VERSLAG VERGADERING GECORO 122
advies RUP centrumbocht
SITUERING
Juridisch kader
Het advies van de GECORO werd uitgebracht in kader van het RUP Centrumbocht en is in uitvoering van
artikel 2.2.14 §5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het omvat een gemotiveerd advies inzake
de adviezen, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek t.o.v. het ontwerp RUP
werden uitgebracht. Tevens geeft het advies aan waar het ontwerp RUP, naar aanleiding van deze
bewaarschriften, opmerkingen en adviezen, eventueel nog kan worden aangepast voor de definitieve
vaststelling van het RUP.
VCRO, artikelen 2.2.14. §5. en §6.
§ 5. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek
gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Dat advies bevat de integrale adviezen van de deputatie en
het departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
het college van burgemeester en schepenen de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren.
Wanneer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geen advies heeft verleend binnen de
gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk
de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de gemeenteraad.
§ 6. De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.
Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan
slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het
openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de
aangeduide diensten en overheden, of het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening.
De definitieve vaststelling van het plan kan echter geen betrekking hebben op delen van het grondgebied
die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.

Wijze van behandeling van de bezwaarschriften en adviezen
Het openbaar onderzoek liep van 8 december 2017 tot 6 februari 2018. Er werden 64 bezwaarschriften
ingediend, waarvan 3 laattijdig. De laattijdig ingediende bezwaarschriften werden ook behandeld. De
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ingediende bezwaren werden genummerd en behandeld volgens de niet-zone specifieke elementen van
het RUP, de RUP bestemmingszones met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Ter
voorbereiding van het advies en in functie van een efficiënte en grondige beoordeling van de
bezwaarschriften werden de bezwaarschriften vooraf ingedeeld op basis van het ‘subgebied’ waarover
zij handelen. Op basis daarvan werden 4 ‘subgebieden’ onderscheiden en heeft er zich per subgebied
een werkgroep voorzien van een trekker zich over de respectievelijke bezwaren gebogen. Aldus werden
volgende ‘subgebieden’ en werkgroepen / trekkers onderscheiden:
- Groep Nijverheidstraat: Pierre Bogaert (trekker), Antoine Mathys, Jo Debaveye en Aagje Rottiers,
Peter De Wilde: ondersteuning
- Groep SoGent / Plantsoendienst: Peter Hofman (trekker), Els Van Gelder, Christel Verleyen en David
Lenaerts
- Groep Sportwegel: Lucas De Vocht (trekker), Sander Dejonghe, Celestina Wyndaele en Peter Devooght
- Groep Van Acker: Peter De Wilde (trekker), Eric De Cnuydt, Veronique De Bethune en Carlos
Vermeiren.
Alle bezwaarindieners werden voorafgaandelijk ook tot een hoorzitting van de GECORO uitgenodigd om
hun opmerkingen en/of bezwaren nog eens kort toe te lichten, desgewenst aanvullingen te geven en op
eventuele vragen van de GECORO te antwoorden. Deze hoorzittingen vonden plaats op: woensdag 21
maart 2018, donderdag 22 maart 2018 en dinsdag 27 maart 2018.
De volgende adviezen werden ter kennis gebracht aan alle leden van de GECORO.








Advies Infrabel
Advies Aquafin
Advies Departement Omgeving
Advies lokale erfgoedraad
Advies Minaraad
Advies provincie Oost-Vlaanderen
Advies NMBS

Gelet op het grote aantal bezwaarschriften en de complexiteit van de materie was het onmogelijk om
het gecoördineerd advies binnen het gegeven tijdsbestek van één vergadering uit te brengen. Ook niet
alle leden hebben alle vergaderingen kunnen bijwonen. Daarom volgt hieronder een chronologisch
overzicht van de opeenvolgende vergaderingen waarin de adviesbehandeling aan bod kwam, telkens
voorafgegaan door de aanstiplijst van de aan-/afwezigheden.

Adviesformulering
Het uiteindelijke advies werd opgetekend door de voorzitter en werd in unanimiteit aanvaard door de
stemgerechtigde leden. Het wordt integraal als bijlage bij dit verslag gevoegd.
In het advies van de GECORO wordt niet expliciet ingegaan op de zuiver juridische en procedurele
aspecten omdat deze niet-ruimtelijk van aard zijn. Ze kwamen wel tijdens de bespreking aan bod. Wat
betreft de gevolgde procedure kan verwezen worden naar de regelgeving met betrekking tot de
planprocessen en de achtergrondinformatie van de VVSG en van de Vlaamse Overheid / Milieuinfo
waaruit blijkt dat – ingevolge de ‘overgangsmaatregelen’ - de correcte opmaakprocedure, i.e. nog de
‘oude procedure’ wordt gevolgd.
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VERGADERING donderdag 26 APRIL 2018
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, 20u
aanwezig

naam
STEMGERECHTIGD

functie

Peter De Wilde
Anja Schepers

Voorzitter
Secretaris, plaatsvervangend voor
mevr. Vansteenbrugge

X
x

Peter Hofman
Cornelis Peil
Kurt Van Cauwenberghe
Peter Devooght
Antoine Mathys
Sander Dejonghe
Maarten Everaert
Jo Debaveye
Lucas De Vocht
Carlos Vermeiren

Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend

x

Magda De Smet
Eric De Cnuydt

landbouwraad
plaatsvervangend

Veronique De Bethune
Johan Van Twembeke

Erfgoedraad
plaatsvervangend

x

Els Van Gelder
David Lenaerts

Veiligheid en verkeer
plaatsvervangend

x
x

Guy Maes
Eveline Goossens

Middenstand
plaatsvervangend

Aagje Rottiers
Stijn Brysbaert

Jeugdraad
plaatsvervangend

x

Pierre Bogaert
Celestina Wyndaele

Milieuraad
plaatsvervangend

x

Rosette Ferdinande
Huybrechts Roger

Senioren

x

Afgevaardigde CD&V
Afgevaardigde Ruimte
Afgevaardigde OpenVLD
Afgevaardigde NVA
Schepen Ruimtelijke Ordening

x
x
x
x
x

verontschuldigd

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

NIET STEMGERECHTIGD
Willem Rombaut
Simon Suys
Christel Verleyen
Leen Gryffoy
Trudo Dejonghe
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Open gedeelte
1. Goedkeuring van de verslagen 117 – 118 – 119 – 120 - 121
De verslagen 117 – 118 – 119 – 120 – 121 worden unaniem goedgekeurd.

2. Doel en organisatie van de vergadering – adviesformulering RUP Centrumbocht
De voorzitter licht het doel en de organisatie van de vergadering toe. De bezwaarschriften zullen op
basis van de bevindingen van de respectievelijke werkgroepen door de stemgerechtigde leden in
besloten vergadering worden behandeld met het oog op de uiteindelijke adviesformulering, ook de
adviezen zullen daarin aan bod komen.
Omdat niet alle verslagen van werkgroepen vooraf aan iedereen werden bezorgd en op vraag van dhr.
Rombaut, wordt geopteerd om in het open gedeelte van de vergadering nog eens alle verslagen van de
werkgroepen een voor een toe te lichten. Daarna werd gevraagd aan de niet-stemgerechtigden om de
zaal te verlaten in functie van de adviesverlening.

Besloten gedeelte
In het besloten gedeelte van de vergadering werd aanvang genomen met de adviesverlening door de
stemgerechtigde leden.
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VERGADERING maandag 30 april 2018, verderzetting van de vergadering
van 26 april 2018
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, 18u
aanwezig

naam
STEMGERECHTIGD

functie

Peter De Wilde
Anja Schepers

Voorzitter
Secretaris, plaatsvervangend voor
mevr. Vansteenbrugge

X
x

Peter Hofman
Cornelis Peil
Kurt Van Cauwenberghe
Peter Devooght
Antoine Mathys
Sander Dejonghe
Maarten Everaert
Jo Debaveye
Lucas De Vocht
Carlos Vermeiren

Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend

x

Magda De Smet
Eric De Cnuydt

landbouwraad
plaatsvervangend

Veronique De Bethune
Johan Van Twembeke

Erfgoedraad
plaatsvervangend

x

Els Van Gelder
David Lenaerts

Veiligheid en verkeer
plaatsvervangend

x

Guy Maes
Eveline Goossens

Middenstand
plaatsvervangend

Aagje Rottiers
Stijn Brysbaert

Jeugdraad
plaatsvervangend

x

Pierre Bogaert
Celestina Wyndaele

Milieuraad
plaatsvervangend

x

Rosette Ferdinande
Huybrechts Roger

Senioren

verontschuldigd

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

NIET STEMGERECHTIGD
Willem Rombaut
Simon Suys
Christel Verleyen
Leen Gryffoy
Trudo Dejonghe

Afgevaardigde CD&V
Afgevaardigde Ruimte
Afgevaardigde OpenVLD
Afgevaardigde NVA
Schepen Ruimtelijke Ordening

Besloten gedeelte
De adviesverlening wordt enkel in aanwezigheid van de stemgerechtigde leden of hun plaatsvervangers
voortgezet.
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VERGADERING vrijdag 4 mei 2018, verderzetting van de vergadering van
30 april 2018
Locatie: zaal Moerkensheide, 18u30 – 24u
aanwezig

naam
STEMGERECHTIGD

functie

Peter De Wilde
Anja Schepers

Voorzitter, redacteur advies
Secretaris, plaatsvervangend voor
mevr. Vansteenbrugge

X

Peter Hofman
Cornelis Peil
Kurt Van Cauwenberghe
Peter Devooght
Antoine Mathys
Sander Dejonghe
Maarten Everaert
Jo Debaveye
Lucas De Vocht
Carlos Vermeiren

Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend
Deskundige
plaatsvervangend

x

Magda De Smet
Eric De Cnuydt

landbouwraad
plaatsvervangend

Veronique De Bethune
Johan Van Twembeke

Erfgoedraad
plaatsvervangend

Els Van Gelder
David Lenaerts

Veiligheid en verkeer
plaatsvervangend

Guy Maes
Eveline Goossens

Middenstand
plaatsvervangend

Aagje Rottiers
Stijn Brysbaert

Jeugdraad
plaatsvervangend

Pierre Bogaert
Celestina Wyndaele

Milieuraad
plaatsvervangend

Rosette Ferdinande
Huybrechts Roger

Senioren

verontschuldigd

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

NIET STEMGERECHTIGD
Willem Rombaut
Simon Suys
Christel Verleyen
Leen Gryffoy
Trudo Dejonghe

Afgevaardigde CD&V
Afgevaardigde Ruimte
Afgevaardigde OpenVLD
Afgevaardigde NVA
Schepen Ruimtelijke Ordening

Besloten gedeelte
De definitieve adviesverlening wordt enkel in aanwezigheid van de stemgerechtigde leden of hun
plaatsvervangers voortgezet.
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Gemotiveerd advies GECORO De Pinte
RUP Centrumbocht
Uitgebracht tijdens de zitting van donderdag 26 april 2018
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SITUERING
Op 27 november 2017 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.
Het openbaar onderzoek liep van 8 december 2017 tot 6 februari 2018. Er werden 64
bezwaarschriften ingediend, waarvan 3 laattijdig. In onderstaand advies van de Gecoro werden de
ingediende bezwaren behandeld volgens de RUP-bestemmingszones en de stedenbouwkundige
voorschriften.

BEZWAARSCHIFTEN MET NIET-ZONE SPECIFIEKE ELEMENTEN
Bezwaarschrift nr. 47 :
Diverse opmerkingen worden geformuleerd in bezwaar nr. 47.
Zo wenst het bezwaar:
1. Bij een opdeling van een woning in maximaal 3 woonentiteiten de parkeerratio
terug te brengen tot minimum 1 parkeerplaats per wooneenheid;
2. Voor de stationsomgeving minimum 25 won/ha, i.p.v. maximum;
3. 100 parkeerplaatsen voor pendelverkeer waarvan minimaal 50 % voorzien in
een (half) ondergrondse parking;
4. Vraag tot het verplicht opleggen van de opmaak van een masterplan;
5. Voor de projectzone artikel 5.2, zijnde de plantsoendienst, het mogelijk te
maken om tot max. 4 bouwlagen te gaan langs kant spoorlijnen en max 2
bouwlagen met dakverdieping langs de kant van de bestaande woningen met
tuin;
Standpunt van de Gecoro:
1.

De Gecoro vindt het bezwaar gegrond wat de parkeerplaatsen betreft.
Vooreerst geeft de Gecoro het advies om de inrichtingsplannen verordenend te
maken. Zodanig moet artikel 0.10 op pagina 7 in die zin aangepast worden. In dit
verordenend document moet verplichtend een studie over mobiliteit en
parkeren vervat zitten. Op basis daarvan dient per projectzone het aantal
parkeerplaatsen voorzien te worden met een minimum van 1 en een maximum
van 2 per woonentiteit. Op basis van het omgevingsrapport kan hiervan
afgeweken worden.

2.

Het criterium van maximum 25 woonentiteiten per ha is een beleidsbeslissing en
ingegeven door de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de gemeente De
Pinte. Echter kan in projectzone 5.2 (plantsoendienst) een hogere densiteit
2

bepaald worden, indien dit voorafgaand het onderwerp uitmaakt van een
onderzocht inrichtingsplan.
In projectzone 5.3 (Nijverheidstraat), kan, omwille van de nabijheid van de
spoorweg ook overwogen worden tot een hogere densiteit indien de ontsluiting
goed verzekerd wordt en indien de overweg 106 niet afgeschaft wordt. Dit
voorbehoud wordt gemaakt in het advies van de NMBS.
3.

Het verplicht opleggen van een masterplan zou de ontwikkeling van de
projectzones kunnen vertragen. Echter moet wel geopteerd worden om de
inrichtingsplannen beter te verorderen (zie hierboven) in het Rup en te stellen
welke de minimumeisen zijn waaraan het inrichtingsplan moet voldoen.
In de definitie dient het inrichtingsplan dan ook te worden gespecifieerd volgens
ons advies (zie bijlage)

4.

Voor projectzone 5.2 (plantsoendienst) wordt nu best reeds ingeschreven dat
een degressie van hoogbouw wenselijk is, waarbij de hoogste gebouwen langs
de spoorweg mogen gebouwd worden en de gebouwen aan de andere zijde qua
typologie, volume en hoogte dienen aan te sluiten bij de bestaande bebouwing
in de aanpalende straten. Aan de zijde van de spoorweg kan van de hoogte, in
afwijking van artikel 5, afgeweken worden. Hier wordt een kroonlijsthoogte van
13 meter toegestaan en een nokhoogte van 14,00 meter

Bezwaarschrift nr. 52 :
Diverse opmerkingen worden geformuleerd in bezwaar nr. 52. Zo wenst het bezwaar:
1. Het samennemen van de percelen Politiezone en Regie der gebouwen aan de
Florastraat;
2. Kiss & Ride zone aan de Florastraat en de bushaltehaven aldaar worden als een
last op de herontwikkeling van deze percelen gezien;
3. Op achterste deel wil de politiezone 6 rijwoningen oprichten wat niet kan met
voorliggende voorschriften, die enkel alleenstaande woning of halfopen
bebouwing toestaat;
4. Op het achterste deel wil de eigenaar een lintbebouwing, maar ‘gesloten’
bebouwing wordt in artikel 1 van het Rup niet echt vernoemd.
5. Het Rup lijkt het Hazelaarspad te willen verbreden waardoor huidige percelen
verkleinen.
6. De nu bestaande erfdienstbaarheid van recht van doorgang wordt nu
meegenomen in het Haezelaarspad; Vraag naar alternatief.
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Standpunt van de Gecoro:
1. Om het project in de Florastraat niet te hypothekeren stelt de Gecoro voor om
de zone artikel 2, zijnde woonzone voor één en meergezinswoningen met één
perceel uit te breiden, zodat de zone gelijk komt met de overkant van het
Hazelaarspad. De inkleuring op de kaart dient aangepast te worden
2. In artikel 2 een uitzondering maken voor de mogelijke meergezinswoning aan de
Kiss & Ride zone, waarbij de 5 meter voorbouwlijn achter de rooilijn hier niet
van toepassing is, zodanig dat onmiddellijk na de Kiss & Ride zone kan gebouwd
worden.
3. Duidelijkheid scheppen over ‘gesloten’ bebouwing. Dit moet mogelijk zijn op de
percelen aan het Hazelaarspad. Ook een aantal andere gebieden (Begoniapark,
Salviapark) hebben hetzelfde probleem. De Gecoro geeft het advies om artikel
1.3 in te voeren waar de mogelijkheid bestaat tot ‘gesloten’ bebouwing of
lintbebouwing wordt ingeschreven.
4. Er moet duidelijkheid komen over het statuut van het Hazelaarspad en de
eigendom. De Gecoro geeft advies om een duidelijke afbakening van het
openbaar domein op te nemen in de plannen bij het RUP. Het vermoeden
bestaat dat een deel, ingekleurd als grijze zone, feitelijk behoort tot het privaat
gedeelte van de politiezone. De toelichtingsnota moet dan ook verduidelijkt
worden en de kleur op de plannen aangepast. Onder paragraaf 8.2 van de
toelichtingsnota toe te voegen “Deze aanduiding is puur informatief en
planologisch van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de
eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.”

Bezwaarschrift nr. 14 :
Het bezwaar wenst:
1. Een hogere densiteit voor de volledige zone van het Rup
2. Het toelaten van bestemming kantoor naast kleinhandel
3. Streven naar 15 % sociale woningen.
4. Bij meergezinswoningen een variatie in vloeroppervlakte
Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro wenst te wijzen op de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in
de gemeente waarbij het momenteel niet wenselijk is om een te hoge densiteit
aan te houden voor het volledige gebied van het RUP. Dit is een beleidskeuze.
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2. Bestemming kantoor is reeds opgenomen in artikel 5. Zodanig is dit bezwaar
niet gegrond want zonder belang.
3. Ook de Gecoro wenst 20% als streefdoel voor sociale woningen te behouden.
4. Bij artikel 2 meergezinswoningen stelt de Gecoro voor dat aanvullend wordt
bepaald dat de kleinste entiteit een minimum oppervlakte van 60m² moet
bedragen.

Bezwaarschrift nr. 16 :
Bezwaarindieners wensen de procedure van het Rup volledig te herbeginnen en de
percelen, gesitueerd aan het einde van de Florastraat, mee op te nemen in het RUP.
Standpunt van de Gecoro
De Gecoro wenst hier niet op in te gaan. De afbakening werd destijds door de
gemeenteraad vastgesteld en er werd uitdrukkelijk gekozen om aparte regels op te
leggen voor de percelen binnen deze afbakening.
Op de percelen van de bezwaarindieners zijn enerzijds de bestemmingsvoorschriften
van het parkbos van toepassing en anderzijds de beschermingsmaatregelen in het
decreet voor zonevreemde woningen.
Het aantal zonevreemde percelen in de gemeente De Pinte is legio en de Gecoro
adviseert aan het bestuur dat deze percelen het voorwerp zouden uitmaken van een
aparte procedure tot het opmaken van een ‘Rup zonevreemde constructies’. Hier een
uitzondering maken voor het aantal percelen, zonder oog te hebben voor de aanpalende
percelen die in gelijkaardige situatie (zonevreemde woningen aanpalend aan het
centrumgebied) bevinden zou een discriminatie zijn.

Bezwaarschrift nr. 57 :
Bezwaarindieners wensen de procedure van het Rup volledig te herbeginnen en de
percelen, gesitueerd aan het einde van de Florastraat, mee op te nemen in het RUP
Standpunt van de Gecoro
De Gecoro wenst hier niet op in te gaan. De afbakening werd destijds door de
gemeenteraad vastgesteld en er werd uitdrukkelijk gekozen om aparte regels op te
leggen voor de percelen binnen deze afbakening.
Op de percelen van de bezwaarindieners zijn enerzijds de bestemmingsvoorschriften
van het parkbos van toepassing en anderzijds de beschermingsmaatregelen in het
decreet voor zonevreemde woningen.
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Het aantal zonevreemde percelen in de gemeente De Pinte is legio en de Gecoro
adviseert aan het bestuur dat deze percelen het voorwerp zouden uitmaken van een
aparte procedure tot het opmaken van een Rup zonevreemde constructies. Hier een
uitzondering maken voor het aantal percelen, zonder oog te hebben voor de aanpalende
percelen die in gelijkaardige situatie (zonevreemde woningen aanpalend aan het
centrumgebied) bevinden zou een discriminatie zijn.

Bezwaarschrift nr. 10 :
Het bezwaar heeft diverse opmerkingen. Het bezwaar behandelt voornamelijk:
1. Het aantal parkeerplaatsen in artikel 3, zijnde wonen in een parkomgeving zou
duidelijk moeten verminderd worden;
2. Ook wat de projectzones in artikel 5 betreft, getuigt het van weinig
toekomstvisie om zoveel parkeerplaatsen te voorzien;
3. Uit de mobiliteitsstudie is gebleken dat de parking aan de Groenstraat
onderbenut is, waardoor dit best mee zou worden opgenomen in een
projectgebied voor bebouwing;
4. Bij de projectzone 5.1, zijnde de Sportwegel, wenst bezwaarindiener een andere
invulling dan bebouwing.
Standpunt van de Gecoro:
1. Ook wat de parkeergelegenheid in artikel 3, wonen in parkgebied, betreft,
verwijst de Gecoro terug naar haar standpunt dat dit dient onderzocht te
worden, project per project in het inrichtingsplan. De Gecoro geeft het advies
om de inrichtingsplannen verordenend te maken. Zodanig moet artikel 0.10 op
pagina 7 in die zin aangepast worden. In dit verordenend document moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis
daarvan dient per projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden
met een minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van
het omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden.
2. Zie punt 1. Dezelfde redenering gaat ook op voor de projectzones in artikel 5.
3. De Gecoro heeft vastgesteld dat de parking aan de Groenstraat wel degelijk
benut wordt en nuttig is. Opnemen in een projectzone voor bebouwing is dan
ook niet wenselijk.
4. De Gecoro is voorstander dat een trage weg in artikel 5.3 behouden blijft. Echter
is de plaatsaanduiding louter indicatief
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Bezwaarschrift nr. 17 :
Het bezwaar handelt voornamelijk over projectgebied 5.1, zijnde de Sportwegel
1. Grens RUP: wat van de overkant van de straat (Scheldeveldestraat)? Waarom
wordt dit niet mee opgenomen in het Rup. Daar gelden dan geen regels?
2. Waterdruk in de wijk is soms te laag, quid in de toekomst?
3. Hoge aantal sociale woningen hier, liever een betere spreiding over De Pinte van
de sociale woningen
4. Liever groen dan sociale woningen hier.
Standpunt van de Gecoro
1. Het Rup heeft de grenzen van de verkaveling genomen als grens voor het RUP
en de Gecoro heeft in diverse vergaderingen deze grenzen opportuun gevonden.
Volgens de huidige beleidslijnen van de gemeente kunnen ook aan de bouwzone
buiten de zone van het RUP geen grootschalige appartementsblokken gebouwd
worden.
2. Wat de waterdruk betreft is dit geen item van ruimtelijke ordening.
3. Indien er gebouwd wordt in projectzone 5.1, zijnde de Sportwegel, is de Gecoro
wel degelijk voorstander voor het plaatsen van sociale woningen op deze
locatie. Het zijn gronden die momenteel toebehoren aan de gemeente en het is
wenselijk dat de gemeente zelf inspanningen levert om de verplichtingen van
sociale woningen na te komen.
4. Het bezwaar om meer aandacht te hebben voor groen ook binnen de grenzen
van het Rup wordt gegrond verklaard. Bij de overdracht van de gronden aan de
gemeente in de jaren ‘50 werd trouwens gemeld dat deze gronden een
recreatieve bestemming moesten krijgen. De Gecoro wenst dit maximaal in te
vullen. De akte is verleden op 31 maart 1956 en geregistreerd op 17 april 1956.

Bezwaarschrift nr. 60 :
Het bezwaarschrift richt zich voornamelijk tegen de bepalingen van artikel 5.4, zijnde het
projectgebied OCP
1. De bezwaarindiener is bevreesd dat dit de mogelijkheid laat voor de bouw van een
grootschalig winkelcentrum.
Standpunt van de Gecoro
1. Dit bezwaar komt uit een foute lezing van het ontwerp Rup. De bouw van een
winkelcentrum is niet voorzien in het Rup. Enkel heeft het Rup een bestendiging
gegeven van de bestaande toestand.
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Bezwaarschrift nr. 3 :
Het bezwaar behandelt het probleem van de bestaande gebouwen die door ramp
(overmacht) verloren gaan en door de nieuwe regels van het Rup, niet mogen worden
heropgebouwd. Meer bepaald de meergezinswoning aan het Kerkplein.
Standpunt van de Gecoro
In geval van overmacht (ramp) moet het mogelijk zijn om bestaande constructies, meer
bepaald aan het Kerkplein, herop te bouwen. Evenwel onder strikte voorwaarden. De
Gecoro stelt voor om de bewoordingen van artikel 145 DRO hiervoor als leidraad te
nemen.
Derhalve dient opgenomen te worden:
“Mag worden herbouwd:
Het gebouw [of de constructie] dat geheel of gedeeltelijk is vernield of beschadigd door
een plotse ramp, buiten de wil van de eigenaar en waarbij het gebouw voor de vernieling
of beschadiging niet verkrot was en dat ofwel volgens het bevolkingsregister in de loop
van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging bewoond werd of uitgebaat
werd.”

Bezwaarschrift nr. 38 :
Het bezwaarschrift heeft betrekking op de verordenende reglementen met betrekking tot
artikel 3.3, zijnde het projectgebied aan de Van Ackerlaan
1. Er is een te lage woondichtheid voorzien. Nochtans moet de overheid inzetten op
verdichting en inbreiding.
2. Geen ontsluiting van het binnengebied.
3. Omtrent de trage weg. Er is actueel geen trage weg meer. Zie opmerking op bezwaar
12.
4. Door de opgelegde maatregelen in het Rup, wordt het niet interessant om het gebied
te ontwikkelen. Er is te weinig rendement, zodat het dode letter zal zijn.
Standpunt van de gecoro
1. Bij projectgebied 3.3 van Ackerlaan (wonen in park) ligt de klemtoon op het groen.
Deze projectzone werd dan ook omschreven als wonen in parkgebied. Echter vindt
de Gecoro, samen met de bezwaarindiener, dat te eng gekeken wordt naar de
stedenbouwkundige mogelijkheden. In ontwikkelingsgebied 3.3. kan wel naar een
hoger densiteit gegaan worden dan in het ontwerp Rup wordt voorgesteld, indien
dit ondersteund wordt door een voorafgaande studie die opgenomen wordt in het
inrichtingsplan, met wel een maximum van 20 woonentiteiten per hectare.
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2. Bij het opleggen van een inrichtingsplan moeten bepaalde garanties voorzien
worden. Met deze garanties is het mogelijk om de densiteit te verhogen, zodat een
realiseerbaar project kan begonnen worden. (Zie de bijlage inrichtingsplan voor zone
3.3.)
3. De trage weg is in onbruik geraakt maar dit neemt niet weg dat het rup niet kan
stellen dat bij het realiseren van het project, de trage weg moet terugkomen.
Momenteel is er een waterloop waar een private erfdienstbaarheid van Aquafin op
rust. De omwonende moeten hen toegang geven.
4. Een waardevol stedenbouwkundig project moet mogelijk gemaakt worden.

Bezwaarschrift nr. 62 :
Dit bezwaar werd laattijdig ingediend, maar wordt volledigheidshalve toch behandeld.
Het bezwaarschrift bevat echter geen inhoudelijke kritieken.

Bezwaarschrift nr. 63 :
Dit bezwaar werd laattijdig ingediend, maar wordt volledigheidshalve toch behandeld.
Dit bezwaar sluit aan bij de bezwaren tegen het projectgebied Plantsoendienst. Het
bezwaar wordt ernstig genomen en behandeld met dezelfde, gelijkaardige bezwaren.

Bezwaarschrift nr. 64 :
Dit bezwaar werd laattijdig ingediend, maar wordt volledigheidshalve toch behandeld.
Dit bezwaar is een aanvulling op bezwaar nr.58.
Bezwaar nr. 64 handelt over het in de verkaveling van de Groenstraat niet overgedragen
perceel. De Gecoro meent hierover geen standpunt te moeten innemen.
Wel wordt het advies gegeven om minstens de feitelijke gegevens aan te passen. Het
perceel is geen eigendom van de gemeente en kan dan ook niet als dusdanig worden
opgenomen.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Bezwaarschrift nr. 8 :
Dit bezwaarschrift bevat gelijkluidende kritieken als bezwaarschrift nr. 3.
Het bezwaar behandelt het probleem van de bestaande gebouwen die door ramp
(overmacht) verloren gaan en door de nieuwe regels van het rup, niet mogen worden
heropgebouwd.
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Standpunt van de Gecoro
In geval van overmacht (ramp) moet het mogelijk zijn om bestaande constructies, meer
bepaald aan het Kerkplein, herop te bouwen. Evenwel onder strikte voorwaarden. De
Gecoro stelt voor om de bewoordingen van artikel 145 DRO hiervoor als leidraad te
nemen.
Derhalve dient opgenomen te worden:
“Mag worden herbouwd:
Het gebouw [of de constructie] dat geheel of gedeeltelijk is vernield of beschadigd door
een plotse ramp, buiten de wil van de eigenaar en waarbij het gebouw voor de vernieling
of beschadiging niet verkrot was en dat ofwel volgens het bevolkingsregister in de loop
van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging bewoond werd of uitgebaat
werd.”

Bezwaarschrift nr. 30 :
Het bezwaarschrift heeft enkel betrekking op het perceel op de hoek van de Baron De
Gieylaan en de Albertlaan.
1. De bezwaarindiener meent dat er een overgangsregeling moet zijn voor constructies
waarvoor door het bestuur reeds een stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd, maar waarbij deze vergunning nog niet definitief is geworden, meer
concreet, wordt aangevochten.
2. De regel van 8 meter gevelbreedte voor één woonentiteit en per 4 meter
gevelbreedte de mogelijkheid tot een bijkomende woonentiteit, kan o.a. problemen
meebrengen bij hoekpercelen.
Standpunt van de Gecoro
1. De bezwaarindiener heeft formeel gesteld dat een dergelijke overgangsbepaling
gebruikelijk was, maar heeft op vraag van de gecoro geen voorbeeld gegeven. Het is
effectief zo in het kader van behoorlijk bestuur, het bestuur niet zomaar het geweer
van schouder mag veranderen en haar regels wijzigen in de loop van een procedure.
Echter stelt de Gecoro vast dat bij de totstandkoming van het huidige Rup er een
volledige procedure is doorlopen waarbij men kan stellen dat de huidige gewijzigde
regels gedragen worden door de bevolking en minstens door alle geledingen van de
bevolking vertegenwoordigd in de Gecoro.
Het is dan ook aan het bestuur om deze nieuwe regels toe te passen, zodra deze van
kracht zijn. Dit is geen wijziging in de houding van het bestuur, maar het bestuur dat
zich confirmeert aan de gewijzigde regels van bestemming en bouwen, opgelegd
door een door studie gedragen rup.
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Derhalve ziet de Gecoro geen noodzaak om in individuele gevallen af te wijken van
de algemeen opgelegde regels van het nieuwe rup. Dit sluit uiteraard niet uit dat
vergunningen verkregen, voor de vaststelling van het ontwerprup, kunnen
toegepast worden, zo lang zij de toetsing van de administratieve rechtbanken
hebben doorstaan.
2. De kritiek op de 8 plus 4 regel om het aantal woonentiteiten te bepalen op
hoekpercelen, wordt wel gegrond bevonden. In dit geval heeft de bouwheer de
keuze om te bepalen waar zijn breedte ligt en waar zijn diepte.
De Gecoro geeft het advies om dit als algemene bepaling voor hoekpercelen toe te
passen.

Bezwaarschrift nr. 3:
Dit bezwaar werd reeds behandeld
Het bezwaar behandelt het probleem van de bestaande gebouwen die door ramp
(overmacht) verloren gaan en door de nieuwe regels van het rup, niet mogen worden
heropgebouwd.
Standpunt van de Gecoro
In geval van overmacht (ramp) moet het mogelijk zijn om bestaande constructies, meer
bepaald aan het Kerkplein, herop te bouwen. Evenwel onder strikte voorwaarden. De
Gecoro stelt voor om de bewoordingen van artikel 145 DRO hiervoor als leidraad te
nemen.
Derhalve dient opgenomen te worden:
“Mag worden herbouwd:
Het gebouw [of de constructie] dat geheel of gedeeltelijk is vernield of beschadigd door
een plotse ramp, buiten de wil van de eigenaar en waarbij het gebouw voor de vernieling
of beschadiging niet verkrot was en dat ofwel volgens het bevolkingsregister in de loop
van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging bewoond werd of uitgebaat
werd.”

Bezwaarschrift nr. 61:
Dit bezwaarschrift behandelt diverse punten:
1. In artikel 1 van het ontwerprup is de afbakening tussen tweede bouwzone en
hoofdgebouw is niet begrensd m.a.w. hoever moet tweede woning van eerste
woning staan. Naar de perceelgrenzen 10 m. het bezwaarschrift vraagt om hier ook
een minimale afstand aan toe te voegen;
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2. In tweede bouwzone is geen beperking opgelegd voor handelszaken en horeca. Best
nevenbestemmingen niet toelaten in tweede bouwzone;
3. Herstelplan voor hoogstammige bomen opleggen in tweede bouwzone;
4. Bouwdiepte Hortensialaan beperken tot 15m;
5. Kroonlijsthoogte bepalen vanaf welk punt deze gemeten is (enkel Hortensialaan);
6. Bij herbouw de bestaande situatie toelaten in functie van afstand tot achterste
perceelsgrens.
Standpunt van de gecoro:
1.

In Artikel 1 kan men wat de tweede bouwzone betreft, bouwzone 't.o.v. alle
perceelsgrenzen en t.o.v. bouwzone hoofdgebouw: min 10 meter' i.p.v. tekst die er
nu staat.

2. nevenactiviteiten moeten wel worden toegelaten voor zover zij zich beperken tot
hoogstens een ‘klasse 3’ inrichting.
3. Ook de Gecoro wil de invoering van een compensatie opleggen voor het verwijderen
van hoogstammige bomen in de tweede bouwzone.
4. Dit bezwaar is niet dienend, vermits dit kan binnen de bestaande regels
5. Bij de definities bij de aanvang van de verordenende bepalingen moet duidelijk
gesteld worden wat de kroonlijsthoogte is. Er is effectief een bolle weg en dit zorgt
voor onduidelijkheid. De gecoro stelt voor om dit op te nemen in artikel 0.25 waarbij
de kroonlijsthoogte wordt bepaald ten opzichte van de vloerpas.
6. De Gecoro stelt voor om bij de regeling van hoofdbouw de toevoeging te schrijven
met betrekking tot de afstand t.o.v. de achterste perceelsgrens nl : minimum 8
meter, met uitzondering van verbouwing en herbouw binnen het bestaande
vergunde volume met behoud van de bestaande afmetingen.

ART.1: WOONZONE MET GEMENGDE BEBOUWING
Bezwaarschrift nr. 2:
De bezwaarindieners wensen
1. Het verplaatsen van het bijgebouw in de richting van de voorbouwlijn om zo de
totale verharde oppervlakte te verkleinen;
2. De verplichte parkeerplaatsen te beperken tot 2 per woonentiteit;
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3. Een kleurbepaling toe te voegen bij de percelen die oorspronkelijk behoorden tot de
Kleine Landeigendom (zijnde meer bepalingen voor artikel 1.1 en artikel 1.2);
4. Bij het groenbeleid voorrang te geven aan inheemse boomsoorten;
5. Bouwen in de tweede bouwzone is een aantasting van de privacy.
Standpunt van de gecoro:
1. Het verplicht verplaatsen van de bijgebouwen dichter bij het hoofdgebouw is niet
dienstig. Dit zou problemen kunnen veroorzaken bij het parkeren van grotere
voertuigen of van meerdere voertuigen.
2. Wat parkeerplaatsen betreft dient ook gekeken te worden naar de toekomstige
evolutie en de beperkte wegeninfrastructuur. De Gecoro vindt het bezwaar dan ook
gegrond en wenst naar een tekst te komen van maximum twee en minimum één
parkeerplaats per woonentiteit.
3. De Gecoro vindt dat het opleggen van een typologie meer moet uitgewerkt in de
verordenende voorschriften worden om een uniformiteit te creëren. Zie bezwaar 1.
4. De Gecoro vindt het bezwaar niet gegrond. Het handelt hier over de private tuinen.
Er wordt reeds een beleid gevoerd over inheemse boomsoorten in de niet private
delen.
5. Er zijn voldoende regels om de privacy te beschermen.

Bezwaarschrift nr. 14 :
Reeds voorheen behandeld.
Het bezwaar wenst:
1. Een hogere densiteit voor de volledige zone van het Rup;
2. Het toelaten van bestemming kantoor naast kleinhandel;
3. Streven naar 15 % sociale woningen;
4. Bij meergezinswoningen een variatie in vloeroppervlakte.
Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro wenst te wijzen op de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de
gemeente waarbij het momenteel niet wenselijk is om een te hoge densiteit aan
te houden voor het volledige gebied van het RUP. Dit is een beleidskeuze.
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2. Bestemming kantoor is reeds opgenomen in artikel 5. Zodanig is dit bezwaar niet
gegrond want zonder belang.
3. Ook de Gecoro wenst 20% als streefdoel voor sociale woningen te behouden.
4. Bij artikel 2 meergezinswoningen stelt de gecoro voor dat aanvullend wordt
bepaald dat de kleinste entiteit een minimum oppervlakte van 60m² moet
bedragen.

Bezwaarschrift nr. 33 :
Dit bezwaarschrift wenst dat in het Rup extra gemeentelijke parkeerplaatsen worden
opgenomen.
Standpunt van de Gecoro
De Gecoro vindt dit bezwaar ongegrond. Er is voldoende parkeergelegenheid in de
gemeente.

Bezwaarschrift nr. 41:
Het bezwaarschrift handelt specifiek over het perceel op de hoek van de Polderdreef
met de Eeuwfeestlaan. Dit is in het ontwerpRup ingekleurd als woonzone artikel 1
terwijl daar zeer recent een handelszaak is in gevestigd. De bezwaarindiener wenst dan
ook opgenomen te worden in de zone voor handel (artikel 4)
Standpunt van de Gecoro
Dit bezwaar is gegrond. Tijdens de periode van redactie van het ontwerpRup is effectief
de toestand van dit perceel gewijzigd en het lijkt logisch dat dit perceel wordt
opgenomen in de zone van artikel 4.

Bezwaarschrift nr. 42:
Het bezwaar richt zich op verschillende onderwerpen:
1. Het gebied afgebakend in het Rup, zou naar een hogere densiteit moeten gaan.
2. Er zijn verschillende regels voor het opdelen van een woning in een
meergezinswoning. Zo kan een woning voldoende vloeroppervlakte hebben, maar
door de algemene densiteit, toch niet kunnen opgesplitst worden omdat zo de
densiteit op perceel niveau kan overschreden zijn.
3. Het samennemen van verschillende vloeroppervlakte en het opnemen van een
variabele verdeelsleutel.

14

4. Voor de uitbreiding dient rekening gehouden te worden met de hoofd en
bijgebouwen.
Standpunt van de gecoro
1. De woondichtheid in artikel 1, slaat op de woondichtheid voor de gehele zone van
artikel 1, wat inhoudt dat op perceelniveau men tot een hoger of lagere densiteit
komt, zolang het voor het gehele gebied voldoet aan de bepaling. De Gecoro geeft
als advies om dit op te nemen als verduidelijking in de voorschriften.
De gecoro stelt voor om dit concreet aan te passen in artikel 0.4 "De terreinbezetting
wordt uitgedrukt in het procent of in m² van de betreffende zone".
2. Bij artikel 2 meergezinswoningen stelt de gecoro voor aanvullend wordt bepaald dat
de kleinste entiteit een minimum oppervlakte van 60m² moet bedragen.
3. Zie 2.
4. De gecoro meent dat de regeling zoals voorzien momenteel in het ontwerp RUP geen
discriminatie inhoudt tussen de verschillende hypothesen.

Bezwaarschrift nr. 45:
Bezwaar 45 handelt over een technische opmerking. Door onder andere de huidige
isolatienormen kunnen de hoogtes niet meer aangehouden worden die voorgesteld zijn
in het RUP.
Standpunt van de Gecoro:
De Gecoro acht het bezwaar gedeeltelijk gegrond en stelt voor om de hoogtes aan te
passen. Derhalve wordt bij de bijgebouwen de nokhoogte maximum 5 meter en de
kroonlijsthoogte 3 meter 20.

Bezwaarschrift nr. 44:
Dit bezwaarschrift handelt over de inrichting van een pleintje aan de Groenstraat.
Standpunt van de Gecoro
Dit is geen bezwaar dat tot de bevoegdheid hoort van de Gecoro, noch dat door het Rup
kan worden ondervangen. Wel meent de Gecoro dat bij de informatie moet
meegegeven worden dat dit perceel geen eigendom is van de gemeente.

Bezwaarschrift nr. 1:
Dit bezwaar heeft betrekking op de huizen van de kleine landeigendom. Het bezwaar
wenst:
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1. Voortuinen terug te brengen naar het oorspronkelijk beginsituatie met een voortuin
(met haag en gras) en één oprit
2. Geen parkings te voorzien op voortuin en op voetpad.
Standpunt van de gecoro:
1. Voor de Borluutlaan, de Guido Gezelle laan en de Conciencelaan is de Gecoro
voorstander om de oorspronkelijke opzet te herstellen en derhalve één oprijlaan
met een breedte van 3 meter voor de garage (of zijdelings bouwvrije zones) en
géén parking in de voortuin. Terug bredere voetpaden en terug voortuinen met
veel meer groen met auto’s die parkeren op straat met behoud van de lage haag.
Derhalve moet dit gespecifieerd worden in artikel 1.1 en 1.2.
2. Er kan geen uitzondering worden gemaakt voor de percelen waar een
handelsactiviteit wordt uitgebaat. Wel kunnen vergunde toestanden blijven
bestaan. Derhalve is de Gecoro voorstander dat het oorspronkelijk straatbeeld
wordt in ere hersteld.

Bezwaarschrift nr. 34:
Het bezwaar betreft de percelen rond het projectgebied van de Sportwegel en bevat:
1. De nokhoogte in de wijk H. Consciencelaan – Guido Gezellelaan – Borluutlaan, kleur
dak, typologie woningen – verduidelijking algemeen en concretere voorschriften
zoals de verkaveling van vroeger gedetailleerder was.
2. Bezwaar voor de bestemming en indeling van de projectruimte (aantal sociale
woningen e.d., te veel eenheden in totaliteit, de tenietgaan van vrije ruimte voor
jeugdbewegingen).
3. Volgend op vorig bezwaar logisch gevolg: ontsluiting van de projectzone – drukte in
de toekomst, die veel problemen kan geven op piekmomenten en als
jeugdbewegingen bezig zijn.
Standpunt van de gecoro
1. De oorspronkelijke typologie kan behouden blijven en er kan verwezen worden wat
die straten betreft naar de bepalingen van de oorspronkelijke
verkavelingsvergunning. Zie bijlage bepalingen oorspronkelijk
verkavelingsvergunning.
2. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de ruimtelijke
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draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
3. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
4. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in een
zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden met
een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de perceelgrens
aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+ 95meter) en dit
over een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend aan de Borluutlaan
van 50 meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4 worden
maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale woningen
eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het
verslag bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 35:
Het bezwaarschrift bevat verschillende bezwaren:
1. Vooreerst wenst men het artikel 1, 1.1 en 1.2. aangepast te zien. De specifieke
typologie van de huizen aan de Guido Gezellelaan zouden moeten opgenomen
worden in een aparte typologie.
2. tevens wenst men bezwaar in te dienen tegen het artikel 5 en 5.1 betreffende het
projectgebied sportwegel. Door 50% te voorzien voor bebouwing verliest men
openbaar groen en brengt men de noodzakelijk ruimte in het gedrang van de
bestaande organisaties die daar nu gevestigd zijn.
2.1 Bezwaar tegen de bestemming op 50% woningbouw, met minstens 25 sociale
woningen en 50% gemeenschapsvoorzieningen (= 20 % openbaar groen en 5%
parking). Niet alleen verliest men openbaar groen. Bovendien creëert men een hoge
verkeersdrukte en verdringt men de verenigingen die daar momenteel hun lokaal
hebben. De bezwaarindieners merken op dat nu reeds 43% wordt nu ingenomen
door verenigingen en wegen. Mocht er toch gebouwd worden merkt men een
tegenstrijdigheid op tussen de artikelen 1.1 en 5 daar waar het ene artikel min 50%
groen voorziet en het andere max 50%. Tevens vraagt men om geen detailhandel,
horeca of diensten of kantoren toe te laten. Nu zijn enkel detailhandel en horeca
uitgesloten.
2.2. het aantal sociale woningen ligt te hoog. 25 sociale woningen op totaal van 3435 woningen is hoog. Aanpassing naar minimum 20% zoals elders.
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2.4 Vraag: van als woonzone aangeduid gebied ( 1.28 ha) minimum 50% ( 0.64ha)
openbaar groen.
2.5 Vraag : Graag onderzoeken of stedenbouwkundige voorschriften de
mogelijkheid laten om compact en op een kleinere oppervlakte te bouwen.
Opmerking : (deels) woningen voor senioren, sociale assistentiewoningen
argument dicht bij WZC Scheldevelde
2.6 Vraag : Betrokkenheid van de buurtbewoners en van het verenigingsleven
opnemen in de beoordelingscriteria van het inrichtingsplan.
Standpunt van de gecoro
1. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
2. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
3. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in
een zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden
met een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de
perceelgrens aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+
95meter) en dit over een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend
aan de Borluutlaan van 50 meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4
worden maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale
woningen eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het
verslag bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 36:
Dit bezwaar is quasi identiek aan bezwaar 35.

Bezwaarschrift nr. 55:
Het bezwaar slaat op de regels in verband met projectzone Sportwegel en de
omliggende straten.
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Art 1, art 1.1 en art 1.2
Art 1.2 bezwaar met vraag de tekst aan te passen voor enkele huizen(1, 2, 4 en 6) in de
G. Gezellelaan.
Tevens vraagt men voor deze huizen de voorschriften aan te passen:
- kleur van de daken vastleggen;
- nokhoogte te bewaren op de huidige hoogte van de woningen i.p.v.
op 11 m;
- onderzoek of bouwvoorschriften energiezuinig bouwen niet
verhinderen.
Bezwaar over artikel 5 en 5.1, zijnde projectzone sportwegel is gelijkaardig aan bezwaar
nr. 35.
Men vraagt om niet vast te leggen langs waar de ontsluiting moet komen.
Tevens vraagt men om het woord minimum te veranderen in maximum wat het vereiste
aantal parkeerplaatsen betreft.
Standpunt van de gecoro
1. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de Gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
2. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
3. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in een
zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden met
een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de perceelgrens
aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+ 95meter) en dit over
een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend aan de Borluutlaan van 50
meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4 worden
maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale woningen
eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het verslag
bijgevoegd.
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Bezwaarschrift nr. 58 :
Bezwaar :
1. ontwerp RUP laat voor de woonzone met gemengde bebouwing art 1 geen
meergezinswoningen toe (enkel eengezinswoningen).
2. ontwerp RUP: woondichtheid 15 à 18 woningen per ha te weinig dient minstens 25
woningen te zijn.
Standpunt van de gecoro
1. Het bezwaarschrift handelt enkel over het perceel op de hoek van de Groenstraat en
het Groenpark. Men wil een hogere densiteit en men wil een meergezinswoning.
Concreet betekent dit een wijziging voor dit perceel van artikel 1 naar artikel 2.
De Gecoro adviseert om de regelingen in het ontwerpRup te behouden. Er kan geen
uitzondering op perceelsgrens zonder objectieve argumenten die aanduiden waarin
dit perceel verschilt van andere hoekpercelen. Het is een keuze om de concentratie
aan grotere meergezinswoningen te beperken en enkel op specifieke locaties toe te
staan.

Bezwaarschrift nr. 60 :
Het bezwaar behandelt
Verzet tegen mogelijk winkelcentrum OCP
Standpunt van de Gecoro
Het bezwaar is niet gegrond. Het is een bestaande toestand. Het gebied omgeven door
artikel 6 laat niet toe dat er een groter winkelcentrum wordt ontwikkeld.

ART. 1.1 EN ART. 1.2: SPECIFIEKE BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN KLEINE
LANDEIGENDOMMEN
Bezwaarschrift nr. 2 :
Dit bezwaarschift werd hierboven reeds besproken.
De bezwaarindieners wensen:
1. Het verplaatsen van het bijgebouw in de richting van de voorbouwlijn om zo de
totale verharde oppervlakte te verkleinen;
2. De verplichte parkeerplaatsen te beperken tot 2 per woonentiteit;
3. Een kleurbepaling toe te voegen bij de percelen die oorspronkelijk behoorden tot de
Kleine Landeigendom (zijnde meer bepalingen voor artikel 1.1 en artikel 1.2);
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4. Bij het groenbeleid voorrang te geven aan inheemse boomsoorten;
5. Bouwen in de tweede bouwzone is een aantasting van de privacy.
Standpunt van de gecoro:
1. Het verplicht verplaatsen van de bijgebouwen dichter bij het hoofdgebouw is niet
dienstig. Dit zou problemen kunnen veroorzaken bij het parkeren van grotere
voertuigen of van meerdere voertuigen.
2.

Wat parkeerplaatsen betreft dient ook gekeken te worden naar de toekomstige
evolutie en de beperkte wegeninfrastructuur. De gecoro vindt het bezwaar dan ook
gegrond en wenst naar een tekst te komen van maximum twee en minimum één
parkeerplaats per woonentiteit.

3. De gecoro vindt dat het opleggen van een typologie meer moet uitgewerkt in de
verordenende voorschriften worden om een uniformiteit te creëren. Zie bezwaar 1.
4. De Gecoro vindt het bezwaar niet gegrond. Het handelt hier over de private tuinen.
Er wordt reeds een beleid gevoerd over inheemse boomsoorten in de niet private
delen.
5. Er zijn voldoende regels om de privacy te beschermen.

Bezwaarschrift nr. 1 :
Dit bezwaarschrift is reeds besproken
Dit bezwaar heeft betrekking op de huizen van de kleine landeigendom. Het bezwaar wenst:
1. Voortuinen terug te brengen naar het oorspronkelijk beginsituatie met een voortuin
(met haag en gras) en één oprit.
2. Geen parkings te voorzien op voortuin en op voetpad.
Standpunt van de gecoro:
1. Voor de Borluutlaan, de Guido Gezelle laan en de Conciencelaan is de gecoro
voorstander om de oorspronkelijke opzet te herstellen en derhalve één oprijlaan
met een breedte van 3 meter voor de garage (of zijdelings bouwvrije zones) en
géén parking in de voortuin. Terug bredere voetpaden en terug voortuinen met
veel meer groen met auto’s die parkeren op straat met behoud van de lage haag.
Derhalve moet dit gespecifieerd worden in artikel 1.1 en 1.2.
2. Er kan geen uitzondering worden gemaakt voor de percelen waar een
handelsactiviteit wordt uitgebaat. Wel kunnen vergunde toestanden blijven
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bestaan. Derhalve is de Gecoro voorstander dat het oorspronkelijk straatbeeld
wordt in ere hersteld.

Bezwaarschrift nr. 34 :
Het bezwaar betreft de percelen rond het projectgebied van de Sportwegel en bevat:
4. De nokhoogte in de wijk H. Consciencelaan – Guido Gezellelaan – Borluutlaan, kleur
dak, typologie woningen – verduidelijking algemeen en concretere voorschriften
zoals de verkaveling van vroeger gedetailleerder was.
5. Bezwaar voor de bestemming en indeling van de projectruimte (aantal sociale
woningen e.d., te veel eenheden in totaliteit, de tenietgaan van vrije ruimte voor
jeugdbewegingen).
6. Volgend op vorig bezwaar logisch gevolg: ontsluiting van de projectzone – drukte in
de toekomst, die veel problemen kan geven op piekmomenten en als
jeugdbewegingen bezig zijn.
Standpunt van de gecoro
1. De oorspronkelijke typologie kan behouden blijven en er kan verwezen worden wat
die straten betreft naar de bepalingen van de oorspronkelijke
verkavelingsvergunning. Zie bijlage bepalingen oorspronkelijk verkavelingsvergunning
2. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
3. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
4. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
5. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in een
zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden met
een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de perceelgrens
aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+ 95meter) en dit over
een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend aan de Borluutlaan van 50
meter.
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Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4 worden
maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale woningen
eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het verslag
bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 35 :
Het bezwaarschrift bevat verschillende bezwaren:
1. Vooreerst wenst men het artikel 1, 1.1 en 1.2. aangepast te zien. De specifieke
typologie van de huizen aan de Guido Gezellelaan zouden moeten opgenomen
worden in een aparte typologie.
2. tevens wenst men bezwaar in te dienen tegen het artikel 5 en 5.1 betreffende het
projectgebied sportwegel. Door 50% te voorzien voor bebouwing verliest men
openbaar groen en brengt men de noodzakelijk ruimte in het gedrang van de
bestaande organisaties die daar nu gevestigd zijn.
2.1 Bezwaar tegen de bestemming opp. 50% woningbouw, met minstens 25 sociale
woningen en 50% gemeenschapsvoorzieningen (= 20 % openbaar groen en 5%
parking). Niet alleen verliest men openbaar groen. Bovendien creëert men een hoge
verkeersdrukte en verdringt men de verenigingen die daar momenteel hun lokaal
hebben. De bezwaarindieners merken op dat nu reeds 43% wordt nu ingenomen
door verenigingen en wegen. Mocht er toch gebouwd worden merkt men een
tegenstrijdigheid op tussen de artikelen 1.1 en 5 daar waar het ene artikel min 50%
groen voorziet en het andere max 50%. Tevens vraagt men om geen detailhandel,
horeca of diensten of kantoren toe te laten. Nu zijn enkel detailhandel en horeca
uitgesloten.
2.2. het aantal sociale woningen ligt te hoog. 25 sociale woningen op totaal van 3435 woningen is hoog. Aanpassing naar minimum 20% zoals elders.
2.4 Vraag: van als woonzone aangeduid gebied ( 1.28 ha) minimum 50% ( 0.64ha)
openbaar groen.
2.5 Vraag : Graag onderzoeken of stedenbouwkundige voorschriften de
mogelijkheid laten om compact en op een kleinere oppervlakte te bouwen.
Opmerking : (deels) woningen voor senioren, sociale assistentiewoningen
argument dicht bij WZC Scheldevelde
2.6 Vraag : Betrokkenheid van de buurtbewoners en van het verenigingsleven
opnemen in de beoordelingscriteria van het inrichtingsplan.
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Standpunt van de gecoro
1. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit
voor problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de
ruimtelijke draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt
gerealiseerd, zoals vermeld in het ontwerpRUP.
2. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel
wordt bepaald in artikel 5.1.
3. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in
een zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten
noorden met een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de
perceelgrens aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+
95meter) en dit over een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend
aan de Borluutlaan van 50 meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4
worden maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten
voor starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale
woningen eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het
verslag bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 36 :
Dit bezwaar is quasi identiek aan bezwaar 35.

Bezwaarschrift nr. 55 :
Het bezwaar slaat op de regels in verband met projectzone sportwegel en de omliggende
straten
Art 1, art 1.1 en art 1.2
Art 1.2 bezwaar met vraag de tekst aan te passen voor enkele huizen(1, 2, 4 en 6) in de
G. Gezellelaan.
Tevens vraagt men voor deze huizen de voorschriften aan te passen:
- kleur van de daken vastleggen;
- nokhoogte te bewaren op de huidige hoogte van de woningen i.p.v.
op 11 m;
- onderzoek of bouwvoorschriften energiezuinig bouwen niet
verhinderen.
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Bezwaar over artikel 5 en 5.1, zijnde projectzone Sportwegel is gelijkaardig aan bezwaar
nr. 35
Men vraagt om niet vast te leggen langs waar de ontsluiting moet komen.
Tevens vraagt men om het woord minimum te veranderen in maximum wat het vereiste
aantal parkeerplaatsen betreft.
Standpunt van de gecoro
1. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
2. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
3. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in
een zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden
met een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de
perceelgrens aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+
95meter) en dit over een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend
aan de Borluutlaan van 50 meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4
worden maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale
woningen eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het
verslag bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 60 :
Dit bezwaarschrift werd reeds besproken. Het bezwaarschrift richt zich voornamelijk tegen
de bepalingen van artikel 5.4, zijnde het projectgebied OCP
1. Bezwaar is bevreesd dat dit de mogelijkheid laat voor de bouw van een grootschalig
winkelcentrum.
Standpunt van de Gecoro
1. Dit bezwaar komt uit een foute lezing van het ontwerp Rup. De bouw van een
winkelcentrum is niet voorzien in het Rup. Enkel heeft het Rup een bestendiging
gegeven van de bestaande toestand.
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ART.1: WOONZONE MET GEMENGDE BEBOUWING - 2DE BOUWZONE
Bezwaarschrift nr. 61 :
Dit bezwaarschrift werd reeds voorheen besproken
Dit bezwaarschrift behandelt diverse punten:
1. In artikel 1 van het ontwerprup is de afbakening tussen tweede bouwzone en
hoofdgebouw niet begrensd m.a.w. hoever moet tweede woning van eerste woning
staan. Naar de perceelgrenzen 10 m. het bezwaarschrift vraagt om hier ook een
minimale afstand aan toe te voegen.
2. In tweede bouwzone is geen beperking opgelegd voor handelszaken en horeca. Best
nevenbestemmingen niet toelaten in tweede bouwzone;
3. Herstelplan voor hoogstammige bomen opleggen in tweede bouwzone;
4. Bouwdiepte Hortensialaan beperken tot 15m;
5. Kroonlijsthoogte bepalen vanaf welk punt deze gemeten is (enkel Hortensialaan);
6. Bij herbouw de bestaande situatie toelaten in functie van afstand tot achterste
perceelsgrens.
Standpunt van de gecoro:
1.

In Artikel 1 kan men wat de tweede bouwzone betreft, bouwzone 't.o.v. alle
perceelsgrenzen en t.o.v. bouwzone hoofdgebouw: min 10 meter' i.p.v. tekst die er
nu staat.

2. nevenactiviteiten moeten wel worden toegelaten voor zover zij zich beperken tot
hoogstens een ‘klasse 3’ inrichting.
3. Ook de gecoro wil de invoering van een compensatie opleggen voor het verwijderen
van hoogstammige bomen in de tweede bouwzone.
4. Dit bezwaar is niet dienend, vermits dit kan binnen de bestaande regels.
5. Bij de definities bij de aanvang van de verordenende bepalingen moet duidelijk
gesteld worden wat de kroonlijsthoogte is. Er is effectief een bolle weg en dit zorgt
voor onduidelijkheid. De gecoro stelt voor om dit op te nemen in artikel 0.25 waarbij
de kroonlijsthoogte wordt bepaald ten opzichte van de vloerpas.
6. De Gecoro stelt voor om bij de regeling van hoofdbouw de toevoeging te schrijven
met betrekking tot de afstand t.o.v. de achterste perceelsgrens nl : minimum 8
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meter, met uitzondering van verbouwing en herbouw binnen het bestaande
vergunde volume met behoud van de bestaande afmetingen.

Bezwaarschrift nr. 46 :
Bezwaar indiener stelt :
Art 1 ‘woonzone met gemende bebouwing’ – blz. 16
1.1 ‘bestaande ééngezinswoningen’ kunnen na RUP ‘meergezinswoningen’ worden:
aanpassen naar ‘alle bestaande gebouwen’ of schrapping van ééngezinswoningen’ en
‘meergezinswoningen’
1.2 aanpassen ‘minimum 2 parkeerplaatsen per wooneenheid’ naar ‘maximum 2
parkeerplaatsen per wooneenheid’
Art 2 `woonzone voor één- en meergezinswoningen’
2.1 ‘bestaande ééngezinswoningen’ kunnen na RUP ‘meergezinswoningen’ worden:
aanpassen naar ‘alle bestaande gebouwen’ of schrapping van ééngezinswoningen’ en
‘meergezinswoningen’
Art 5
5.1 geen parkeren ‘binnen gebouw’ wel ondergronds in combinatie met groen
buurtparkeren
5.2 vraag: laat de aantal parkeerplaatsen te bepalen door het inrichtingsplan
Art 5.1
6.1 geen bepaling opnemen om verkeersdrukte te verhogen
6.2 vraag naar: verkeersluwe zone in de woonzone
6.3 bezwaar tegen behoud van de huidige parkeerplaatsen (62)
6.4 vraag om: de toegang tot het gedeelte voorbij de duifbeek (kant post) niét vanaf de
Borluutlaan te voorzien
6.5 voorstel: heraanleg van ‘brug duifbeek’ enkel toegankelijk voor zachte
weggebruikers
Standpunt van de Gecoro:
1. De Gecoro stelt tekstueel er geen probleem is. Uit de lezing van de typologie op
bladzijde 16 leidt de gecoro af dat reeds invulling is gegeven aan de bezorgdheid van
de bezwaarindiener.
2. De Gecoro adviseert om het ontwerprup aan te passen en effectief te stellen dat
maximum 2 parkeerplaatsen voorzien worden per woonentiteit.
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3.

De Gecoro stelt tekstueel er geen probleem is. Uit de lezing van de typologie op
bladzijde 16 leidt de Gecoro af dat reeds invulling is gegeven aan de bezorgdheid van
de bezwaarindiener.

4. Parkeren binnen gebouwen in alle projecten. De Gecoro stelt voor om hier dezelfde
bepaling te hanteren voor parkeren zoals voorheen.
5. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de Gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
6. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
7. De Gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in een
zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden met
een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de perceelgrens
aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de sportwegel (+ 95meter) en dit over
een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend aan de Borluutlaan van 50
meter.
Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4 worden
maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale woningen
eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het verslag
bijgevoegd.

ART. 2: WOONZONE VOOR EEN-EN MEERGEZINSWONINGEN
Bezwaarschrift nr. 14 :
Reeds voorheen behandeld.
Het bezwaar wenst:
1. Een hogere densiteit voor de volledige zone van het Rup
2. Het toelaten van bestemming kantoor naast kleinhandel
3. Streven naar 15 % sociale woningen.
4. Bij meergezinswoningen een variatie in vloeroppervlakte
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Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro wenst te wijzen op de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de
gemeente waarbij het momenteel niet wenselijk is om een te hoge densiteit aan
te houden voor het volledige gebied van het RUP. Dit is een beleidskeuze.
2. Bestemming kantoor is reeds opgenomen in artikel 5. Zodanig is dit bezwaar niet
gegrond want zonder belang.
3. Ook de Gecoro wenst 20% als streefdoel voor sociale woningen te behouden.
Bij artikel 2 meergezinswoningen stelt de gecoro voor dat aanvullend wordt
bepaald dat de kleinste entiteit een minimum oppervlakte van 60m² moet
bedragen

Bezwaarschrift nr. 45 :
Bezwaar 45 handelt over een technische opmerking. Door onder andere de huidige
isolatienormen kunnend e hoogtes niet meer aangehouden worden die voorgesteld zijn
in het RUP.
Standpunt van de gecoro
De gecoro acht het bezwaar gedeeltelijk gegrond en stelt voor om de hoogtes aan te
passen. Derhalve wordt bij de bijgebouwen de nokhoogte maximum 5 meter en de
kroonlijsthoogte 3 meter 20.

Bezwaarschrift nr. 46 :
Bezwaar indiener stelt :
Art 1 ‘woonzone met gemende bebouwing’ – blz. 16
1.1 ‘bestaande ééngezinswoningen’ kunnen na RUP ‘meergezinswoningen’ worden:
aanpassen naar ‘alle bestaande gebouwen’ of schrapping van ééngezinswoningen’ en
‘meergezinswoningen’
1.2 aanpassen ‘minimum 2 parkeerplaatsen per wooneenheid’ naar ‘maximum 2
parkeerplaatsen per wooneenheid’
Art 2 `woonzone voor één- en meergezinswoningen’
2.1 ‘bestaande ééngezinswoningen’ kunnen na RUP ‘meergezinswoningen’ worden:
aanpassen naar ‘alle bestaande gebouwen’ of schrapping van ééngezinswoningen’ en
‘meergezinswoningen’
Art 5
5.1 geen parkeren ‘binnen gebouw’ wel ondergronds in combinatie met groen
buurtparkeren
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5.2 vraag: laat de aantal parkeerplaatsen te bepalen door het inrichtingsplan
Art 5.1
6.1 geen bepaling opnemen om verkeersdrukte te verhogen
6.2 vraag naar: verkeersluwe zone in de woonzone
6.3 bezwaar tegen behoud van de huidige parkeerplaatsen (62)
6.4 vraag om: de toegang tot het gedeelte voorbij de duifbeek (kant post) niét vanaf de
Borluutlaan te voorzien
6.5 voorstel: heraanleg van ‘brug duifbeek’ enkel toegankelijk voor zachte
weggebruikers
Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro stelt tekstueel er geen probleem is. Uit de lezing van de typologie op
bladzijde 16 leidt de gecoro af dat reeds invulling is gegeven aan de bezorgdheid van
de bezwaarindiener.
2. De Gecoro adviseert om het ontwerprup aan te passen en effectief te stellen dat
maximum 2 parkeerplaatsen voorzien worden per woonentiteit
3.

De Gecoro stelt tekstueel er geen probleem is. Uit de lezing van de typologie op
bladzijde 16 leidt de gecoro af dat reeds invulling is gegeven aan de bezorgdheid van
de bezwaarindiener.

4. Parkeren binnen gebouwen in alle projecten. De Gecoro stelt voor om hier dezelfde
bepaling te hanteren voor parkeren zoals voorheen. (zie de bijlage :
inrichtingsplannen)
5. De vrees van het tenietgaan van de vrije ruimte is terecht en de gecoro volgt de
bezwaarindieners dat onder andere wat de mobliteitsafwikkeling betreft dit voor
problemen kan zorgen. Derhalve deelt de Gecoro de vrees dat de ruimtelijke
draagkracht is overschreden indien de projectzone onverkort wordt gerealiseerd,
zoals vermeld in het ontwerpRUP.
6. De projectzone moet aandacht hebben voor groen, meer nog dan actueel wordt
bepaald in artikel 5.1.
7. De gecoro stelt voor dat dit gebied (zijnde projectzone 5.1) wordt opgesplitst in een
zone artikel 12 ten zuiden en ten westen en een zone artikel 3.4 ten noorden met
een oppervlakte ongeveer van 4.750 m², zijnde een strook van de perceelgrens
aanleunend aan de Baron De Gieylaan tot aan de Sportwegel (+ 95meter) en dit over
een diepte te rekenen vanaf de perceelsgrens aanleunend aan de Borluutlaan van 50
meter.
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Zone artikel 3.4. moet minsten 50 % groen bevatten. Op de zone artikel 3.4 worden
maximaal 15 woonentiteiten voorzien waarvan 50% woonentiteiten voor
starterswoningen via het Community Land Trust principe en 50 % sociale woningen
eveneens via Community Land Trust.
Het verplicht inrichtingsplan voor zone artikel 3.4 wordt op het einde van het verslag
bijgevoegd.

Bezwaarschrift nr. 18 :
Het bezwaar stelt dat:
1. Er geen reden is om het hoevetje aan de Baron de Gieylaan, in te kleuren als artikel 2
meergezinswoning en dus in te kleuren als bruin gebied.
Stelling van de Gecoro:
1. Zelfs al staat het op de lijst van de erfgoedraad, betekent dit nog niet dat het
geklasseerd is.
2. Echter is enkel de nabijheid van twee grote woonblokken onvoldoende om ook hier te
kiezen voor een inkleuring in artikel 2, zijnde zone voor meergezinswoningen. De
volledige straat is ingekleurd in artikel 1 en er zijn geen objectieve argumenten om
hiervan af te wijken. Alle andere gebouwen die ingekleurd zijn in artikel 2, zijn een
bestendiging van de bestaande toestand wat hier niet kan gevolgd worden. De Gecoro
adviseert dan ook om de bezwaarindieners te volgen en het aan te passen en in te
kleuren in artikel 1
Zo kan de harmonie van de straat bewaard worden en wordt de ruimtelijke
draagkracht niet overschreden.

Bezwaarschrift nr. 19 :
Is een gelijkaardig bezwaarschrift als bezwaarschrift 18

Bezwaarschrift nr. 50 :
Het bezwaar omvat volgende elementen:
1. Het betreft een aantal woningen aan de Polderdreef ingesloten tussen de school en
een paar handelszaken. De bezwaarindiener verwijst naar de overzijde van de
Polderdreef waar nu reeds meergezinswoningen (appartementsblokken) staan en
wenst zijn percelen ook hierin opgenomen te zien.
2. Subsidiair vraagt de bezwaarindiener om de roze zone (artikel 4) door te trekken
zodat de handelszone harmonieus kan aansluiten.
Standpunt van de Gecoro:
1. De Gecoro adviseert om het bezwaar niet te volgen. De bruine percelen zijn
hoofdzakelijk bestendigen van bestaande toestanden. Het was uitdrukkelijk de
bedoeling in het RUP om geen nieuwe appartementsblokken toe te staan.
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2. Evenwel kan wel ingegaan worden om deze percelen mee op te nemen in artikel 4.
De bezwaarindiener heeft gelijk wanneer hij stelt dat deze percelen aansluiten bij de
zone en zeker tot aan de school een verderzetting hiervan kunnen zijn.
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ART.3: ZONE VOOR WONEN IN PARKOMGEVING
Bezwaarschrift nr. 10 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld
Het bezwaar heeft diverse opmerkingen Het bezwaar behandelt voornamelijk:
1. Het aantal parkeerplaatsen in artikel 3, zijnde wonen in een parkomgeving zou
duidelijk moeten verminderd worden;
2. Ook wat de projectzones in artikel 5 betreft, getuigt het van weinig
toekomstvisie om zoveel parkeerplaatsen te voorzien
3. Uit de mobiliteitsstudie is gebleken dat de parking aan de Groenstraat
onderbenut is, waardoor dit best mee zou worden opgenomen in een
projectgebied voor bebouwing.
4. Bij de projectzone 5.1, zijnde de Sportwegel, wenst bezwaarindiener een andere
invulling dan bebouwing
Standpunt van de Gecoro:
1. Ook wat de parkeergelegenheid in artikel 3, wonen in parkgebied, betreft,
verwijst de gecoro terug naar haar standpunt dat dit dient onderzocht te
worden, project per project in het inrichtingsplan. De Gecoro geeft het advies
om de inrichtingsplannen verordenend te maken. Zodanig moet artikel 0.10 op
pagina 7 in die zin aangepast worden. In dit verordenend document moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis
daarvan dient per projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden
met een minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van
het omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden.
2. Zie punt 1. Dezelfde redenering gaat ook op voor de projectzones in artikel 5
5. De Gecoro heeft vastgesteld dat de parking aan de Groenstraat wel degelijk
benut wordt en nuttig is. Opnemen in een projectzone voor bebouwing is dan
ook niet wenselijk
6. De Gecoro is voorstander dat een trage weg in artikel 5.3 behouden blijft. Echter
is de plaatsaanduiding louter indicatief

Bezwaarschrift nr. 12 :
Het bezwaar stelt:
1. De bezwaarindieners vinden de regels opgelegd in artikel 3.3 project Van Ackerlaan,
te strikt zodat dit de ontwikkeling in het gedrang brengt.
33

2. Er is geen trage weg nodig. De zogezegde erfdienstbaarheid is niet toegankelijk.
Standpunt van de Gecoro:
1. het is net een idee om een parkzone en wonen in park te stimuleren. Een grotere
densiteit kan de parkfunctie in het gedrang brengen. Bovendien ligt het perceel
ingesloten en moet opgelet worden dat een hogere densiteit de ontsluiting in gevaar
brengt.
2. De trage weg bestaat effectief niet meer. Hier moet de toelichting worden
aangepast. Het is geen officiële weg. De weg is geblokkeerd en er is niet tijdig tegen
opgetreden. De trage weg heeft het karakter van een openbare weg (verlichting).
Maar is afgeschaft door verjaring. Toch moet gesteld worden dat de trage weg
wenselijk is en moet hij in de plannen behouden blijven.
3. Het perceel dat ontsluiting geeft aan de Jubileumlaan is nog steeds niet
overgedragen aan de gemeente.
4. De opmerking is terecht zoals ook in bezwaarschrift 31 dat het gebied Park ter
Poldere, dat net hetzelfde is ingekleurd als het ontwikkelingsgebied Van Acker en
daar toch een veel hogere densiteit wordt aanvaard. Minstens schept het verwarring
door dezelfde kleur aan te houden.
5. De Gecoro vindt dan ook het bezwaar gegrond en verwijst naar bezwaarschrift 38
1. Bij projectgebied 3.3, van Ackerlaan (wonen in park) ligt de klemtoon op het groen.
Deze projectzone werd dan ook omschreven als wonen in parkgebied. Echter vindt
de Gecoro, samen met de bezwaarindiener, dat te eng gekeken wordt naar de
stedenbouwkundige mogelijkheden. In ontwikkelingsgebied 3.3. kan wel naar een
hoger densiteit gegaan worden dan in het ontwerpRup wordt voorgesteld, indien
dit ondersteund wordt door een voorafgaande studie die opgenomen wordt in het
inrichtingsplan, met wel een maximum van 20 woonentiteiten per hectare.
2. Bij het opleggen van een inrichtingsplan moeten bepaalde garanties voorzien
worden. Met deze garanties is het mogelijk om de densiteit te verhogen, zodat een
realiseerbaar project kan begonnen worden. De trage weg is in onbruik geraakt
maar dit neemt niet weg dat het rup niet kan stellen dat bij het realiseren van het
project, de trage weg moet terugkomen. Momenteel is er een waterloop waar de
gemeente sowieso moet langskomen en waar de gemeente sowieso kan eisen dat
haar toegang wordt verleend.
3. Een waardevol stedenbouwkundig project moet mogelijk gemaakt worden

Bezwaarschrift nr. 29 :
Het bezwaarschrift stelt:
Samenvatting :
1. Omwille van o.a. privacy verzet men zich tegen bebouwing. De bezwaarindiener heeft
net met het oog op zijn privacy daar een perceel gekocht en wenst dit te behouden.
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Standpunt van de Gecoro:
1. Het Rup is geen verplichting om te bebouwen. Dus indien de eigenaars geen invulling
willen geven zal het Rup niet snel worden gerealiseerd. Dit betekent niet dat de visie
daarom slecht is.
2. Er is voldoende publicatie gegeven aan het ontwerpRup. Het feit dat tijdig bezwaar werd
ingediend ontneemt de bezwaarindieners dit argument.

Bezwaarschrift nr. 31 :
Het bezwaarschrift stelt:
1. Er is een te lage woondichtheid voorzien. Nochtans moet de overheid inzetten op
verdichting en inbreiding.
2. Geen ontsluiting van het binnengebied.
3. Omtrent de trage weg. Er is geen trage weg. Zie opmerking op bezwaar 12
4. Door de opgelegde maatregelen, wordt het niet interessant om het gebied te
ontwikkelen. Er is te weinig rendement, zodat het dode letter zal zijn.
Stelling van de Gecoro:
1. Bij het toekennen van een hogere densiteit moet men niet enkel kijken naar de regels
van inbreiding en verdichting. De ruimtelijke draagkracht moet ook ondersteund
worden door voldoende mobiliteit. Hier heeft de bezwaarindiener zelf aangehaald dat
het project in artikel 3.3 een binnengebied is en dat ontsluiting moeilijk is.
2.

Toch vindt de werkgroep dat er stedenbouwkundig wel mogelijkheden zijn, nu of in de
toekomst om toch tot een hogere densiteit te komen dan voorzien in het ontwerpRup.
Als opmerking zouden we effectief kunnen zeggen de densiteit hoger kan als
meergezinswoningen worden toegestaan, zoals momenteel in artikel 3.2. (Park ter
Poldere) waar 36 woningen zijn toegelaten. Een goed stedenbouwkundig voorstel met
een uitgewerkt inrichtingsplan kan het mogelijk maken om ook op het projectgebied
‘Van Ackerlaan’ een densiteit te halen die hoger is dan de 10 die nu weerhouden
wordt. De gecoro adviseert om het bezwaar gegrond te verklaring en over te gaan naar
een densiteit van 20 woonentiteiten.

3. De trage weg is effectief sinds enkele jaren in onbruik. Echter sinds de verkaveling van
1968 is er een doorgang geweest en de werkgroep stelt voor om dit toch door te
drukken

Bezwaarschrift nr. 32 :
Het bezwaar is gelijkaardig met bezwaar 12 en 29.
1. De bezwaarindieners duiden aan dat er geen trage weg bestaat in het projectgebied
3.3. Ze maken ook bezwaar tegen het aanleggen van een trage weg. Het zou een
inbreuk zijn op hun eigendomsrecht.
Stelling van de gecoro:
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1. De weergave in de feitelijke toestand moet gecorrigeerd worden, maar de gecoro
drukt toch de wens uit om de trage weg te herstellen.

Bezwaarschrift nr. 59 :
Dit bezwaar is gelijkluidend met bezwaar 32

Bezwaarschrift nr. 38 :
Dit bezwaarschrift werd reeds behandeld
Het bezwaarschrift heeft betrekking op de verordenende reglementen met betrekking
tot artikel 3.3, zijnde het projectgebied aan de Van Ackerlaan.
1. Er is een te lage woondichtheid voorzien. Nochtans moet de overheid inzetten op
verdichting en inbreiding.
2. Geen ontsluiting van het binnengebied.
3. Omtrent de trage weg. Er is actueel geen trage weg meer. Zie opmerking op bezwaar
12.
4. Door de opgelegde maatregelen in het Rup, wordt het niet interessant om het gebied
te ontwikkelen. Er is te weinig rendement, zodat het dode letter zal zijn.
Standpunt van de gecoro
1. Bij projectgebied 3.3, van Ackerlaan (wonen in park) ligt de klemtoon op het groen.
Deze projectzone werd dan ook omschreven als wonen in parkgebied. Echter vindt
de Gecoro, samen met de bezwaarindiener, dat te eng gekeken wordt naar de
stedenbouwkundige mogelijkheden. In ontwikkelingsgebied 3.3. kan wel naar een
hoger densiteit gegaan worden dan in het ontwerpRup wordt voorgesteld, indien dit
ondersteund wordt door een voorafgaande studie die opgenomen wordt in het
inrichtingsplan, met wel een maximum van 20 woonentiteiten per hectare.
2. Bij het opleggen van een inrichtingsplan moeten bepaalde garanties voorzien worden.
Met deze garanties is het mogelijk om de densiteit te verhogen, zodat een
realiseerbaar project kan begonnen worden.
3. De trage weg is in onbruik geraakt maar dit neemt niet weg dat het rup niet kan stellen
dat bij het realiseren van het project, de trage weg moet terugkomen. Momenteel is er
een waterloop waar een private erfdienstbaarheid van Aquafin op rust. De
omwonende moeten hen toegang geven.
4. Een waardevol stedenbouwkundig project moet mogelijk gemaakt worden
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ART.4: CENTRUMZONE
Bezwaarschrift nr. 4 :
Het bezwaar stelt: .
1. Art 4 Centrumzone: in geval van 3 wooneenheden dient er een gevelbreedte van 16m te
zijn (8 plus 4 per bijkomende wooneenheid) in tegenstelling tot bv. een aangrenzend
perceel dat in Art 1 valt en tot max. 3 woonentiteiten kan omgebouwd worden.
Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro meent dat het bezwaar gegrond is en stelt voor om hierover in Art 4
hetzelfde op te nemen als in artikel 1 waarbij er ook een minimum-oppervlakte
gedefinieerd wordt.
2. RUP-tekst aanpassen :
Daar waar woondichtheid staat dit aanvullen door “ meergezinswoningen kunnen ook
toegelaten worden in , bij inwerkingtreding van dit Rup bestaande gebouwen. In dit
geval kunnen maximaal 3 woonentiteiten voorzien worden met een oppervlakte van
minimum 60 m², maar met een gemiddelde van 90m².

Bezwaarschrift nr. 30 :
Het bezwaar werd reeds behandeld.
Het bezwaarschrift heeft enkel betrekking op het perceel op de hoek van de Baron De
Gieylaan en de Albertlaan.
1. De bezwaarindiener meent dat er een overgangsregeling moet zijn voor constructies
waarvoor door het bestuur reeds een stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd, maar waarbij deze vergunning nog niet definitief is geworden, meer
concreet, wordt aangevochten.
2. De regel van 8 meter gevelbreedte voor één woonentiteit en per 4 meter
gevelbreedte de mogelijkheid tot een bijkomende woonentiteit, kan o.a. problemen
meebrengen bij hoekpercelen.
Standpunt van de Gecoro
1. De bezwaarindiener heeft formeel gesteld dat een dergelijke overgangsbepaling
gebruikelijk was, maar heeft op vraag van de gecoro geen voorbeeld gegeven. Het is
effectief zo in het kader van behoorlijk bestuur, het bestuur niet zomaar het geweer
van schouder mag veranderen en haar regels wijzigen in de loop van een procedure.
Echter stelt de Gecoro vast dat bij de totstandkoming van het huidige Rup er een
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volledige procedure is doorlopen waarbij men kan stellen dat de huidige gewijzigde
regels gedragen worden door de bevolking en minstens door alle geledingen van de
bevolking vertegenwoordigd in de gecoro.
Het is dan ook aan het bestuur om deze nieuwe regels toe te passen, zodra deze van
kracht zijn. Dit is geen wijziging in de houding van het bestuur, maar het bestuur dat
zich confirmeert aan de gewijzigde regels van bestemming en bouwen, opgelegd
door een door studie gedragen rup.
Derhalve ziet de gecoro geen noodzaak om in individuele gevallen af te wijken van
de algemeen opgelegde regels van het nieuwe rup. Dit sluit uiteraard niet uit dat
vergunningen verkregen, voor de vaststelling van het ontwerprup, kunnen
toegepast worden, zo lang zij de toetsing van de administratieve rechtbanken
hebben doorstaan.
2. De kritiek op de 8 plus 4 regel om het aantal woonentiteiten te bepalen op
hoekpercelen, wordt wel gegrond bevonden. In dit geval heeft de bouwheer de
keuze om te bepalen waar zijn breedte ligt en waar zijn diepte.
3. De gecoro geeft het advies om dit als algemene bepaling voor hoekpercelen toe te
passen

Bezwaarschrift nr. 41 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld
1. Het bezwaarschrift handelt specifiek over het perceel op de hoek van de Polderdreef
met de eeuwfeestlaan. Dit is in het ontwerpRup ingekleurd als woonzone artikel 1
terwijl daar zeer recent een handelszaak is in gevestigd. De bezwaarindiener wenst
dan ook opgenomen te worden in de zone voor handel (artikel 4)
Standpunt van de gecoro
1. Dit bezwaar is gegrond. Tijdens de periode van redactie van het ontwerpRup is
effectief de toestand van dit perceel gewijzigd en het lijkt logisch dat dit perceel
wordt opgenomen in de zone van artikel 4:
Dit bezwaar werd reeds behandeld

Bezwaarschrift nr. 6 :
Bezwaarindieners stellen:
1. De gebouwen gelegen in artikel 4 zouden ook moeten in aanmerking komen voor
meergezinswoningen, wanneer de handel die er momenteel in gevestigd is, uitdooft.
Er worden immers geen huurders meer gevonden voor de uitbating van de
handelspanden, dus zou dit moeten kunnen gewijzigd worden in wonen. Zo is de
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beperking van de gevelbreedte te streng en verhindert de constructie van
meergezinswoningen.
Stelling van de Gecoro:
1. RUP-tekst aanpassen : Daar waar woondichtheid staat dit aanvullen door “
meergezinswoningen kunnen ook toegelaten worden in , bij inwerkingtreding van dit
Rup bestaande gebouwen. In dit geval kunnen maximaal 3 woonentiteiten voorzien
worden met een oppervlakte van minimum 60 m², maar met een gemiddelde van
90m².

ART.5 ZONE VOOR PROJECTONTWIKKELING
ART. 5.1. GEBIED SPORTWEGEL
Bezwaarschrift nr. 34 :
Overnemen blz. 16

Bezwaarschrift nr. 35 :
Overnemen blz. 17

Bezwaarschrift nr. 36 :
Dit bezwaar is identiek met bezwaar nr. 35

Bezwaarschrift nr. 55 :
Dit werd hierboven behandeld op blz. 18

Bezwaarschrift nr. 10 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld
Het bezwaar heeft diverse opmerkingen Het bezwaar behandelt voornamelijk:
1. Het aantal parkeerplaatsen in artikel 3, zijnde wonen in een parkomgeving zou
duidelijk moeten verminderd worden;
2. Ook wat de projectzones in artikel 5 betreft, getuigt het van weinig
toekomstvisie om zoveel parkeerplaatsen te voorzien
3. Uit de mobiliteitsstudie is gebleken dat de parking aan de Groenstraat
onderbenut is, waardoor dit best mee zou worden opgenomen in een
projectgebied voor bebouwing.
4. Bij de projectzone 5.1, zijnde de sportwegel, wenst bezwaarindiener een andere
invulling dan bebouwing
Standpunt van de Gecoro:
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1. Ook wat de parkeergelegenheid in artikel 3, wonen in parkgebied, betreft,
verwijst de gecoro terug naar haar standpunt dat dit dient onderzocht te
worden, project per project in het inrichtingsplan. De Gecoro geeft het advies
om de inrichtingsplannen verordenend te maken. Zodanig moet artikel 0.10 op
pagina 7 in die zin aangepast worden. In dit verordenend document moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis
daarvan dient per projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden
met een minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van
het omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden.
2. Zie punt 1. Dezelfde redenering gaat ook op voor de projectzones in artikel 5
3. De gecoro heeft vastgesteld dat de parking aan de Groenstraat wel degelijk
benut wordt en nuttig is. Opnemen in een projectzone voor bebouwing is dan
ook niet wenselijk.
4. De gecoro is voorstander dat een trage weg in artikel 5.3 behouden blijft. Echter
is de plaatsaanduiding louter indicatief.

Bezwaarschrift nr. 17 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld
Het bezwaar handelt voornamelijk over projectgebied 5.1, zijnde de Sportwegel
1. Grens RUP: wat van de overkant van de straat? Waarom wordt dit niet mee
opgenomen in het Rup. Daar gelden dan geen regels
2. Waterdruk in de wijk is soms te laag, quid in de toekomst?
3. Hoge aantal sociale woningen hier, liever een betere spreiding over De Pinte van
de sociale woningen
4. Liever groen dan sociale woningen hier.
Standpunt van de Gecoro
1. Het Rup heeft de grenzen van de verkaveling genomen als grens voor het RUP
en de Gecoro heeft in diverse vergaderingen deze grenzen opportuun gevonden.
Volgens de huidige beleidslijnen van de gemeente kunnen ook aan de bouwzone
buiten de zone van het RUP geen grootschalige appartementsblokken gebouwd
worden.
2. Wat de waterdruk betreft is dit geen item van ruimtelijke ordening.
3. Indien er gebouwd wordt in projectzone 5.1, zijnde de Sportwegel, is de gecoro
wel degelijk voorstander voor het plaatsen van sociale woningen op deze
locatie. Het zijn gronden die momenteel toebehoren aan de gemeente en het is
wenselijk dat de gemeente zelf inspanningen levert om de verplichtingen van
sociale woningen na te komen.
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4. Het bezwaar om meer aandacht te hebben voor groen ook binnen de grenzen
van het rup wordt gegrond verklaard. Bij de overdracht van de gronden aan de
gemeente in de jaren ‘50 werd trouwens gemeld dat deze gronden een
recreatieve bestemming moesten krijgen. De gecoro wenst dit maximaal in te
vullen. De akte is verleden op 31 maart 1956 en geregistreerd op 17 april 1956

Bezwaarschrift nr. 28 :
Het bezwaar omvat:
Samenvatting bezwaren in de volgende punten:
Bezwaar en opmerkingen
1. bezwaar tegen zijn privé tuin dat in de projectzone opgenomen is. De Chiro gebruikt
dit deel tuin nu als speelterrein, echter is dit privé (mijn grootvader was de eerste
eigenaar van dit perceel toen de verkaveling in 1950 gebouwd werd, dit was toen
hun boomgaard, dit werd erna verkocht aan “meester” Delie, waarna zijn familie dit
verkocht aan huidige eigenaars. (randinfo);
2. tuinperceel niet opgenomen in berekening sociale woning;
3. wederkerende vraag van andere bezwaren: uniforme regels betreffende uitzicht
woningen;
4. onzinnig om parking per woning te voorzien;
5. enkel sociale woningen = Getto? Mix van privé en sociaal.
Toevoegingen van de indiener hoorzitting
- vraag om de lijn (achteraan zijn eigendom)van art 1.1 door te trekken naar de andere
loten in de wijk i.p.v. op te nemen in project 5.1
Standpunt van de gecoro:
1. De gecoro meent dat het bezwaar gegrond is en dat er geen reden is om het perceel
mee op te nemen in een andere bestemmingszone dan de bestemmingszone die het
actueel heeft, zijnde artikel 1.1.

Bezwaarschrift nr. 35 :
Overnemen bespreking blz. 17

Bezwaarschrift nr. 36 :
Dit bezwaar is identiek met bezwaar nr. 35

Bezwaarschrift nr. 37 :
Dit bezwaar is identiek met bezwaar nr. 35
Met de bijkomende bemerking dat in de plannen ‘bestaande feitelijke toestand’ dit niet
correspondeert met de realiteit. Kaart aan te passen.

Bezwaarschrift nr. 46 :
Overnemen van blz. 27
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Bezwaarschrift nr. 55 :
Dit werd hierboven behandeld

ART 5.2. GEBIED PLANTSOENDIENST
Bezwaarschrift nr. 7 :
Bezwaarindieners stellen:
1. Bouwdichtheid te laag, willen 35-50 wo/ha (t.o.v. 25Wo/ha).
2. Ze stellen (zonder bewijs) dat een hogere dichtheid niet belastend zou zijn voor
leefomgeving en mobiliteit.
3. 2 parkeerplaatsen per woonentiteit is te hoog en strookt niet met duurzame mobiliteit.
4. Niet akkoord met openbare parking van 100 plaatsen en wijzen hierbij naar
voorkooprecht gemeente. Indien niet, dit compenseren door hogere bouwdichtheden
op de rest van de gronden.
5. Niet akkoord met gefaseerde ontwikkeling.
6. Concièrgewoning slopen.
Standpunt van de Gecoro:
1. De door bezwaarindieners gevraagde densiteit, kan niet aangehouden worden. De
ontsluiting is hiervoor onvoldoende.
2. Kan wel voor de projectzone 5.2 (plantsoendienst) een hogere densiteit dan 25
we/ha aangehouden worden onder strikte voorwaarden opgenomen in het
inrichtingsplan waar een degressie van hoogbouw wenselijk is, waarbij de hoogste
gebouwen langs de spoorweg mogen gebouwd worden en de gebouwen aan de
andere zijde qua typologie, volume en hoogte dienen aan te sluiten bij de bestaande
bebouwing in de aanpalende straten. Aan de zijde van de spoorweg kan van de
hoogte, in afwijking van artikel 5, afgeweken worden. Hier wordt een
kroonlijsthoogte van 13 meter toegestaan en een nokhoogte van 14,00 meter. In het
inrichtingsplan willen we ook opnemen dat als de woondensiteit stijgt, evenredig
het percentage openbare groenvoorzieningen (nu op 20 %) verhoogt.
3. Wat het aantal parkeerplaatsen betreft : Vooreerst geeft de Gecoro het advies om de
inrichtingsplannen verordenend te maken. Zodanig moet artikel 0.10 op pagina 7 in
die zin aangepast worden. In dit verordenend document moet verplichtend een
studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan dient per
projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een minimum van 1
en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van het omgevingsrapport kan
hiervan afgeweken worden
4. Gemengd gebruik van de parking wordt in huidig RUP niet onmogelijk gemaakt
5. De al dan niet fasering van de ontwikkeling wordt in het RUP niet onmogelijk
gemaakt. Hier is volgens de Gecoro geen aanpassing nodig.
6. Tevens dient rekening gehouden te worden met de erfgoedwaarde van de huidige
bebouwing en met de destijds gesloopte bebouwing. Via de verordende bepalingen
van het inrichtingsplan zou moeten getracht worden om de conciergewoning te
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behouden, minstens het karakter van de historische site ervan op te nemen in de
nieuwbouw.

Bezwaarschrift nr. 43 :
Wordt behandeld bij de bezwaren 5, 9 etc.

Bezwaarschrift nr. 47 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld
Diverse opmerkingen worden geformuleerd in bezwaar nr. 47.
Zo wenst het bezwaar:
1. Bij een opdeling van een woning in maximaal 3 woonentiteiten de parkeerratio
terug te brengen tot minimum 1 parkeerplaats per wooneenheid;
2. Voor de stationsomgeving minimum 25 won/ha, i.p.v. maximum;
3. 100 parkeerplaatsen voor pendelverkeer waarvan minimaal 50 % voorzien in
een (half) ondergrondse parking;
4. Vraag tot het verplicht opleggen van de opmaak van een masterplan;
5. Voor de projectzone artikel 5.2, zijnde de plantsoendienst, het mogelijk te
maken om tot max. 4 bouwlagen te gaan langs kant spoorlijnen en max 2
bouwlagen met dakverdieping langs de kant van de bestaande woningen met
tuin;
Standpunt van de Gecoro:
1. De Gecoro vindt het bezwaar gegrond wat de parkeerplaatsen betreft.
Vooreerst geeft de Gecoro het advies om de inrichtingsplannen verordenend te
maken. Zodanig moet artikel 0.10 op pagina 7 in die zin aangepast worden. In dit
verordenend document moet verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren
vervat zitten. Op basis daarvan dient per projectzone het aantal parkeerplaatsen
voorzien te worden met een minimum van 1 en een maximum van 2 per
woonentiteit. Op basis van het omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden.
2.

Het criterium van maximum 25 woonentiteiten per ha is een beleidsbeslissing en
ingegeven door de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de gemeente De
Pinte. Echter kan in projectzone 5.2 (plantsoendienst) een hogere densiteit
bepaald worden, indien dit voorafgaand het onderwerp uitmaakt van een
onderzocht inrichtingsplan.
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3. In projectzone 5.3 (Nijverheidstraat), kan, omwille van de nabijheid van de
spoorweg ook overwogen worden tot een hogere densiteit indien de ontsluiting
dit toelaat.

Bezwaarschrift nr. 53 :
Bezwaar stelt:
vraag om waterdoorlatend materiaal op te leggen bij aanleg bestratingen en/of opritten
Plantsoendienst: een groot deel van de minimale 20% groenzone aan kant spoorweg
inplannen
Waterlopen: extra aandacht voor natuurwaarde bermen en toegankelijk maken van
bermen als trage weg
correctie gevraagd van staartnaam Julien i.p.v. Johan Anthierenslaan
Standpunt van de gecoro:
Toevoegen bij artikel 5 algemeen “De parkeerplaatsen in open lucht dienen met
waterdoorlatend materialen uitgevoerd te worden of oplossingen bevatten voor een
vertraagde afvoer van hemelwater of voor een buffering van dit hemelwater”.
Opmerking i.v.m. de naamgeving van de straat is terecht.

Bezwaarschrift nr. 40 :
Bezwaarindieners stellen:
Er wordt gewezen op (de vroegere schetsen met) urban villa’s met drie bouwlagen die
intrusief zijn voor privacy, zorgen voor hogere verkeersdruk en verminderde
levenskwaliteit.
Vraag om het projectgebied af te werken met een typologie die aansluit bij de
omliggende gebouwen en de densiteit te verhogen meer centraal in het gebied, aan het
station en langs de spoorweg.
Standpunt van de gecoro:
zie andere bezwaren over project 5.2

Bezwaarschrift nr. 56 :
Bezwaarindieners stellen:
1. Vraag om waterpoel (verbonden met Duivenbeek) te behouden
2. Opmaak inrichtingsplan wordt verordenend vastgelegd maar wordt in de toelichting
als informatief omschreven waardoor per deelgebied een nieuwe inrichtingsstudie
mogelijk is. Opmaak inrichtingsplan aan een openbaar onderzoek onderwerpen
Standpunt van de gecoro:
1. De poel is een privaat perceel en geen openbare waterloop. De waterhuishouding
moet deel uitmaken van het inrichtingsplan.
2. De Gecoro gaat akkoord om de inrichtingsplannen een meer bindend karakter te
geven en de inhoud ervan te specificeren. Zie bijlage.
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Bezwaarschrift nr. 63 :
Dit bezwaar werd laattijdig ingediend, maar wordt volledigheidshalve toch behandeld.
Dit bezwaar sluit aan bij de bezwaren tegen het projectgebied Plantsoendienst. Het bezwaar
wordt ernstig genomen en behandeld met dezelfde, gelijkaardige bezwaren.

Bezwaarschrift nr. 5 , 9, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 27, 40, 51, 54, 56 :
Bezwaar 5 is analoog met de bezwaren 9, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 27, 40, 51, 54, 56 en
zullen dan ook samen behandeld
De bezwaarindieners stellen :











Er wordt verwezen naar GRS-artikel 4.5.1 - urban villa's (11m hoog tot op 8 m
van perceelsgrens);
er wordt gewezen op (de vroegere schetsen met) urban villa’s met drie
bouwlagen die intrusief zijn voor privacy, zorgen voor hogere verkeersdruk en
verminderde levenskwaliteit;
vraag om het projectgebied af te werken met een typologie die aansluit bij de
omliggende gebouwen en de densiteit te verhogen meer centraal in het gebied,
aan het station en langs de spoorweg;
vraag om waterpoel (verbonden met Duivenbeek) te behouden;
opmaak inrichtingsplan wordt verordenend vastgelegd maar wordt in de
toelichting als informatief omschreven waardoor per deelgebied een nieuwe
inrichtingsstudie mogelijk is ;
opmaak inrichtingsplan aan een openbaar onderzoek onderwerpen;
Artikel 5 - criteria duurzame ontwikkeling - vraag om 'duurzaamheidsmeter
wijken' (Vlaams Gewest) als verordend op te nemen inclusief minimale score.

Standpunt van de Gecoro:
1. De vermelding van Urban Villa’s was afkomstig uit het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan , enkel bedoeld om de historische planningscontext te duiden, dus
geen deel uitmakend van voorliggend RUP.
2. De Gecoro is enerzijds van mening dat de densiteit zoals voorzien in het RUP wel
mogelijk is (zie motivatie en voorstel op bezwaarschrift 7) . De gecoro vindt
anderzijds het bezwaar gegrond om het projectgebied af te werken met een
typologie die aansluit bij de omliggende gebouwen. Daarom wordt geadviseerd
om in het inrichtingsplan een degressieve bouwhoogte te voorzien, waarbij de
hoogste gebouwen langs de spoorweg mogen gebouwd worden en de
gebouwen aan de andere zijde qua typologie, volume en hoogte dienen aan te
sluiten bij de bestaande bebouwing in de aanpalende straten.
3. De poel is een privaat perceel en geen openbare waterloop. De
waterhuishouding moet deel uitmaken van het inrichtingsplan.
4. De Gecoro gaat akkoord om de inrichtingsplannen een meer bindend karakter te
geven en de inhoud ervan te specificeren. Zie bijlage.
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5. In de beoordelingscriteria van het inrichtingsplan (zie bijlage) : “Een duurzaam
project moet beantwoorden aan de 'Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken'.
Eventueel kunnen minimale scores meegegeven worden zoals Stad Gent doet.

ART 5.3. GEBIED SPOORWEGDRIEHOEK
Bezwaarschrift nr. 14 :
Dit bezwaar is reeds besproken.
Het bezwaar wenst:
1. Een hogere densiteit voor de volledige zone van het Rup;
2. Het toelaten van bestemming kantoor naast kleinhandel;
3. Streven naar 15 % sociale woningen.
4. Bij meergezinswoningen een variatie in vloeroppervlakte.
Standpunt van de Gecoro
1. De Gecoro wenst te wijzen op de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de
gemeente waarbij het momenteel niet wenselijk is om een te hoge densiteit aan
te houden voor het volledige gebied van het RUP. Dit is een beleidskeuze.
2. Bestemming kantoor is reeds opgenomen in artikel 5. Zodanig is dit bezwaar niet
gegrond want zonder belang.
3. Ook de Gecoro wenst 20% als streefdoel voor sociale woningen te behouden.
4. Bij artikel 2 meergezinswoningen stelt de gecoro voor dat aanvullend wordt
bepaald dat de kleinste entiteit een minimum oppervlakte van 60m² moet
bedragen

Bezwaarschrift nr. 25 en 26 :
Bezwaar 25 en 26 zijn samen te behandelen.
Bezwaarindieners stellen:
1. De voorgestelde densiteit is te laag een densiteit van 50 we per ha is zelfs nog te laag;
2. Het aantal parkeerplaatsen is te hoog;
3. Het aantal op gelegde sociale woningen is te hoog.
Standpunt van de gecoro:
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1. De Gecoro wenst te wijzen op de nu reeds moeilijke mobiliteitsafwikkeling in de
gemeente waarbij het momenteel niet wenselijk is om een te hoge densiteit aan te
houden voor het volledige gebied van het RUP. Dit is een beleidskeuze.
2. Wat het aantal parkeerplaatsen betreft Vooreerst geeft de Gecoro het advies om
de inrichtingsplannen verordenend te maken. Zodanig moet artikel 0.10 op pagina
7 in die zin aangepast worden. In dit verordenend document moet verplichtend een
studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan dient per
projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een minimum van
1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van het omgevingsrapport kan
hiervan afgeweken worden.
3. Ook de Gecoro wenst 20% als streefdoel voor sociale woningen te behouden.

Bezwaarschrift nr. 10 :
Dit bezwaar werd reeds behandeld.

ART 5.4. GEBIED OCP
Bezwaarschrift nr. 39 :
De bezwaarindieners stellen :
1. Afbakening arbitrair en snijdt bepaalde percelen doormidden.
2. De vraag is feestzaal en uitvaartcentrum uit 5.4 te houden. Horeca toelaten in de zone
m.a.w. uitbreiding van mogelijkheden
3. Gemengde zone met minimum 50% wonen wordt volgens hen op perceelniveau
genomen en dit moet aangepast worden.
4. Naar aanleiding van de hoorzitting vraagt men om een perceel bij te voegen de
afbakening van dit projectgebied is niet logisch.
Standpunt van de gecoro:
1. De gecoro adviseert om een aantal percelen weg te halen uit projectzone artikel 5.4.,
met name perceel 484c en perceel 486d en perceel 483b4.
2. De gecoro adviseert om in artikel 5.4 het schrappen van ' Geen handelsactiviteiten
toegelaten' te vervangen door 'Kleinhandelsactviteit toegelaten'.
3. De woondichtheid in artikel 1, slaat op de woondichtheid voor de gehele zone van
artikel 1, wat inhoudt dat op perceelniveau men tot een hoger of lagere densiteit komt,
zolang het voor het gehele gebied voldoet aan de bepaling. De Gecoro geeft als advies
om dit op te nemen als verduidelijking in de voorschriften.
De gecoro stelt voor om dit concreet aan te passen in artikel 0.4 "De terreinbezetting
wordt uitgedrukt in het procent of in m² van de betreffende zone".
4. De gecoro adviseert om perceel 492a toe te voegen tot projectzone artikel 5.4.

Bezwaarschrift nr. 48 :
De bezwaarindieners stellen:
1. Zij wensen hun percelen uit de projectzone en ingekleurd in artikel 1 of artikel 4.
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Standpunt van de gecoro:
1. De gecoro acht het bezwaar niet gegrond. Een verandering naar artikel 4 zal de
bezwaarindieners geen bijkomend voordeel schenken, zeker gezien de plannen die zij
ontvouwd hebben tijdens hun mondelinge toelichting.
De zone kan wel degelijk in fasen ontwikkeld worden, mits een voorafgaand
inrichtingsplan.

Bezwaarschrift nr. 60 :
Werd reeds behandeld

ART 5.5. GEBIED FLORASTRAAT
Bezwaarschrift nr. 10 :
Werd reeds behandeld.

ART. 8 ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN
Bezwaarschrift nr. 44 :
Werd reeds behandeld

Bezwaarschrift nr. 64 :
Werd reeds behandeld

ART. 13 ZONE HOF TE GROENE WALLE:
Bezwaarschrift nr. 22 :
Bezwaarindieners stellen:
De bezwaarindieners hebben de gronden aan de oude hoeve ‘Hof te Groene Walle’
geërfd. Door het vastleggen van de beschermingsregels in het Rup bezondigt men zich
aan de quasi onteigening. De eigenaar wordt als het ware zijn eigendomsrecht ontzegd,
zonder dat hij in aanmerking kan komen van een onteigeningsvergoeding.
Bovendien zijn de regels die nu voorgesteld worden, in tegenstelling met de bindende
bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan. Dit kan volgens
bezwaarindieners niet.

Standpunt van de Gecoro:
Het bezwaar mist grond doordat het ontwerp RUP een loutere overname is van het
beschermingsstatuut, zijnde de klassering van zowel de hoeve als haar aanliggende
gronden over de diverse percelen verspreid.
De kritiek dat het zou kunnen worden geïncorporeerd als sportterrein is niet correct. Het
is duidelijk dat artikel 13 dit niet toelaat. Dat daar in het verleden ooit sprake van is
geweest is irrelevant.
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Ook de opmerking over de compensatie is irrelevant, daar de zone duidelijk niet is
opgenomen in artikel 12, zijnde gemeenschapsvoorzieningen, maar in artikel 13 zone
Hof te groene Walle.
Er is ook een opmerking van verkeerd perceelnummer. Dit zal moeten bekeken worden.
Wel vinden we dat de motivering van de bepalingen van het RUP beter kan. De
verwijzing naar het beschermingsstatuut moet meer uitgelegd worden, zodat het
duidelijk is dat de bepalingen van het RUP geen verstrenging zijn van de bestaande
toestand, maar eerder een bestendiging van het beschermingsbesluit.
De motivering moet worden uitgebreid. Je kan wel degelijk afwijken van de bindende
bepalingen van het GRS maar dan moet je dit goed motiveren waarom je dat doet. Het
beschermingsstatuut dat er gekomen is na de GRS is een perfecte motivering, maar het
moet uitgewerkt worden minstens in de toelichtingsnota.

Bezwaarschrift nr. 24 :
Zelfde bezwaar als 22

Bezwaarschrift nr. 49 :
Bezwaarschrift stelt:
1. De functie kantoor zou moeten voorzien worden in artikel 13
Standpunt gecoro:
1. Er is geen bezwaar om ‘kantoor’ op te nemen bij de bestemmingsvoorschriften van
artikel 13.

ADVIEZEN VAN INSTANTIES
Advies Infrabel
Infrabel deelt mee dat zij op termijn de mogelijkheid wenst te behouden om de overweg 106
af te schaffen en te vervangen door een fietstunnel. Infrabel vraagt ook om de bouw van een
fietstunnel ruimtelijk mogelijk te houden.
De Gecoro neemt akte van het advies en houdt hiermee rekening bij de mogelijke moeilijke
ontsluiting van projectzone spoorwegdriehoek.

Advies Aquafin
De Gecoro neemt akte van het advies.

Advies Departement Omgeving
De Gecoro stelt vast dat wat de bereikbaarheid van de achterliggende serres achter de
projectzone 5.5. betreft, deze nog steeds bereikt kunnen worden via bestaande onverharde
ontsluitingsweg. de ontwikkeling van de projectzone bezwaart de toegang tot de serres niet.
Met betrekking tot de woondichtheid, merkt de gecoro op dat de huidige
mobiliteitsinfrastructuur een hogere dichtheid voor het gehele gebied van de het Rup niet
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toelaat. Wel kan in het projectgebied artikel 5.2 een hogere dichtheid bereikt worden onder
strikte voorwaarden.

Advies erfgoedraad
De gecoro neemt akte van het advies.

Advies provincie
De gecoro neemt akte van het gunstig advies.

Advies nmbs
De Gecoro neemt akte van het advies.

BIJLAGE INRICHTINGSPLANNEN
Inrichtingsplan voor projectzone 5.2. projectzone plantsoendienst
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en
de hoogte van de bebouwing, waarbij de hoogste gebouwen langs de spoorweg
moeten ingepland worden en degressief moet de hoogte afnemen zodat de
eventuele gebouwen aan de andere zijde qua typologie, volume en hoogte dienen
aan te sluiten bij de bestaande bebouwing in de aanpalende straten. De nodige
privacy moet gerespecteerd worden naar de reeds bestaande woningen in de
aanpalende straten. Aan de zijde van de spoorweg kan van de hoogte, in afwijking
van artikel 5, afgeweken worden. Hier wordt een kroonlijsthoogte van 13 meter
toegestaan en een nokhoogte van 14,00 meter;
o de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting,
uitzicht, voldoende buitenruimte, enz.;
o de interne ontsluiting ;
o de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan
dient in deze projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het
project zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De
effecten op de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit.
o de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de
groene ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten
(omgevingsaanleg), …;
o de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;
o de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;
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o Onder de strikte voorwaarden van een gunstig omgevingsrapport en een invulling
van alle hierboven vermelde vereisten kan er een maximale afwijking toegestaan
worden van de woondichtheid met 25%.

Inrichtingsplan voor projectzone 5.3. projectzone Spoorwegdriehoek
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en
de hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar
de reeds bestaande woningen in de aanpalende straten;
o de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting,
uitzicht, voldoende buitenruimte, enz.;
o de interne ontsluiting;
o de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan
dient in deze projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het
project zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De
effecten op de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;
o de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de
groene ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten
(omgevingsaanleg), …;
o de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;
o de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;

Inrichtingsplan voor projectzone 5.4. projectzone OCP
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en
de hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar
de reeds bestaande woningen in de aanpalende straten;
o de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting,
uitzicht, voldoende buitenruimte, enz.;
o de interne ontsluiting;
o de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan
dient in deze projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het
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project zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De
effecten op de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;
o de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de
groene ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten
(omgevingsaanleg), …;
o de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;
o de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten.

Inrichtingsplan voor projectzone 5.5. projectzone Florastraat
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en
de hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar
de reeds bestaande woningen in de aanpalende straten;
o de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting,
uitzicht, voldoende buitenruimte, enz.;
o de interne ontsluiting;
o de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan
dient in deze projectzone het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het
project zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De
effecten op de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;
o de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de
groene ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten
(omgevingsaanleg), …;
o de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;
o de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;

Inrichtingsplan voor ontwikkelingsgebied 3.1 ontwikkelingsgebied Villa Massettes
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en
de hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar
de reeds bestaande woningen in de aanpalende straten;
o de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting,
uitzicht, voldoende buitenruimte, enz.;
o de interne ontsluiting;
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o de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan
dient in deze ontwikkelingsgebied het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden
met een minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het
project zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De
effecten op de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;
o de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de
groene ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten
(omgevingsaanleg), …;
o de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;
o de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;
o wat het natuuraspect betreft dient het inrichtingsplan het advies te bevatten van een
professionele boomverzorger en een evaluatie te bevatten van de reeds aanwezige
natuurwaarde.

Inrichtingsplan voor ontwikkelingsgebied 3.3. ontwikkelingsgebied Van Ackerlaan
In dit inrichtingsplan dient verplicht opgenomen te worden :
o

de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en de
hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar de reeds
bestaande woningen in de aanpalende straten;

o

de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting, uitzicht,
voldoende buitenruimte, enz.;

o

de interne ontsluiting;

o

de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan dient
in deze ontwikkelingsgebied het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het project
zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De effecten op
de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;

o

de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de groene
ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …;

o

de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;

o

de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;

o

wat het natuuraspect betreft dient het inrichtingsplan het advies te bevatten van een
professionele boomverzorger en een evaluatie te bevatten van de reeds aanwezige
natuurwaarde;
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o

een studie te bevatten over de aan te leggen trage wegen en hun traject.

Inrichtingsplan voor ontwikkelingsgebied 3.4. ontwikkelingsgebied Sportwegel
In dit inrichtingsplan dat in samenspraak met de buurt dient opgemaakt, moet verplicht
opgenomen worden :
o

de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en van de inplanting en de
hoogte van de bebouwing. De nodige privacy moet gerespecteerd worden naar de reeds
bestaande woningen in de aanpalende straten;

o

de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, privacy, ontsluiting, uitzicht,
voldoende buitenruimte, enz.;

o

de interne ontsluiting;

o

de mobiliteit en de parkeervoorzieningen, In het verordenend inrichtingsplan moet
verplichtend een studie over mobiliteit en parkeren vervat zitten. Op basis daarvan dient
in deze ontwikkelingsgebied het aantal parkeerplaatsen voorzien te worden met een
minimum van 1 en een maximum van 2 per woonentiteit. Op basis van een
omgevingsrapport kan hiervan afgeweken worden. Het omgevingsrapport moet
duidelijke informatie verschaffen over: De ruimtelijke context waarbinnen het project
zich situeert. Het project zelf voor wat betreft zijn gebruik en voorkomen. De effecten op
de omgeving en zijn eventueel verhoogde kwaliteit;

o

de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en verharde gedeelten, de groene
ruimten met aanduiding van beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …;

o

de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling;

o

de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, het waterbeheer en de natuuraspecten;

o

wat het natuuraspect betreft dient het inrichtingsplan het advies te bevatten van een
professionele boomverzorger en een evaluatie te bevatten van de reeds aanwezige
natuurwaarde;

o

een studie te bevatten over de aan te leggen trage wegen en hun traject.
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