133
806

35%
15%

61
20
580

70%
30%

122
40
661
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Dit rechtstreekse aanbod is onvoldoende om aan de minimale taakstelling 1992-2007 te voldoen. Het is dus aangewezen om de kavels in
het binnengebied of de kavels (247 potentiële kavels) in het woonuitbreidingsgebied (toekomstig randstedelijk woongebied) prioritair te
ontwikkelen.
In het buitengebied bedraagt de maximale taakstelling 72 wooneenheden. Er wordt aangenomen dat in de periode 1992-2002 , al 77
wooneenheden gerealiseerd werden. Daarnaast komen voor 2007 nog eens 20 kavels met bouwtitel op de markt. De taakstelling is dus
hier reeds overschreden.

4.5.3 Bindend gedeelte
-

-

Art. 7: 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.
Art. 8: 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.

4.6 Sociale woningen
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen werd naar analogie met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als taakstelling
een richtcijfer van 15% van de toekomstige woningbouw voor de sociale woningbouw gehanteerd.
Voor De Pinte zou dit betekenen dat er gestreefd moet worden naar 15% sociale woningen binnen de taakstelling 2007-2020. Dit zijn
minimaal 47 wooneenheden.
In Vlaanderen is er in de voorbije jaren een vermindering van het aantal huurwoningen vast te stellen. Voor de berekening van het aantal
huurwooneenheden voor de bijkomende nieuwbouwbehoefte wordt, ondanks de verminderde trend, 20% als richtcijfer voor de gemeente
vooropgesteld.
Om aan het sociaal objectief te beantwoorden dient de gemeente De Pinte te voldoen aan: 2 sociale kavels, 99 sociale huurwoningen en
32 sociale koopwoningen.
In 2016 diende de gemeente een voortgangstoets op te maken omdat zij niet op de juiste groeicurve zat Daarin worden over het volledige
grondgebied sociale woningen gepland. Momenteel beschikt de gemeente over 28 sociale woningen.
Voortgangstoets:
Gronden in handen van sociale woonorganisaties en lokale besturen
 Sportwegel:
Eigenaar: de gemeente
Oppervlakte 25.283 m²
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Mogelijkheden: dit terrein was voorheen het voetbalterrein van JV De Pinte. Aangezien de club geherlokaliseerd is naar de
sportsite Moerkensheide, is dit terrein vrij voor andere invullingen.
De bedoeling is dat er een oppervlakte van 4.950m² van het totale terrein wordt gebruikt voor woningen. Het andere deel zal
dienen voor sport- en gemeenschapsvoorzieningen,.
Minimum 20 woningen (Community Land Trust principe) dienen hier opgericht te worden: 8 sociale woningen en 12
starterswoningen.



Plantsoendienst
Eigenaar: stad Gent
Oppervlakte 34.973 m²
Mogelijkheden: dit terrein wordt nog gebruikte door de plantsoendienst van de stad Gent. Aangezien zij een herlokalisatie plannen,
zal de site verkocht worden op korte termijn.
De bedoeling is dat 20% van het aantal woningen dient te bestaan uit sociale woningen.
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Gronden in handen van privé-eigenaars
 Nijverheidsstraat
Eigendom van verschillende eigenaars
Oppervlakte: 17.233 m²
Bij de ontwikkeling dienen 20% van het aantal ontwikkelde woningen als sociale woning ingericht te worden.



Florastraatstraat
Eigendom van verscheidene eigenaars
Oppervlakte: 6.954 m²



Zone OCP (parking Begonia)
Eigendom van verschillende eigenaars
Oppervlakte: 15.304 m²

4.7 Mobiliteitsplan
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 ‘opgesloten’ stationsomgeving en het commerciële ‘centrumbocht’ van de Baron de Gieylaan trekken veel gemotoriseerd verkeer
aan met sterke parkeerdruk als gevolg.
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Knelpunten
Knelpunten met betrekking tot gemotoriseerd verkeer zijn van verschillende aard; het gaat onder meer om bereikbaarheid,
verkeersafwikkeling, inrichting van de weg, verkeersdruk, ...
- De parkeerdruk aan het station en in de as van de centrumbocht van De Pinte is een belangrijk aandachtspunt.
- Het ontbreken van veilige verbindingsroutes naar alle buurtkernen voor het fietsverkeer is eveneens een knelpunt.
- In de openbaar vervoerstructuur zijn de verbindende schakels op niveau van de fusiegemeente én op bovenlokaal niveau
ontoereikend.
- De ontsluiting van belangrijke (verkeers)polen zoals het station, het OCP en Moerkensheide laat ook te wensen over.
Bepaalde wegsegmenten of kruispunten bundelen diverse problemen inzake verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid in zich: het gaat hier
onder meer om problemen inzake oversteekbaarheid, ongevallen, doorstroming, wegprofiel, snelheid, ... De meeste ongevallen doen zich
voor op de N60 of in de Baron de Gieylaan.
Doelstellingen
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.
De verdere afbouw van verkeersonveiligheid is net zoals op federaal en Vlaams niveau, een aandachtspunt voor het gemeentelijk
verkeers- en mobiliteitsbeleid. Concreet worden volgende doelstellingen voorop gesteld:
- Aanpak van de voornaamste knelpunten inzake verkeersonveiligheid: wegvakken en kruispunten.
- Realisatie van een veilig verbindingsnetwerk voor fietsers tussen de verschillende buurkernen en lokale aantrekkingspolen.
- Waken over verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en in het verblijfsgebied van de centrumbocht.
Verkeersleefbaarheid verwijst naar een bepaalde toestand in een specifiek gebied, waarbij de draagkracht er al dan niet wordt
overschreden door de impact van het verkeer dat er zijn oorsprong of bestemming vindt, dan wel doorheen gaat. Het aan de sociale
verkeerskunde ontleende begrip heeft betrekking op het geheel van positieve en negatieve effecten van het verkeer op het menselijk
welzijn en welbevinden. 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:
o Het weren van sluipverkeer o.a. in de kern De Pinte.
o Het weren van te veel gemotoriseerd verkeer in schoolomgevingen.
- Het beperken van de parkeerdruk aan het station en in de as van de centrumbocht.
- Verminderen van moeilijke oversteekbaarheid van de N60 (barrièrewerking).
- Het huidig parkeerbeleid omvat vier pijlers :
o 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)
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o
o
o

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.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Het te voeren locatiebeleid geeft aan dat niet alle plekken in de gemeente De Pinte even geschikt zijn voor de inplanting van
mobiliteitsgenererende activiteiten. De locaties waar deze activiteiten welkom zijn, werken als knooppunten in het netwerk:
- De stationsomgeving voor activiteiten die gebruik maken van het openbaar vervoer (A locatie): uitstekende bereikbaarheid met het
openbaar vervoer en de fiets.
- De centrumbocht, voor lokale activiteiten, handel en andere voorzieningen (B+ locatie): goede bereikbaarheid met openbaar vervoer,
de auto en de fiets, parkeervoorzieningen beperkt bemeten (naar duurtijd, zie verder).
Strategische projecten
Strategische projecten zijn te bestempelen als voorbeeldprojecten die op het vlak van mobiliteit een belangrijke impact kunnen
teweegbrengen, of die naar verkeersafwikkeling belangrijke wijzigingen veroorzaken.
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 centrumstrip waar wonen, handel en diensten naast elkaar en door elkaar kunnen bestaan. Rondom de
voorzieningenstrip van de Baron de Gieylaan bevinden zich een aantal potentiële (woon)verdichtingsgebieden. Het zijn tevens gebieden
die, opgeladen met allerhande openbare functies, een sterk publiek karakter hebben. Andere plekken zijn geschikt voor de oprichting van
een park (o.a. Viteux) of voor de uitbouw van een voorzieningencluster (omgeving OCP). Hierbij dient onderzocht te worden op welke
manier een combinatie met een woonfunctie gemaakt kan worden. Op de gronden gelegen tussen OCP en de spoorlijn zijn wat dit betreft
nog mogelijkheden.
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.
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5. JURIDISCHE CONTEXT
5.1 Gewestplan

Figuur: Uittreksel gewestplan (AGIV)

-

-

Voor het grondgebied van de gemeente De Pinte geldt 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.
Het planningsgebied is volgens het gewestplan grotendeels gelegen in woongebied (rode zone / 0100), gedeeltelijk in een reeds
ontwikkeld woonuitbreidingsgebied (witte zone met rode arcering / 0105), in industriegebied (paarse zone / 1000) en in agrarisch
gebied.
De omringende zones zijn hoofdzakelijk voorzien als woongebied (rode zone / 0100), woonuitbreidingsgebied (witte zone met rode
arcering / 0105) en agrarisch gebied (gele zone / 0900). Ten oosten van het plangebied bevindt zich een gebied dat voorzien is voor
de ontwikkeling van het Parkbos en is ingekleurd als parkgebied (groene zone / 0500).
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5.2 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.
Het RUP bestaat uit de eigenlijke afbakening van het grootstedelijk gebied, en uit
verschillende deelplannen. Voor De Pinte zijn de afbakening en de deelgebieden
Moerkensheide, Bommelhoek en Parkbos van belang.
De kern De Pinte maakt effectief deel uit van het grootstedelijk gebied Gent, de kern
Zevergem maakt hier geen deel van uit. Voor de stedelijke gebieden is een na te
streven woningdichtheid van minimaal 25wo/ha op een ruimtelijk samenhangend
geheel. Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften
werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan
bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.
De bestaande voorschriften kunnen door voorschriften in nieuwe gewestelijke,
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vervangen.
Figuur: Afbakeningslijn Grootstedelijk Gebied Gent, grondgebied De Pinte (GRS De Pinte)

Figuur: Deelgebieden in de omgeving van het centrum van De Pinte
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Deelproject Parkbos
Het deelproject parkbos maakt geen deel uit van dit RUP maar grenst wel in het oosten ter hoogte van de Borluutlaan aan het RUP.
Het deelproject parkbos is gelegen in de gemeentes Gent (Zwijnaarde), De Pinte en St.-Martens-Latem. Het parkbos is één van de vier
groenpolen in het grootstedelijk gebied Gent. De groenpool ‘Parkbos’ is een multifunctioneel gebied met een overwegend open ruimte
karakter, in en omringd door een sterk verstedelijkt gebied. De hoofdrol als groengebied ten behoeve van zachte recreatie staat voorop,
met als primaire componenten bos, stedelijke natuurelementen en landbouw. De groenpool omvat daarnaast veel andere functies die in
een ondergeschikte, maar niet onbelangrijke bijrol, de multifunctionaliteit van het gebied in beeld brengen.
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 toegang gevende 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 toegang gevende functie. Fietsstalplaatsen,
infoborden, meeting points, een beperkt aantal parkeerplaatsen, etc. dienen in een samenhangend ruimtelijk concept gebracht te worden.
Het randstedelijk woongebied Moerkensheide (deelplan 12), ten zuiden van het RUP, en het deelgebied Parkbos (deelplan 13) ten oosten
van het RUP werden als deelgebied afgebakend.

Figuur: fragment deelproject Parkbos
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5.3 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.

5.4 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.
44012_5.00_0519740001101_07192004_102226

95/1974

1974.02.26

44012_5.00_0519760000101_05062004_114641

118/1976

1976.03.16

44012_5.00_0519780000101_04222004_094110

138/1978

1978.03.14

44012_5.00_0519780000601_07142004_154359

139/1978

1978.03.21

44012_5.00_0519810000501_06282004_194527

164/1981

1981.11.30

44012_5.00_0519830000801_07122004_091024

178/1983

1983.04.18

44012_5.00_0519850000601_07122004_113258

193/1985

1985.04.29

44012_5.00_0519870000601_07162004_134406

217/1987

1987.07.08

44012_5.00_0519950000201_05062004_110225

284/1995

1995.04.12

44012_5.00_0519950000801_07202004_152114

282/1995

1995.03.13

44012_5.00_0519960000701_07202004_152959

295/1996

1996.05.06

44012_5.00_0519970000701_05072004_085125

315/1997

1997.08.13

44012_5.00_0519970000801_05072004_091059

324/1997

1998.01.12

44012_5.00_0520010000201_05042004_133152

353/2001

2001.03.12
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44012_5.00_0520020000801_07162004_141820

365/2002

2002.01.28

44012_5.00_0520030000401_07012004_145213

383/2003

2003,12,01

44012_5.00_0520040000801_07142004_141353

391/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520040000901_07142004_142833

395/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520040001001_07142004_143902

390/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520050001101_03282006_133125

419/2005

2005.12.05

44012_5.00_0520110000401_02282011_162202

485

2011.04.18

44012_5.00_0520110001201_10032011_111700

492

2011.11.28

44012_5.00_0520120001201_08212012_113812

508

2013.01.07

44012_5.00_0519860000301_05052004_120702

200/1986

1986.02.04

44012_5.00_0519680000401_01282009_103041

1968/48

1968.10.03

44012_5.00_0520030001201_07202004_150301

186/1984

1984.08.16

44012_5.00_0519950000501_07162004_095851

285/1995

1995.11.27

44012_5.00_0520000000801_07142004_132908

341/2000

2000.09.18

44012_5.00_0520060000601_12062006_092812

433/2006

2006.11.13

44012_5.00_0519790000201_06072004_140648

146/1979

1979.05.29

44012_5.00_0519790000101_05062004_130840

150/1979

1979.12.15

44012_5.00_0520070000501_06112007_161342

445/2007

2007.08.06

44012_5.00_0520150000701_09082015_103931

539

2015.11.30

44012_5.00_0520120001401_10242012_142214

510

2013.09.12

44012_5.00_0519690000701_02022009_134817

1969/62

1969.10.28

44012_5.00_0520160000901_05192016_113821

550

2016.09.05

44012_5.00_0520140000601_06302014_135829

529

2014.09.01

44012_5.00_0519830000201_05062004_111421

180/1983

1983.07.16

44012_5.00_0520160001001_06172016_083615

551

2016.09.05

44012_5.00_0519860000501_07012004_152041

204/1986

1986.06.30

44012_5.00_0519650000401_01222009_135422

1965/25

1965.07.27

44012_5.00_0520120001301_11111111_111111

509

2013.08.01

44012_5.00_0520160000601_04212016_102309

547

2016.09.05

44012_5.00_0519620000201_01192009_170255

1962/01

1962.07.12
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44012_5.00_0519620000501_01202009_104739

1962/05

1962.08.30

44012_5.00_0519640000601_01212009_132602

1964/18

1964.06.16

44012_5.00_0519700000301_04292004_092303

72/1970

1970.10.13

44012_5.00_0519710000201_06292004_135434

78/1971

1971.11.09

44012_5.00_0519720000201_06292004_133710

84/1972

1972.09.15

44012_5.00_0519730000101_05042004_134048

90/1973

1973.06.22

44012_5.00_0519740001201_07192004_105502

74/1974

1974.10.29

44012_5.00_0519800000101_04222004_105353

158/1980

1980.12.16

44012_5.00_0519850000301_06292004_141233

201/1985

1985.12.02

De verkavelingen en de daaraan verbonden verkavelingsvoorschriften gelegen binnen de afbakening van het RUP Centrumbocht, zullen
na de goedkeuring van het RUP vervallen.

5.5 Beschermd Landschap
Aanpalend aan het planningsgebied van het RUP werd één landschap beschermd: Kasteel Scheldevelde en de Zeven Dreven - De Pinte
K.B.15/10/74.

5.6 Beschermd Dorpsgezicht
De Pinte K.B. 21/04/94 werd als dorpsgezicht beschermd : het kerkplein en omgeving (kruispunt met delen van de aanpalende straten).

beschermd dorpsgezicht (blauw)
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5.7 Beschermde monumenten
Type beschermd monument: Besluit nr. 4901 dd. 2 dec.2011. (staatsblad 17 jan. 2012)
Hof te Groene Walle is beschermd als monument. ‘Hof te Groene Walle’ omvat de (beschermde) boerderij Hof te Groene Walle,
Kuntschildersweg 5, met de achterliggende boomgaard (sectie B, 449E / 448D / 446C en 445Y3 (dd. 25/05/2018:
E
445Y3/446C/448 /721B/449H en 721C).
De bescherming omvat de semi-gesloten hoeve Hof te Groene Walle met omgeving, namelijk de hagen, moestuin, rest van boomgaard,
weilanden en knotwilgenrijen en akker met elzenhoutkant.
Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de
volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde:
- Het Hof te Groene Walle is als voormalige site met walgracht, minstens opklimmend tot de 17de eeuw, illustratief voor de vroege
occupatiegeschiedenis van de streek. De aanwezigheid van een ambachtelijk stokerij in de 19de eeuw wijst op een belangrijke
nevenactiviteit van het boerenbedrijf en het belang van de hoeve in deze periode. De site is nog duidelijk herkenbaar als klein
landbouwbedrijf met alle toebehoren van de traditionele hoevebouw, witgekalkte gebouwen op gepikte plint onder rode pannen
zadeldaken, het ijzeren toegangshek, begraasd binnenerf, omhaagde moestuin en boomgaard en omringende weilanden met
knotwilgenrijen.
- Architectuurhistorisch is de hoeve representatief voor het semigesloten hoevetype, dat in de loop van de 19de eeuw evolueerde uit de
traditionele open hoeven met losstaande bestanddelen geschikt op een binnenerf.
Het vrijstaande boerenhuis is een typisch langgestrekt gebouw dat zijn bouwgeschiedenis nog duidelijk laat aflezen, onder meer in de
zijtopgevels met aandak en sporen van vlechtingen, de erfgevel met 18de-eeuwse omlijste vensters en geprofileerde daklijst en de twee
bouwlagen hoge 19de-eeuwse uitbreiding. De indeling binnenshuis is nog traditioneel met een centrale gang, links en rechts geflankeerd
door kamers en twee opkamers boven de gewelfde kelders aan de achterzijde en ruime achterkeukens. Het interieur met een aantal
bewaarde authentieke elementen als de grote haard met "Leuvense stoof' en bordenlijst in de woonkamer, de haard met twee bakovens in
de achterkeuken, natuurstenen en rode tegelvloeren, verscholen balklagen en originele opgeklampte deuren met hengsels en ijzeren
beslag getuigen nog van de authentieke landelijke leefwereld van weleer.
De witgekalkte bedrijfsgebouwen vormen historisch en functioneel een eenheid met het boerenerf. Vooral de schuur is een typologisch
interessant voorbeeld van een dwarsschuur met vrij goed bewaard ankerbalkgebint met twee stijlen, pennen en telmerken.
- De aanwezigheid van een representatief gebouwenbestand dat in kern vermoedelijk nog teruggaat tot de 17de eeuw en de bijhorende
erfgoedcomponenten als de moestuin en boomgaard met deels geschoren haag, weilanden met knotwilgenrijen en een akker met
elzenhoutkant geven het complex een uitzonderlijke ensemblewaarde.
- Het Hof te Groene Walle en aansluitende percelen die nog vanuit de boerderij worden beweid en verbouwd, vormen een uniek,
samenhangend relict van het traditionele agrarische gebruik in de regio, met name het Scheldeveld. Naast de architecturale en
bouwhistorische waarde van de boerderijgebouwen op zich, is er de landschappelijke (cultuurhistorische, esthetische en
natuurwetenschappelijke) waarde. Deze bestaat voornamelijk uit de samenhang van de bedrijfszetel met een staalkaart aan traditionele
bodemgebruikvormen: erf en hoogstamboomgaard met geschoren haag, grasland (weiland en hooiland) met knotwilgenrijen en akker met
elzenhoutkant.
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Hof te Groene Walle (bruine zone)
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5.8 Inventaris Onroerend Erfgoed in de Pinte
5.8.1 Inventaris bouwkundig erfgoed
Binnen het plangebied komen enkele gebouwen voor die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed vermeld worden:
- Dorpshuis / ID: 38469
Adres:
Baron de Gieylaan 19
Datering:
voor WOI
Type:
distilleerderijen, dorpswoningen, hekken, maalderijen
Nr. 19. Dorpshuis, voorheen stokerij Martens, later maalderij, in omsloten tuin met ijzeren hekken. Dubbelhuis van ca. 1900.

- Villa ‘Les Massettes’ / ID: 38481
Adres:
Florastraat 17
e
Datering:
vierde kwart 19 eeuw
Type:
hekken, villa’s (bouwkundig erfgoed)
Nr. 17. Voorheen z.g. "Les Massettes". Bakstenen villa inbeboomde en omhaagde tuin met fraai ijzeren hek, gebouwd in 1890.
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- Villa ‘Pintemakerslust’ / ID : 38482 (Sanderling)
Adres:
Florastraat 61
Datering:
1868
Nr. 61 Later bloemisterij J. Anthierens met uitgebreide serres. Begroeide bakstenen villa in grote omhaagde tuin met ijzeren hek met jaartal
18-68; met twee bouwlagen onder overstekend zadeldak. Linker. torentravee met drie bouwlagen en tentdak, toegevoegd in 1911. Centrale
deur met bordestrap met ijzeren leuning.

- ‘Kasteel van de Pinte’ / ID: 38493 (kasteel Viteux)
Adres:
Kerkplein 8
e
e
e
Datering:
derde kwart 19 eeuw, tweede kwart 19 eeuw, vierde kwart 19 eeuw, voor WOI, interbellum
Type:
hagen en houtkanten, hekken, hekpijlers, koetshuizen, landhuizen, paardenstallen,
parken, vijvers
Nr. 2. Thans z.g. "Kasteel van De Pinte". Oorspronkelijk buitenverblijf gebouwd in 1847 op de plaats van een hoeve. Buitengoedje op
eenvoudige rechth. plattegrond, onder schilddak. Aanpassingen in 1881 als blijvend verblijf en parkaanleg met vijver. Uitbreidingen tot
"kasteel" in 1932.
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- Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn / ID: 38499
Adres: Pintestraat zonder nummer
e
e
Datering:
eerste helft 20 eeuw, tweede kwart 19 eeuw
Type:
parochiekerken
Stijl:
neogotiek
Parochiekerk St.-Niklaas van Tolentijn. Aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting. In 1838 nieuw
plan en nieuwe kerk gewijd in 1839. Het was een pseudo-basilicale kerk met W.-toren.

- Gebouw, gemeenteschool, thans Jeugdclub / ID: 38502
Adres:
Polderbos 2
Datering:
interbellum
Type:
onderwijsgebouwen
Stijl:
modernisme
Nr. 2. Voormalige gemeenteschool, thans Jeugdclub. Gebouw in Nieuwe zakelijkheid, van 1939, ter vervanging van oude schoollokalen
van 1873. Beton en bakstenen constructie met twee bouwlagen onder plat dak.
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- Gebouw van tuinbouwbedrijf, thans stadskwekerij / ID: 38504
Adres:
Stationsstraat 1
e
e
Datering:
derde kwart 19 eeuw, eerste helft 20 eeuw
Type:
hoeven, landhuizen, serres, tuinbouwbedrijven
Nr.1. Voormalig buitengoed en bloemisterij Verhoost, later tuinbouwbedrijf Ch. Pynaart en L. Van Houtte, thans Gentse stadskwekerij.

- Gebouw / ID: 38505
Adres:
Stationsstraat 5
e
e
Datering:
derde kwart 19 eeuw, 20 eeuw
Type:
dorpswoningen
Nr. 5-6. Oorspronkelijk tgov. het voormalig station gelegen huis, opgetrokken samen met l.g. gebouw ca. 1858 in landelijke stationsstijl.
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5.8.2 Lokale erfgoedgoedlijst opgemaakt door de gemeente (niet limitatieve lijst dd. 01/06/2017)

De gebouwen aangeduid met een rode stip komen voor op de lokale erfgoedlijst. De gebouwen met een blauwe ster komen voor op de
inventaris onroerend erfgoed.
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Aan de Bocht 2, 4, 6

dorpshuisjes

Baron de Gieylaan 2

advies 'erfgoed in nood'

Baron de Gieylaan 8

burgerhuis

Baron de Gieylaan 88

hoeve

Baron de Gieylaan 92

rijhuis

Baron de Gieylaan 98

hoeve

Baron de Gieylaan 99

villa (arch. Lampens)

Baron de Gieylaan 100

bloemisterijwoning

Baron de Gieylaan 102

gerenoveerde 19

Baron de Gieylaan 139

dorpshuisje

de

eeuwse hoeve

Florastraat 1
Florastraat 5

woning jaren '50

Florastraat 6

symmetrische dubbelwoning (jaren ’50)

Florastraat 14

bakhuis

Florastraat 16

boerenarbeiderswonining

Florastraat 33
Florastraat 47
Groenpark 18

bloemisterijwoning (1941)

Groenstraat 6

woning Viteux

Groenstraat 18

bijgebouw

Groenstraat 23

bloemisterijwoning

J. Anthierenslaan 25

woning jaren '50

J. Anthierenslaan 35

villa 1954

Koning Leopoldlaan 9-11

symmetrische dubbelwoning (1937)

Langevelddreef 1

bloemisterijwoning 'Vergeet mij nietje' buitengoed weduwe Van Speybroeck

Nijverheidsstraat 1- 2 -3

rijhuizen

Nijverheidsstraat 5

Industriële site

Oude Gentweg 1
Pintestraat 1

handelszaak

Pintestraat 3
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Pintestraat 4

alleenstaand dorpscafé ('t Gildenhuis)

Pintestraat 5-21

rijhuizen

Pintestraat 12

woning

Pintestraat 14

dorpswoning uit jaren '30 hoekhuis (1933)

Pintestraat 16-18

apotheek

Pintestraat 22

alleenstaand dorpshuis

Pintestraat 23

halfopen dorpswoning (1936)

Pintestraat 24

dorpswoning uit de jaren '30

Pintestraat 25

dorpswoning uit de jaren '30

Pintestraat 26

rijhuis

Pintestraat 31

boerenarbeidershuisje (1657) - 't Pints verleden

Pintestraat 35-39

dorpshuisjes

Pintestraat 48-50

dubbele dorpswoning

Pintestraat 69

dorpshuis ('Het Pyntken')

Scheldeveldestraat 11-15

rij arbeidershuisjes

Polderbos 2

Voormalige gemeenteschool

Scheldeveldestraat 6

Dorpshuis

Scheldeveldestraat 11-15

rij arbeidershuisjes

Stationsstraat 1

woning van bloemisterij ‘Verhoost’ -Pynaert

Stationstraat 5

woning in landelijke stijl

Stationsstraat 20

villa (1939)

Stationsstraat 22

herenhuis (1959)
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5.8.3 Relictzones, lijn, puntrelicten of ankerplaatsen (landschapsatlas)
Binnen het planningsgebied komen geen relictzones, lijnrelicten of ankerplaatsen voor. Er bevindt zich wel een zone met beschermd
erfgoed ter hoogte van de Groenstraat, de Pintestraat en de Baron de Gieylaan
De kerk van De Pinte is een puntrelict

puntrelict

5.9 Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd
(bron: AGIV).

Figuur: Overstromingsgevoelig gebied

Figuur: Grondwaterstromingsgevoelig gebied
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lichtblauw: mogelijk overstromingsgevoelig

licht geel: matig gevoelig _ bruin: gevoelig

Figuur: Infiltratiegevoelig gebied
Licht bruin: infiltratiegevoelig

Figuur: Erosiegevoelig gebied
groen: erosiegevoelig

Figuur: Hellingenkaart
donkergroen: < 0.5 _ licht groen: 0.5-5

-

Op basis van deze watertoetskaarten kunnen volgende vaststellingen worden gemaakt:
o Binnen de site worden twee zones aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied: de zone aan het
Groenpark (bebouwd) en een zone aan de Groene Walle. De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden toont
eveneens enkele kleine mogelijk overstromingsgevoelige gebieden, ten noorden en ten oosten van het
plangebied.
o De site is gelegen in een grotendeels matig tot plaatselijk, in het zuidwesten van het plangebied, gevoelig
grondwaterstromingsgevoelig gebied.
o De zone ligt niet in het winterbedgebied van de Schelde.
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o
o
o

-

-

5.10

Het plangebied is grotendeels gelegen in een infiltratiegevoelig gebied. De kaart toont wel een plaatselijke nietinfiltratiegevoelige zone centraal in het plangebied.
Het terrein is niet gelegen in een erosiegevoelig gebied.
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%.

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.
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.
Het hemelwater dient zoveel mogelijk (her)gebruikt te worden.

Hydrologische atlas

1

2

2

1

2
1

3

1867

1967
-

-

2014

Rosdambeek/Duivenbeek (1): 7.13.- 2de cat. is in beheer van de provincie.
Bij de inrichting van het aanpalende plangebied zal men rekening moeten houden met de wetgeving m.b.t. de
waterlopen om de schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden:
Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 en latere toepasbare wijzigingen.
Provinciaal reglement van 27/05/1955 en latere toepasbare wijzigingen.
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).
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De Evescheutbeek (2): Nr 7.16 – 3de cat. is in beheer van de gemeente. Bij besluit van de deputatie dd. 10/09/2015
werd het opwaartse stuk afgeschaft als geklasseerde waterloop. Het punt van oorsprong werd verplaatst net afwaarts
de spoorweg, waardoor deze waterloop niet (meer) behoort tot het plangebied van dit RUP.
- Waterloop (3): de administratieve afschaffing van deze oud-geklasseerde waterloop 02-196. Werd bevestigd bij besluit
van de deputatie dd. 10/09/2015. Op deze manier wordt de gracht officieel beschouwd als private gracht waar de
aangelanden geacht zijn het beheer op zich te nemen. De administratieve afschaffing hield geen regeling in
betreffende de eigendom van de bedding.
De waterlopen moeten opengehouden en waar mogelijk open gemaakt worden. Overwelvingen van geklasseerde
waterlopen dienen steeds gemachtigd te worden door de deputatie. Omdat het belangrijk is dat de waterlopen zo
natuurlijk mogelijk blijven, zal een machtiging enkel verleend worden als de werken geen schadelijke gevolgen hebben
voor het watersysteem. Zo mag een overwelving niet langer zijn dan functioneel noodzakelijk is.
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.
De wet op de onbevaarbare waterlopen dd. 28/12/1967 (art 17§1 en 2) en eventuele latere wijzigingen, het provinciaal
reglement dd. 27/05/1955 (art.15) en eventuele latere wijzigingen en de wet op de onbevaarbare waterlopen van
28/12/1967 (art.12 en 14) en eventuele latere wijzigingen i.v.m. de bouwvrije onderhoudsstrook zijn van toepassing.
Binnen de afbakeningen van het RUP bevinden zich geen waterwinningsgebieden of beschermingszones type I, II of III.
-

-

5.11

Atlas buurtwegen

Binnen de afbakening van het RUP liggen geen aangeduide trage wegen.
Tussen de Van Ackerlaan en de Pintestraat wordt een trage weg voorzien. De oorspronkelijke weg werd geblokkeerd. Hiertegen werd niet
opgetreden, maar heeft wel het karakter van een openbare weg (verlichting). Door verjaring is deze afgeschaft. In het grafisch plan wordt
deze weg als een nieuwe indicatieve weg aangeduid.

5.12

VEN en IVON-gebieden

Er is geen VEN of IVON-gebied gelegen in of in de rechtstreeks aanpalende buurt van het RUP.

5.13

Biologische waarderingskaart

De figuur toont de biologische waardering van het planningsgebied 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
Villa ‘Les Massettes’, park Viteux …
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Biologische waarderingskaart

5.14

Habitatrichtlijngebied

Het RUP maakt geen deel uit van een habitat- of een vogelrichtlijngebied.

5.15

Ruimtelijk veiligheidsrapport (zie bijlage)

Binnen het plangebied en in de directe omgeving <2km komen geen Seveso-bedrijven voor, het plangebied is niet gelegen binnen de
consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting en de stedenbouwkundige voorschriften bepalen dat er geen Seveso-bedrijven
voorzien kunnen worden.
LNE (dd. 24/02/2017 RVR-AV-0310): Voor wat betreft het aspect externe veiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem en dient er voor
het betrokken RUP geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.

5.15

Mer-screening

Met de brief van 10/9/2015 vraagt de gemeente de dienst Mer een beslissing te nemen over de opmaak van een plan-MER voor het RUP
Centrumbocht in De Pinte. Het dossier is onder het nummer SCRPL14202 behandeld.
Zoals in het dossier werd aangegeven, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Het RUP heeft als doel
de ontwikkeling van een aantal binnengebieden (potentiële woonverdichtingsgebieden) van de ‘Centrumbocht’ mogelijk te maken.
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Adviezen:
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.
Beslissing plan-Mer-plicht 17/10/2017.
Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) bevat de nodige informatie over
het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines besproken.
Op 12/10/2017 werd een aangepaste versie van het screeningsdossier en een nieuw advies van het Departement MOW bezorgd. De
opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord in deze versie van het screeningsdossier via en aanpassing van de
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screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen
maken.
In het screeningsdossier wordt aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk
beschouwd moeten worden.
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen we concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
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6 PLANOPTIES
6.1

Verdichting en functiemenging in de ‘Centrumbocht’

Rond de centrumbocht ligt het gebied dat gekenmerkt wordt door een lappendeken van verkavelingen. Deze structuur wordt gekenmerkt
door een groen, open en relatief verkeersluw karakter. De bestaande ruimtelijke structuur wordt hier niet gekenmerkt door de aanwezigheid
van evidente structuurbepalende elementen. Hoewel heel de woonkern van De Pinte opgenomen is in de afbakening van het grootstedelijk
gebied, is dit niet het gebied waar een verregaande verdichting van het weefsel nagestreefd zal worden. We zien dit gebied eerder
evolueren onder de impuls van een ruimtelijk beleid dat er in eerste instantie op gericht is het woontapijt verder af te werken door efficiënt
van de ruimte gebruik te maken, en vooral door het groene en open karakter veilig te stellen. Het aansnijden van de uitbreidingsgebieden is
dan het sluitstuk van de operatie om het lappendeken van verkavelingen verder af te werken.
De drie beleidslijnen binnen dit gebied zijn dan:
- Uitbouw van een groene dooradering van het woontapijt;
- Gefaseerd aansnijden van de twee woonuitbreidingsgebieden;
- Afwerken van het woontapijt; milde verdichting.
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.
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:
- De terreinen van de Gentse Plantsoendienst (1) – 25wo/ha
- Omgeving Sportwegel/Jeugdwegel (2);
- Delen van de spoorwegdriehoek (3) - (diensten en wonen);
- Delen van de omgeving van (4);
- Delen van de Florastraat (5);
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-

Gebied achter de kerk (6).

5
1

3

2

4
6
Figuur: Aanduiding verdichtingsmogelijkheden

De verscheidene potentiële verdichtingsmogelijkheden (rode cirkels) worden in het grafisch plan als projectzone ingekleurd. Deze projecten
kunnen pas gerealiseerd worden indien een inrichtingsstudie opgemaakt wordt.

6.2

Kwalitatieve woontypologieën
-

-

Van belang is dat de woonkwaliteit behouden blijft en waar nodig versterkt zonder het landelijk karakter van de gemeente te verliezen. Ook het groen draagt bij tot deze woonkwaliteit. Daaro is het wenselijk dat men op een doordachte wijze omgaat met de
verdere verdichting en men rekening houdt met de esthetische en cultuurhistorische waarden. Het voorzien van
(meergezins)woningen in parken is niet wenselijk (Viteux, Florastraat).
Behoud van en aandacht voor de erfgoedwaarde van de gebouwen.
In functie van het voorzien van sociale woningen en woningen voor jongeren kunnen deze in de verscheidene projectzones
ingepast worden.
- In de zone ‘Sportwegel’ dienen minimum 25 sociale woningen voorzien te worden. De grond is eigendom van de gemeente.
- In de zone ‘Plantsoendienst’ dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te
worden.
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In de zone ‘Nijverheidsstraat’ dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te
worden.
- In de zone ‘OCP’ dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te worden.
- In de zone ‘Florastraat’ dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te
worden.
Collectief wonen (bv serviceflats) en co-housing kan in ieder woonzone ingericht worden. Co-housing: een woonproject met private
eenheden, waarbij het private deel van de woningen wordt gecombineerd met uitgebreide gemeenschappelijke functies en dat
vanwege deze ruime gemeenschappelijke functies niet wordt beschouwd als louter meergezinswoning. Elk gezin heeft (een) eigen
private ruimte(s) en maakt daarnaast gebruik van minstens 3 gemeenschappelijke verblijfsruimtes. Zowel de private als de
gemeenschappelijk verblijfsruimtes kunnen niet op de derde bouwlaag worden ondergebracht.
Studentenhuisvesting wordt bij co-housing uitgesloten.
-

-

6.3

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.
 Ter hoogte van de site aan de Van Ackerlaan wordt een trage weg voorzien (indicatieve weergave) tuussen da Van Ackerlaan naar
de Pintestraat en naar het kerkplein.

6.4

Parkeerbeleid
-

-

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.
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Fiets- en voetpadennetwerk (groen)
Trage wegen
Fietspaden langs toegangswegen
Groenzones/parken

Fietsverbinding naar Gent
nieuwe groene verbindingen (trage wegen)
Geen doorgaand verkeer.

lanen

Definitie laan: Weg met rijen bomen aan één of twee zijden.
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6.5

Zoneringen

6.4.1 Woonzone met gemengde bebouwing
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 gemengde 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, Polderdreef, deel Stationsstraat en Groenstraat als centrale as.
De dichtheid bedraagt hier 15 à 18 wo per hectare.
Indien de perceelsgrootte het toelaat worden woningen in tweede bouwzone toegestaan. De woonconstructies dienen minimum 10.00m
van al de perceelsgrenzen verwijderd te blijven.
6.4.2 Woonzone voor een- en meergezinswoningen
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 en te verdichten.
6.4.3 Zone voor wonen in een parkomgeving
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.
6.4.4 Centrumzone
Zone specifiek aangeduid in de Baron de Gieylaan en de Pintestraat waarin een mengeling van functies vooropgesteld wordt. 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 kan hier meer dan 25wo/ha bedragen.
6.4.5 Zone voor projectontwikkeling
Binnen het RUP worden deze zones opgenomen in een zone voor projectontwikkeling omwille van de uitdrukkelijke wens voor een integrale en kwalitatieve stedenbouwkundige ontwikkeling.
De zone is in de eerste plaats gericht naar het wonen in de breedste betekenis waarin de woonkwaliteit naar de toekomst gegarandeerd
wordt. In de tweede plaats zijn diensten en kantoren, handel, sport en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten.
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Deze zones omvatten eveneens gebieden waar een verdichting en diversiteit van de woningen vereist wordt: woningen voor senioren,
woningen voor jonge gezinnen …
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:
- Typologie van de bebouwing en functies;
- 25 wo/ha;
- Verhardingen;
- Groene ruimten: minimum 20% van de totale zonering;
- Aanduiding collectieve, private ruimten, speelruimten;
- 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 2 bouwlagen en één teruggetrokken bouwlaag onder 45° met een kroonlijsthoogte van maximum 6.40m en een
nokhoogte van maximum 11.00m;
- 1 extra teruggetrokken bouwlaag binnen het omschreven volume onder een max. hoek van 45° wordt toegelaten;
- Bebouwingstypologie: Sociale woningen, betaalbare woningen, woningen voor ouderen …
In het kader van de realisatie van het bindend sociaal objectief is het wenselijk om binnen deze zones sociale woningen te voorzien.
- In de zone art. 5.1 dienen minimum 8 sociale woningen voorzien te worden. De grond is eigendom van de gemeente.
- In de zone art. 5.2 dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te worden.
- In de zone art. 5.3 dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te worden.
- In de zone art. 5.4 dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te worden.
- In de zone art. 5.5 dient minimum 20% van het totaal ontwikkelde aantal woningen als sociale woningen voorzien te worden.
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 in de directe nabijheid van het station 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. Hierdoor wordt de steeds grotere druk van het doorgaand verkeer van de wagens in het centrum van De Pinte en
die naar de bestaande parkings aan het station rijden, verminderd.
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. De zone werd in het gewestplan voorzien als woongebied. De niet bebouwde percelen hebben samen een
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oppervlakte van 19.249 m² en worden bestendigd als boomgaard, weiland en akkerland (= agrarisch gebied). Nieuwe bebouwing –
alhoewel aangeduid in het gewestplan als woongebied - wordt in deze zone geen nieuwe bebouwing toegelaten.
In het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) van het actieplan spoorweggeluidshinder werden strategische
geluidsbelastingkaarten opgemaakt.

Strategische geluidsbelastingskaart (Lden en Light)
(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 gelegen in de omgeving van de spoorweg 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 het best haaks op de spoorlijn ingeplant worden.
Door deze stedenbouwkundige ingrepen worden de geveloppervlaktes die direct ‘getroffen’ worden door de geluidsimpact tot een
minimum beperkt.
6.4.6 Zone voor lokale handel
Twee zones werden aangeduid en zijn een bestendiging van de bestaande toestand: Aan de Bocht en Polderbos (naast OCP)
De zones liggen binnen het specifieke woonweefsel en zijn 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.
6.4.7 Overig groen
6.4.7.1 Parkzone
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.
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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, socio-culturele
voorzieningen, horeca, diensten en soortgelijke voor zover dit het karakter van de zone en het karakter van de gebouwen niet schaadt.
6.4.7.2 Groenzone
De zones zijn bestemd als een groenzone en/of speelruimte.
Er wordt gestreefd naar een groene inkleding met streekeigen beplanting onder de vorm van graspartijen, heesters en hoogstammen.
Binnen de zone kunnen ontsluitingen van de aanpalende percelen voorzien worden in waterdoorlatende of met open verharding.
6.4.8 Zone voor openbaar domein
De gronden op het bestemmingsplan aangewezen zijn bestemd voor openbaar domein met lokale wegen, fiets- en 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.
6.4.9 Waterloop
- 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 beheerder van de waterloop.
- 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.
6.4.10 Zone voor gemeenschapsdiensten
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 toegelaten.
6.4.11 Zone voor sport- en gemeenschapsdiensten
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.
De geklasseerde deelzone Hof te Groene Walle dient behouden te worden en kan ingericht worden met gemeenschapsvoorzieningen en
horeca. Maar kan eveneens een woonfunctie bevatten.
6.4.12 Zone Hof te Groene Walle
Op 2/12/2011 werd de site als monument beschermd. De hoeve staat op de inventaris bouwkundig erfgoed. 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
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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 en boomgaard
met deels geschoren 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 BinnenVlaanderen, meer bepaald van het uitgestrekte heidegebied, het Scheldeveld.
De zone zoals aangeduid in het beschermingsbesluit als beschermd monument wordt integraal behouden en bestendigd binnen de
voorschriften en afbakening.
De hoeve Hof te Groene Walle kan voorzien worden voor gemeenschapsvoorzieningen, horeca, diensten, kantoren en eveneens één
(bijkomende) woonfunctie bevatten. Op de nog onbebouwde percelen kunnen geen nieuwe woningen opgericht worden.
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7. VOORSCHRIFTEN DIE WORDEN OPGEHEVEN
7.1.

Gewestplan

Figuur: Uittreksel gewestplan (AGIV)

Gewestplan:
woongebied
industriegebied
woonuitbreidingsgebied
agrarisch gebied
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ongeveer 101,28ha.
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7.2.

BPA

BPA Florawijk vervalt na de goedkeuring van het RUP Centrumbocht.

7.3.

Verkavelingen

Bij goedkeuring van het RUP Centrumbocht vervallen onderstaande verkavelingen, verkavelingswijzigingen of delen van een
verkaveling gelegen binnen de afbakening van het RUP.
DOSSIER_ID

GEMEENTELIJK_DOSSIERNR DATUM_BESLISSING

44012_5.00_0519740001101_07192004_102226

95/1974

1974.02.26

44012_5.00_0519760000101_05062004_114641

118/1976

1976.03.16

44012_5.00_0519780000101_04222004_094110

138/1978

1978.03.14

44012_5.00_0519780000601_07142004_154359

139/1978

1978.03.21

44012_5.00_0519810000501_06282004_194527

164/1981

1981.11.30

44012_5.00_0519830000801_07122004_091024

178/1983

1983.04.18

44012_5.00_0519850000601_07122004_113258

193/1985

1985.04.29

44012_5.00_0519870000601_07162004_134406

217/1987

1987.07.08

44012_5.00_0519950000201_05062004_110225

284/1995

1995.04.12

44012_5.00_0519950000801_07202004_152114

282/1995

1995.03.13

44012_5.00_0519960000701_07202004_152959

295/1996

1996.05.06

44012_5.00_0519970000701_05072004_085125

315/1997

1997.08.13
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44012_5.00_0519970000801_05072004_091059

324/1997

1998.01.12

44012_5.00_0520010000201_05042004_133152

353/2001

2001.03.12

44012_5.00_0520020000801_07162004_141820

365/2002

2002.01.28

44012_5.00_0520030000401_07012004_145213

383/2003

2003,12,01

44012_5.00_0520040000801_07142004_141353

391/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520040000901_07142004_142833

395/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520040001001_07142004_143902

390/2004

2004.04.26

44012_5.00_0520050001101_03282006_133125

419/2005

2005.12.05

44012_5.00_0520110000401_02282011_162202

485

2011.04.18

44012_5.00_0520110001201_10032011_111700

492

2011.11.28

44012_5.00_0520120001201_08212012_113812

508

2013.01.07

44012_5.00_0519860000301_05052004_120702

200/1986

1986.02.04

44012_5.00_0519680000401_01282009_103041

1968/48

1968.10.03

44012_5.00_0520030001201_07202004_150301

186/1984

1984.08.16

44012_5.00_0519950000501_07162004_095851

285/1995

1995.11.27

44012_5.00_0520000000801_07142004_132908

341/2000

2000.09.18

44012_5.00_0520060000601_12062006_092812

433/2006

2006.11.13

44012_5.00_0519790000201_06072004_140648

146/1979

1979.05.29

44012_5.00_0519790000101_05062004_130840

150/1979

1979.12.15

44012_5.00_0520070000501_06112007_161342

445/2007

2007.08.06

44012_5.00_0520150000701_09082015_103931

539

2015.11.30

44012_5.00_0520120001401_10242012_142214

510

2013.09.12

44012_5.00_0519690000701_02022009_134817

1969/62

1969.10.28

44012_5.00_0520160000901_05192016_113821

550

2016.09.05

44012_5.00_0520140000601_06302014_135829

529

2014.09.01

44012_5.00_0519830000201_05062004_111421

180/1983

1983.07.16

44012_5.00_0520160001001_06172016_083615

551

2016.09.05

44012_5.00_0519860000501_07012004_152041

204/1986

1986.06.30

44012_5.00_0519650000401_01222009_135422

1965/25

1965.07.27

44012_5.00_0520120001301_11111111_111111

509

2013.08.01

44012_5.00_0520160000601_04212016_102309

547

2016.09.05

44012_5.00_0519620000201_01192009_170255

1962/01

1962.07.12
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44012_5.00_0519620000501_01202009_104739

1962/05

1962.08.30

44012_5.00_0519640000601_01212009_132602

1964/18

1964.06.16

44012_5.00_0519700000301_04292004_092303

72/1970

1970.10.13

44012_5.00_0519710000201_06292004_135434

78/1971

1971.11.09

44012_5.00_0519720000201_06292004_133710

84/1972

1972.09.15

44012_5.00_0519730000101_05042004_134048

90/1973

1973.06.22

44012_5.00_0519740001201_07192004_105502

74/1974

1974.10.29

44012_5.00_0519800000101_04222004_105353

158/1980

1980.12.16

44012_5.00_0519850000301_06292004_141233

201/1985

1985.12.02
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8. RUIMTEBALANS - PLANBATEN - PLANSCHADE
8.1

Ruimtebalans

Momenteel wordt het gebied van het RUP, volgens het gewestplan, ingevuld als woongebied, agrarisch gebied en een gebied voor
woonuitbreiding. Het grafisch plan van het RUP voorziet op dit terrein:

56,44ha

Art. 2
Woonzone voor
één- & meergezinswoningen

4,76ha

Art.3
Zone voor wonen
in een
parkomgeving

1,82ha

Art. 4
Centrumzone

6,34ha

Art. 5
Zone voor
projectontwikkeling

9,32ha

bos

ontginning en
waterwinning

recreatie

gemeenschapsvoorz
, nutsvoorzieningen

lijninfrastructuur

reservaat en natuur

overig groen

landbouw

bedrijvigheid

wonen

Bestemming voor de inwerkingtreding van het RUP
(gewestplan)

Cat. 1
wonen

Art. 1
Woonzone voor
gemengde
bebouwing

categorie
gebiedsaanduiding

oppervlakte

X

Cat. 1
wonen

X

Cat. 1
wonen

X

Cat. 1
wonen

X

Cat. 1
wonen

Zonering

Bestemming voorzien in het RUP

X

X

X
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X

13,35ha

X

0,41ha

X

Art. 10
Waterloop

0,30ha

Art. 11
Zone voor
gemeenschapsvoorzieningen

3,88ha

Art. 12
Gemengde zone
voor sport-,
gemeenschapsvoorzieningen

2,55ha

Art. 13
Zone Hof te
Groene Walle

2,68ha

TOTAAL

104,32ha

Cat. 9
Cat. 9
Cat. 9
gemeensch.& gemeensch.& gemeensch.& Cat. 8
nutsnutsnutslijninfravoorziening.
voorziening. voorziening. structuur

Art. 8
Zone voor
openbaar domein
Art. 9
Zone voor
Fiets- en
voetwegen

Cat. 2
bedrijvigheid

2,51ha

Cat. 6
overig
groen

Art. 7
Parkzone

X

Cat. 8
lijninfrastructuur

0,39ha

Cat. 8
lijninfrastructuur

Art. 6
Zone voor
lokale handel

X

X

X

X
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8.2 Planbaten -planschade
Dit register geeft, conform de wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot
vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een
vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel
geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden.
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Figuur: Planbaten - planschade

Mogelijke planbaten (Vlaamse Codex RO art. 2.6.4 t/m 2.6.7): bedrijvigheid > wonen

4
1
2

8
9

6
3

10

7

5

Planabaten: Bedrijvigheid > Wonen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
totaal

392,49
1119,97
4540,64
295,00
4194,39
7624,01
993,21
294,12
89,51
5162,38
24705,72
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Mogelijke planbaten (Vlaamse Codex RO art. 2.6.4 t/m 2.6.7): Landbouw > wonen

8
7
9
6

1

5
3 4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
totaal

1544,48
965,43
947,94
966,04
938,4
6954,27
1595,42
4305,77
137,27
18355,02

Planbaten: Landbouw > Wonen
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Mogelijke planschade (Vlaamse Codex RO art. 2.6.1 t/m 2.6.3): Wonen > openbaar nut

4

3
10
9
2

2

8

1

7
5

11

6

12
Wonen > openbaar nut
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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17
totaal

4165,64
15084,79
6014,84
1639,63
1928,32
2371,28
593,98
8466,93
13376,16
1416,41
13049,21
1801,03
2438,01
7307,23
1041,27
1219,77
OKT
2017
2032,19
83946,69

89

Mogelijke planschade (Vlaamse Codex RO art. 2.6.1 t/m 2.6.3): Wonen > openbaar nut

16

15

21
19

20
18

13

17
14

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1801,03
2438,01
7307,23
1041,27
1219,77
2032,19
1672,25
2083,75
877,50

totaal

87556,60

Wonen > openbaar nut
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Mogelijke planschade (Vlaamse Codex RO art. 2.6.1 t/m 2.6.3): Wonen > groen

5

2

3
1
4

6

7
1
2
3
4
5
6
7
totaal

6124,6
6111,49
104,78
2084,89
5274,19
2821,86
2222,38
24744,19

Wonen > groen
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9. BIJLAGE
9.1 Grafisch plan
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9.2 Dienst Veiligheidsrapportering
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9.3 Beslissing Plan-Mer-Plicht
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