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situering plangebied
bron: orthofoto W.-Vl. (N.V. Eurosense, 2008)



11w v i  |  m e i  ‘ 1 5  |  R U P  G i s t e l  C e n t r u m

inleiding

1. beslissing tot opmaak

Het college van burgemeester en schepenen van Gis-
tel nam de gemotiveerde beslissing tot opmaak van 
het RUP Centrum, waartoe WVI werd aangesteld als 
ontwerper in vergadering van 23 maart 2010.

2. motivering tot opmaak

Het straatbeeld in het centrum van Gistel kent sinds 
enkele jaren een niet onopgemerkte transformatie 
waarbij de authentieke architectuur en stedenbouw-
kundige structuur plaats hebben moeten maken voor 
tal van nieuwe en vaak grootschalige projecten. Veelal 
gaat het daarbij om (verticale) verdichtingsprojecten 
die niet altijd voldoende rekening houden met de maat 
en de schaal van omgeving, noch met de cultuurhisto-
rische context.

Het doorvoeren van een verticale verdichting vraagt 
om strikte (ruimtelijke) randvoorwaarden zoals een 
selectieve toepassing langs de structurele dragers en 
binnen duidelijk afgebakende gebieden, de aandacht 
voor de kwaliteit van de omliggende publieke ruimte, 
de beperking van het aantal bouwlagen, …

Het is de ambitie van de stad om de transformatie van 
de stad beter te kunnen sturen op basis van de ge-
wenste ruimtelijke ontwikkelingen. De stad Gistel wil 
haar typerende ruimtelijk karakter behouden en een 
ad hoc benadering voor de behandeling van bouw-
dossiers vermijden. Met de opmaak van een RUP  
ontstaat een afsprakenplan voor de behandeling van 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en dit re-

kening houdend met de bestaande bebouwing in het 
centrum. 

Daarnaast wenst de stad een actief beleid te voeren 
op vlak van het (steden)bouwkundig erfgoed en de 
gevolgen en mogelijkheden hiervan op de ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Doel van het RUP is om zowel de (her)waardering van 
het erfgoed als de stadsvernieuwing met elkaar te ver-
binden zodat gewerkt kan worden aan een eigentijdse, 
duurzame en kwalitatieve stedelijke omgeving waar-
binnen ook de handelskern versterkt kan worden.

3. in uitvoering van GRS

De opmaak van het RUP Centrum sluit aan op de 
principes van het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen op 29-01-2004. In het 
GRS is opgenomen dat binnen de stadskern van Gis-
tel voorzichtig moet worden omgegaan met verticale 
verdichting en dat de schaal van de huidige structuur 
bepalend is. Het afbakenen van verticale verdichting 
binnen de stadskern, boven de maximale hoogte van 
3 bouwlagen, is opgenomen als bindende bepaling in 
het GRS.
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feitelijke ruimtelijke context

1. situering

Het RUP Centrum betreft het historische en commer-
ciële centrum van Gistel.

Het plangebied heeft volgende begrenzingen:
 � in het westen: de Heyvaertlaan;
 � in het noorden: de lintbebouwing langsheen de 

Tempelhofstraat, Hoogstraat en Kerkstraat en de 
Kaaistraat;

 � ten oosten: de Neerhofstraat;
 � ten zuiden: de lintbebouwing langs de Stations-

straat.

Het RUP heeft een oppervlakte van ongeveer 17ha 
54a en 70ca.

2. historische structuur

 � ontstaan op een zandrug

Gistel is gesitueerd op de grens van de polder- en de 
zandstreek, op een hoger gelegen landtong omgeven 
door polders. Overstromingen en het ontstaan van 
bevaarbare kreken hebben ervoor gezorgd dat Gistel 
gedurende vele eeuwen een toegang had tot de zee 
en daardoor een belangrijk handels- en havencentrum 
was. 

Gistel ligt op een zandrug (+4 tot +7 m) die, door een 
smalle depressie in het oosten en door de polders 
Moere-Nieuwland en Moere-Blote in het zuiden en 
westen, van de eigenlijke zandstreek wordt geschei-
den.

Volgens opgravingen zou de eerste bewoning op 
het Gistelse grondgebied zich gesitueerd hebben ter 
hoogte van het gehucht ‘t Hooge (ca. 3500 v. Chr.). 
Ten tijde van de Romeinen leefden in Gistel Menapi-
ers, een volk dat leefde van de visvangst en de land-
bouw. De Romeinen zelf bouwden in de vierde eeuw 
i.f.v. hun kustverdediging een vestiging in het nabij ge-
legen Oudenburg (het castellum). 

Vanaf de 6e eeuw zijn er tussen Brugge en Gistel sys-
tematisch nederzettingen ontwikkeld door de Franken. 
De Franken zochten daarbij bewust de hoge zandrug-
gen op langs de Polderstreek met de bedoeling de 
schorren in overstromingsgebied te gebruiken voor 
schaapsteelt. Deze ontginningen waren beperkt van 
omvang hadden enkel als doel te voorzien in de be-
hoeften van de gemeenschap. De kernen in Gistel 
moeten in deze periode tot ontwikkeling gekomen zijn. 
De naam ‘Gistel’ verwijst overigens naar de ontwikke-
lingsgeschiedenis. Bronnen verwijzen naar het Ger-
maanse geest en la (Gestella) wat betekent: open bos 
op een hogere zandgrond nabij moerassen.

 � kustverdediging (7e tot 11e eeuw)

De Frankische nederzettingen werden in de 7e en 8e 

eeuw veelvuldig overvallen en geplunderd door de 
Noormannen. Karel de Grote liet de kustvlakte daar-
om verdedigen door er versterkte vestingen op te la-
ten bouwen. De versterking van Gistel moet één van 
de meest strategische geweest zijn uit die verdedi-
ging, vooral ook door zijn ligging aan de Gistelvaart. 
De burcht van Gistel situeerde zich ter hoogte van de 
Sint-Godelieveabdij Ten Putte, op het meest vooruit-
geschoven punt van Gistel. 
Rond de 10e eeuw situeert zich een bewoningskern 
ter hoogte van de huidige markt en ten zuiden van de 

kerk. De hoek Kasteelstraat - Bruidstraat moet destijds 
het centrum zijn geweest. Op deze plaats vertoont de 
stadsplattegrond nog steeds een gebogen structuur, 
de mogelijke sporen van een vluchtburcht, gebouwd 
ter verdediging tegen de Noormannen.

 � handelsstad - bevaarbare kreken

Na de aftocht van de Noormannen werd in de omge-
ving van de huidige markt, ten noorden van de kerk, 
een motteburcht gebouwd (11e eeuw). Vanaf die tijd 
bloeide ook de lakennijverheid en in Gistel zelfs de 
huidevetterij en de leerlooierij. Door de bevaarbaar-
heid van de Gistelvaart groeide Gistel uit tot een be-
langrijk handelscentrum. De kerk werd tussen 1070 en 
1093 gebouwd. In de 12e eeuw werd de stad versterkt: 
een dubbele wal met versterkingen werd rond de stad 
gebouwd. Zes bruggen met toegangspoorten maakten 
de stad toegankelijk. Halfweg de 12e eeuw werd ook 
de abdij Ten Putte gebouwd en vestigden de tempe-
liers zich in Gistel. De naam Tempelhofstraat verwijst 
naar dit verleden. In de 13e eeuw werd de motteburcht 
opgeheven en werd een nieuwe kleine versterking ge-
bouwd ten zuiden van de kerk. De lakenhalle is eind 
13e eeuw ontstaan op de hoek van de Halle- en de 
Hoogstraat. In de 14e eeuw werd het mottekasteel 
verder uitgebreid en werd ook een stadsgracht aange-
legd. Gistel bereikte een hoogtepunt op het vlak van 
economisch en sociale welvaart. 

Na ongeveer 400 jaar van bloei en vooruitgang kreeg 
Gistel in 1488 rake klappen door de troepen van Maxi-
miliaan van Oostenrijk. Ze staken de kruiskerk met 
haar twaalf altaren en acht kapellen in brand, ook het 
nabijgelegen kasteel werd gedeeltelijk verwoest. Op-
eenvolgende oorlogen en plunderingen maakten her-
opstanding onmogelijk.
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De Italiaanse familie Affaitati verkreeg halfweg de 16e 

eeuw de adellijke titel “Heer van Gistel” en kocht het 
bijhorende domein. De familie blijft eigenaar van de 
stad tot de Franse Revolutie en werkt aan de vernieu-
wing van het kasteel. In de daaropvolgende periode 
komt het kasteel geleidelijk in verval.

In 1638 werd het kanaal Plassendale-Nieuwpoort aan-
gelegd waarop het centrum van Gistel, via de Gistel- 
en de Waerevaart, aansluiting krijgt.

Vanaf de 18e eeuw keerde de rust terug in de Vlaamse 
regio. De Franse Revolutie en de bezetting waaiden 
over zonder al te veel sporen na te laten. In Gistel wer-
den de ruïnes van de versterkte muren en het puin van 
het kasteel afgebroken. Handel- en nijverheid komen 
weer op gang.

 � industriële revolutie 

Door de aanleg van spoorwegen konden arbeids-
krachten worden aangetrokken. Eind 19e eeuw werd 
de spoorlijn 62 aangelegd door de “Société Anonyme 
de Chemin de Fer d’Ostende à Armentières”. Uit die 
periode dateren ook stationswijken en het fenomeen 
van lintbebouwing; woningen voor arbeiders bevonden 
zich bij voorkeur in de buurt van een station of langs 
invalswegen (Tempelhofstraat, Congolaan, Heyvaert-
laan). In 1963 reed de laatste passagierstrein  in Gistel 
en in 1967 werd het traject voor het goederenverkeer 
gesloten. Sinds 1991 werd de spoorwegbedding aan-
gelegd tot een provinciaal fiets- en wandelpad.

De Vaarstraat volgt het tracé van de gedempte Gistel-
vaart die het centrum van Gistel (Kaaistraat) verbond 
met het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De Neerhof-
straat is, als verbinding tussen de Vaartstraat en de 

Sint-Jans Gasthuisstraat pas rond 1900 aangelegd 
(zie IGN-kaart).

In het begin van de 20e eeuw had Gistel, als hinter-
land van Oostende, een grote aantrekkingskracht op 
de burgerij waardoor in de stad heel wat kasteeltjes en 
cottages zijn gebouwd. 

Ferrariskaart (1726-1814)
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3. bestaande ruimtelijke 
structuur

3.1. nederzettingsstructuur

De kern Gistel is oost-west georiënteerd op de hoofd-
as Brugge-Nieuwpoort. Het centrum wordt geken-
merkt door een vrij compacte vorm met een tweetand 
configuratie, gevormd door de ontdubbeling van de 
Brugse Baan en de (oude) spoorwegbedding die deze 
loodrecht kruist.

Het 12e eeuwse nederzettingspatroon dat besloten lag 
binnen een omwalling vormde de basis van het hui-
dige Gistel. Op vandaag wordt dit gebied gezien als 
de ‘binnenstad’. 

 � een oost-west gerichte compacte kern

De structuur van de kern Gistel is het gevolg van de 
ontwikkeling op een zandrug enerzijds en anderzijds 
van de oriëntatie op de omliggende steden (Brugge, 
Nieuwpoort, Oostende en Torhout). De intergemeen-
telijke verbindingen vormen de hoofdassen: Brug-
ge-Nieuwpoort (inclusief de ontdubbeling rond het 
centrum) en Oostende-Torhout. De opbouw van de 
overige wegen is voornamelijk geënt op de as Brugge-
Nieuwpoort. Zijstraten vertrekken in noordelijke en zui-
delijke richting vanop deze hoofdas. 

Ook de oude spoorwegbedding was en is nog steeds 
structuurbepalend binnen de stadskern, vroeger als 
spoorverbinding tussen Oostende en Torhout, in de 
huidige situatie als bovenlokale fietsroute of ‘Groene 
62’.

 � bebouwingstypologie

Binnen de stadskern tekenen zich twee types van ge-
sloten bebouwing af. Aan de ene kant is er aaneen-
gesloten bebouwing langsheen de historische verbin-
dingsweg Brugge-Nieuwpoort (en haar ontdubbelde 
versie) en de oude spoorwegbedding (Congolaan 
en Heyvaertlaan). Aan de andere kant zijn er geslo-
ten bouwblokken, gevormd in het binnengebied van 
de tweetand. De aaneengesloten bebouwing, of his-
torische lintbebouwing, kent verschillende uitlopers 
langsheen de in- en uitvalswegen en kleinere toe-
gangswegen tot het centrum.

De belangrijkste kenmerken van de bebouwingstypo-
logie in het centrum zijn:

 � gesloten bebouwing
 � zeer ongelijkvormige bebouwing (grote differenti-

atie in vorm, kleur, stijl, ...)
 � wisselende rooilijnen

ING-kaarten 1872 (links) en s.d. (rechts) bebouwingstypologie in de tweetand
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 � hoge woningdichtheid
 � veelvuldig voorkomen van wachtgevels
 � dominantie van hellende daken, met grote ver-

schillen in vorm
 � variatie in kroonlijsthoogte, historische bebouwing 

is veelal 2 bouwlagen hoog (met hellend dak)
 � smalle en diepe perceelsstructuur
 � groot aandeel oude bebouwing met soms verkrot-

ting of leegstand tot gevolg

 � publieke ruimte

De belangrijkste kenmerken van de publieke ruimte in 
het centrum zijn:

 � smalle tot zeer smalle straatprofielen
 � stenig karakter van de binnenstad, beperkt groen 

in de straten
 � wisselend straatprofiel met spontane vernauwin-

gen en verbredingen

 � veelal kronkelende straten en dus wisselend 
straatbeeld

 � commerciële functies langs de belangrijkste invals-
wegen en pleinen

 � steenachtige pleinen (Markt en doorsteek naar de 
Bruidstraat)

 � veel onderdoorgangen naar achterliggende gebie-
den (garages)

 � beeld- en structuurbepalende elemen-
ten

In de stadskern komen een aantal plekken en gebou-
wen voor die beeld- en structuurbepalend zijn voor het 
studiegebied omwille van hun (afwijkende) verschij-
ningsvorm:

 � grootschalige en opvallende gebouwen:
 � O.-L.-V.-kerk
 � administratief centrum

 � Sint-Godelievecollege
 � voormalig stadhuis

 � bouwkundig erfgoed:
 � in het plangebied komen tal van gebouwen en 

bouwsels voor die opgenomen zijn op de lijst 
van bouwkundig erfgoed. Ze zijn de getuigen 
van de ontstaangeschiedenis en ontwikkeling 
van de kern en zijn mede bepalend voor de 
identiteit van Gistel

 � open ruimtes:
 � het ensemble van openbare ruimte - bebouwing 

- bomenrij aan de Heyvaertlaan
 � de Markt en aanpalende functies
 � de open ruimte langsheen de Groene 62 aan-

sluitend bij het Mariageleed 
 � het park rond de kerk (voormalig kerkhof)
 � het ‘tussengebied’ tussen park en Markt

historische lintbebouwing (kronkelend straatbeeld) gesloten bouwblokken binnen de tweetand (recht beeld) structuur- en beeldbepalende plekken in het centrum
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Deze plekken en gebouwen zijn in sterke mate bepa-
lend voor de belevingswaarde en leesbaarheid van 
het centrum. Belevingswaarde heeft betrekking op 
de mate waarin de gebruiker het verblijf in, of het ge-
bruik van een omgeving als kwalitatief ervaart. Het is 
dus een kwaliteitscriterium bij de beoordeling van een 
ruimte (bebouwd of open) of een ruimere omgeving. 
Bij de opmaak van het RUP is er daarom bijzondere 
aandacht besteed aan plaatsen en gebouwen in de 
stad waar deze specifieke problematiek aan bod komt 
zoals bijvoorbeeld hoekpercelen en pleinen, bijzon-
dere gebouwen of erfgoed.

 � wegenpatroon

De stadskern van Gistel wordt in oost-west richting 
doorkruist door N367 Brugge-Nieuwpoort (Stations-
straat), het centrum wordt hierdoor geconfronteerd 
met nogal wat doorgaand verkeer. De Heyvaertlaan 
- Manitobalaan, de Neerhofstraat - Vaartstraat en de 
Mosselstraat zijn lokale verbindingswegen. Ze verbin-
den Gistel met de omliggende kernen Moere, Snaas-
kerke en Stene. De ontdubbeling van de N367 (de 
N367c) en de noord-zuid gerichte wegen binnen de 
tweetand hebben als belangrijkste functie het toegang 
geven tot de omliggende bouwblokken en percelen. 

Rondom de kerk vertoont het stadsplan een concen-
trische structuur als gevolg van de historische ontwik-
keling van de kern. 

De Vaarstraat volgt het tracé van de gedempte Gistel-
vaart die het centrum van Gistel (Kaaistraat) verbond 
met het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De Neerhof-
straat is aangelegd als verbinding tussen de Vaart-
straat en de Sint-Jans Gasthuisstraat.

analyse van de ruimtelijke structuur en potenties van Gistel Centrum
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3.2. natuurlijke en landschappelijke 
structuur

Volgens de biologische waarderingskaart bevinden 
zich binnen het plangebied geen biologisch waarde-
volle gebieden.

Ten noorden van het plangebied is een kleine zone ge-
karteerd als biologisch waardevol met n: loofhoutaan-
plant (exclusief populier) en gml: gemengd loofhout.
De Heyvaertlaan is aangeduid als mw: complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle ele-
menten met kbf: bomenrij met dominantie van Beuk 
(Fagus sylvatica). 

Het tracé van de Groene 62 is gekarteerd als biolo-
gisch waardevol met ks: verlaten spoorweg met inte-
ressante bermvegetatie, hr: verruigd grasland en kh-
gml-:  houtkant of oude heg met gemengd loofhout.
Binnen de landschapsatlas is de voormalige spoor-
weg Oostende - Torhout geselecteerd als lijnrelict. De 
O.L.V.-kerk is geselecteerd als puntrelict. 

Gistel behoort binnen de traditionele landschappen 
tot het “Land van Gistel”, gekenmerkt door golvende 
microtopografie met lintbebouwing. De indeling in tra-
ditionele landschappen steunt op zowel fysische en 
natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteld-
heid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals 
bewoningsvormen, landgebruik, percelering en land-
schapstype.

3.3. agrarische structuur

Het plangebied is op het gewestplan ingekleurd als 
woongebied en woongebied met cultureel, historische 
en/of esthetische waarde (zie juridische structuur).

Op de landbouwtyperingskaart wordt aan het plange-
bied een zeer lage waardering voor landbouw toege-
kend.

Binnen de GAS-kaart (gewenste agrarische structuur) 
is het plangebied niet in agrarisch gebied gesitueerd.

Het plangebied is niet opgenomen op de kaart betref-
fende de beleidsmatige herbevestiging van het ge-
westplan voor de gebieden van de natuurlijke en agra-
rische structuur (HAG-kaart), bijlage bij de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006.

biologische waarderingskaart (bron: INBO, versie 2, 2007) landbouwtyperingskaart (bron: AMINAL, 2004)
landschapsatlas (bron: universiteit Gent - vakgroep geogra-
fie, 2001)
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3.4. fysisch systeem

Het grondgebied van Gistel behoort deels tot de pol-
derstreek en deels tot de zandstreek. Het is precies de 
stadskern Gistel die, op een hoger gelegen zandrug, 
een schiereiland vormt tussen de polders.

De polders zijn vlak en laag gelegen, 2,5 tot 4 m bo-
ven de zeespiegel. De zandruggen van Zevekote en 
Gistel zijn nauwelijks enkele meters hoger gelegen, 5 
tot 7 m.

Gistel is op de bodemkaart gekarteerd als antropo-
geen, aan de randen van de kern is zichtbaar dat de 
kern gelegen is op een zandrug die uitloopt in ooste-
lijke richting. Ten noorden en ten zuiden van de kern 
komen overdekt pleistocene gronden voor. 

3.5. verkeersstructuur

Gistel is via de A18/E40 aangesloten op het interna-
tionale netwerk van autosnelwegen. De bovenlokale 
verbindingsweg N33 ontsluit Gistel ten opzichte van 
Oostende, Torhout, Roeselare en Kortrijk. Andere be-
langrijke verbindingswegen zijn de N358 Oudenburg-
Nieuwpoort en de N367 Brugge-Nieuwpoort. De N367 
en de N367c takken in het oosten beiden aan op de 
N33 en zorgen in oostelijke richting voor een verbin-
ding met Westkerke, Jabbeke en Brugge. 

Het centrum van Gistel wordt bepaald door de N367 
en N 367c respectievelijk de Stationsstraat en Hoogs-
traat-Tempelhofstraat binnen het centrumgebied. Bin-
nen de kern geldt voor deze wegen éénrichtingsver-

keer: van west naar oost voor de Stationsstraat en 
richting westen voor de Hoogstraat-Tempelhofstraat. 
De Heyvaertlaan vormt een noord-zuid verbinding 
tussen de N367 en de N367c en loopt parallel met 
de voormalige spoorlijn die nu ingericht is als groe-
ne langzaam verkeer as (Groene 62) die Oostende 
(Zandvoordestraat) met Torhout (Aartrijksestraat) ver-
bindt.

Binnen het centrum bevinden zich een aantal concen-
traties aan parkeerplaatsen, nl. de Markt, achter de 
post en ter hoogte van de Heyvaertlaan.

Verder is het centrum o.a. via de Groene 62 goed be-
reikbaar voor fietsers en wordt het bediend door vol-
gende buslijnen:

 � 52 Brugge-Gistel-Oostende
 � 51 Oostende-Gistel-Eernegem-Torhout

GAS-kaart (gewenste agrarische structuur)

HAG-kaart (herbevestiging van het gewestplan voor de ge-
bieden van de natuurlijke en agrarische structuur) bodemkaart
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 � 50 Oostende-Gistel
 � 66 Belbus Middelkerke

3.6. toeristisch-recreatieve structuur

Het plangebied betreft het commerciële hart van Gistel 
met een ruim aanbod aan kleinhandel en horecaza-
ken. 

Ten oosten van het plangebied bevindt zich het mul-
tifunctioneel stadspark met molensite en bibliotheek. 

De Groene 62 aan de westrand van het plangebied is 
een belangrijke recreatieve as voor fietsers, wande-
laars en joggers. 

De strip tussen de Heyvaertlaan en de Congolaan is 
ingericht als park met inbegrip van ruimte voor kunst 
en speeltuin.

Op het marktplein wordt op maandagochtend de we-
kelijkse markt gehouden.

3.7. lijninfrastructuur

Doorheen het gebied lopen er geen belangrijke onder-
grondse of (pijp)leidingen.

Ter hoogte van het plangebied zijn er geen hoogspan-
ningsleidingen aanwezig. 

wegenkaart (bron: Navtec, AGIV, 2008)
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juridische ruimtelijke 
structuur

1. juridisch kader

Binnen het juridisch kader worden o.a. het gewestplan,
BPA’s/RUP’s en de Atlas der Buurtwegen bekeken.

1.1. gewestplan

De gronden gelegen binnen de grenzen van onder-
havig RUP hebben in het gewestplan ‘Diksmuide-Tor-
hout’ (KB 05-02-1979) als bestemming: 

 � woongebied:  
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, 
alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht 
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf 

om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in 
een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoor-
zieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. 

 � woongebieden met cultureel, historische en/of 
esthetische waarde:  
In deze gebieden wordt de wijziging van de 
bestaande toestand onderworpen aan bijzondere 
voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het 
behoud. 

1.2. BPA’s en RUP’s

Voor delen van het plangebied bestaan volgende 
goedgekeurde BPA’s of RUP’s:

 � BPA Kom Noord (KB 02-05-1972, laatste wijziging 
MB 30-06-1997) - deels vervallen a.g.v. RUP Kom 
Noord

 � BPA Sportplein (KB 06-03-1970, laatste wijziging 
KB 16-09-1977) - vervallen, daterend van voor 
GWP

 � BPA De Stuiver - Ellestraat - vervallen, daterend 
van voor GWP

Aansluitend bij het plangebied zijn volgende BPA’s en 
RUP’s van kracht:

 � RUP De Stuiver - Bruidstraat (deputatie 02-08-
2007)

 � RUP Kom Noord (deputatie 23-12-2010)
 � BPA Gravenbos (MB 07-01-2004)

1.3. vogel- en habitatrichtlijngebie-
den - RAMSAR

Het plangebied is niet gelegen in een vogel- of habita-
trichtlijngebied, noch in een Ramsar-gebied.

Er zijn geen vogel- of habitatrichtlijngebieden of 
Ramsar-gebieden aangeduid op het grondgebied van 
Gistel.

gewestplan (bron: MVG - AROHM, 2002) BPA Kom Noord
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1.4. beschermde monumenten, land-
schappen en dorpsgezichten

Binnen het gebied bevindt zich een beschermd dorps- 
of stadsgezicht:

 � kerk- en dekenijsite met kerk, kerkomtrek, dekenij, 
pastorieën en afspanning ‘t Gravenhof, MB 12-12-
2002.

Er bevinden zich eveneens een aantal beschermde 
monumenten binnen het plangebied:

 � dekenij, Bruidstraat 1, MB 12-12-2002;
 � pastorie, Bruidstraat 2, MB 12-12-2002;
 � Onze-Lieve-Vrouwkerk toren, Besluit 19-04-1937;
 � Neogotische kapel, Tempelhofstraat, MB 12-12-

2002;
 � herberg De Godelieve, Tempelhofstraat 1, MB 11-

06-2001.

1.5. VIOE

Binnen het plangebied bevinden zich volgende ele-
menten (zie ook fig. op p. 22) die zijn opgenomen op 
de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed 
(vastgesteld d.d. 28-11-2013):

 � Dekenij (ID 52017), Bruidstraat 1;
 � Pastorie (ID 52018), Bruidstraat 2;
 � Pastorie (ID 52019), Bruidstraat 4;
 � Gebouwen (ID 52024), De Donckerstraat 4+8;
 � Gebouwen (ID 52024), De Donckerstraat 4;
 � Hoekpand (ID 52028), Halve Maanstraat 1;
 � Burgerhuizen “Castor” en “Pollux” (ID 52029), 

Halve Maanstraat 2+3;
 � Vrijstaand herenhuis (ID 52031), Heyvaertlaan 9;
 � Handelspand (ID 52032), Heyvaertlaan 12;
 � Muziekschool en cultureel centrum, gemeentehuis 

(ID 52040), Hoogstraat 1;
 � Burgerhuis (ID 52041), Hoogstraat 23;
 � Burgerhuis (ID 52042), Hoogstraat 27;
 � Handelspand (ID 52038), Hoogstraat 38;
 � Villa “De Boomgaard” (ID 52043), Kaaistraat 14;
 � Arbeidershuizen en burgerhuizen (ID 52044), 

Kasteelstraat 4-12;
 � Huis (ID 52045), Kasteelstraat 5;
 � Herenhuis (ID 52047), Kerkstraat 15;
 � Burgerhuis (ID 52048), Kerkstraat 16;
 � Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opge-

nomen (ID 52046), Kerstraat z.n.;
 � Gebouw, feestzaal “‘t Gravenhof” (ID 52067), 

Neerhofstraat 9;
 � Burgerhuis “De mote” (ID 52068), Neerhofstraat 

15;
 � Burgerhuis (ID 52070), Neerhofstraat 20;
 � Handelspand (ID 52071), Neerhofstraat 26;
 � Burgerhuis (ID 52080), Oude Garenmarkt 2;

 � Samenstel van kleine burgerhuizen (ID 52092), 
Stationsstraat 19+21;

 � Herenhuis (ID 52093), Stationsstraat 42;
 � Burgerhuis (ID 52094), Stationsstraat 46;
 � Herenwoning (ID 52095), Stationsstraat 65;
 � Hoekpand (ID 52096), Stationsstraat 70;
 � Herenhuizen (ID 52097), Stationsstraat 71+73;
 � Rijkwachtkazerne (ID 52098), Stationsstraat 83;
 � Hoekpand (ID 52099), Stationsstraat 85;
 � Landelijke herberg en afspanning “De Godelieve” 

(ID 52103), Tempelhofstraat 1;
 � Hoekpand (ID 52104), Tempelhofstraat 30;
 � Neogotsiche kapel (ID 52105), Tempelhofstraat 

z.n.

1.6. VEN en IVON-gebied

Het plangebied is niet gelegen in een VEN- of IVON-
gebied.

In Gistel zijn delen van “De historische polders van 
Oostende” opgenomen in het GEN (BVR 18-07-2003).

afbakening van het beschermd dorpsgezicht, MB 12-12-2002
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vastgesteld bouwkundig erfgoed (VIOE)
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1.7. atlas der buurtwegen

Op de atlas van de buurtwegen zijn er voor het plange-
bied volgende buurtwegen ingetekend:

 � de Chemin n° 55 die een verbinding maakte 
tussen de Hoogstraat en een noordelijk gelegen 
waterloop, het pad is op vandaag doodlopend;

 � de Chemin n° 1, nu bekend als de Hoogstraat/
Tempelhofstraat;

 � de Route de Furnes à Ghistelles, thans de Stati-
onsstraat,

 � de Sentier n°44, de huidige De Donckerstraat;
 � de Sentier n°26 die zich ten noorden van en 

parallel aan de Tempelhofstraat situeerde en op 
vandaag niet meer bestaat; 

 � de Chemin n° 18, de huidige Halve Maanstraat;
 � de Chemin n° 19, de huidige Hallestraat;
 � de Chemin n° 16, de huidige Markt;

 � de Chemin n° 17, de huidige Haenebrouckstraat;
 � de Chemin n° 7, de huidige Kerkstraat;
 � de Chemin n° 15, de huidige Kasteelstraat/Bruids-

traat.

De atlas laat ook duidelijk zien dat de Neerhofstraat en 
de verbinding van de Kasteelstraat naar de Kerkstraat 
omstreeks 1840 nog niet bestonden. Ook de Heyvaert-
laan, de Oude Garenmarkt, de Callaertswalledreef en 
de Groene 62 waren ten tijde van de atlas nog on-
bestaand. Voor het overige is het stratenpatroon van 
Gistel grotendeels ongewijzigd gebleven.

1.8. VHA, Vlaams hydrologische atlas

Het plangebied, behoort tot het IJzerbekken en tot de 
subhydrografische zone Gistel-Ambacht. 

Doorheen en in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied stroomt het Callaertswallegeleed 
(WO.1.4.1.5.), een geklasseerde waterloop 3e catego-
rie. 

Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwin-
gebieden en beschermingszones type I, II of III, afge-
bakend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering
van 27-03-1985 houdende nadere regelen voor de af-
bakening van waterwingebieden en de beschermings-
zones.

Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewaterwin-
gebied.

Het plangebied is gesitueerd in een kwetsbaarheids-
zone van grondwater, index Cc. Het gaat om een 
weinig kwetsbaar gebied met een kleiige deklaag, 
onverzadigde zone op =< of > 10 m en met zand als 
watervoerende laag.

1.9. deelbekkenbeheerplannen

Het ontwerp deelbekkenbeheerplan voor het deel-
bekken 01-03 is opgemaakt door het waterschap 
Gistel-Ambacht, in uitvoering van artikel 3 van de 
overeenkomst tot oprichting van het waterschap ‘Gis-
tel-Ambacht’ van 22 maart 2007. 

Het deelbekkenbeheerplan is definitief goedgekeurd 
op 10-09-2010.

atlas der buurtwegen (bron: provincie W.-Vl., 1840)) VHA, Vlaams hydrologische atlas 
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1.10. rooilijnplan

Voor het plangebied gelden geen rooilijnplannen.

1.11. verordeningen

Voor het plangebied gelden de volgende stedenbouw-
kundige verordeningen (niet-limitatieve lijst):

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (BVR 05-06-2013);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (BVR 05-06-2009);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven (BVR 08-
07-2005);

 � gewestelijke algemene bouwverordening inzake 
wegen voor voetgangersverkeer (BVR 29-04-
1997);

 � provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake het overwelven van baangrachten (MB 23-
07-2008);

 � stedelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. 
meergezinswoningen (deputatie 06-03-2014);

 � stedelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
beplantingen (MB 19-07-1974);

 � stedelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwater en afvalwater (MB 27-02-1978).

1.12. archeologie

Volgende archeologische opgravingen zijn er binnen 
het plangebied geregistreerd op de CAI:

 � 73415 Tempelhofstraat - Late Middeleeuwen - al-
leenstaande hoeve;

 � 158146 Hoogstraat 28-30 - Romeinse Tijd - water-
putten;

 � 73490 Stationsstraat - Late Middeleeuwen - losse 
vondsten;

 � 73430 Hoogstraat - Nieuwe Tijd (16e eeuw) - losse 
vondsten;

 � 73377 Kasteel van Gistel - diverse periodes vanaf 
eerste helft 14e eeuw - diverse vondsten, versterkt 
kasteel;

 � 156811 Gistel circulaire vorm - Middeleeuwen - 
circulaire vorm bepaald door stratenplan, oude 
stadskern;

 � 73376 Parochiekerk van O.-L.-V.-Hemelvaart - 
bouw van de eerste bidplaats te situeren in de 10e 
of 11e eeuw;

 � 73413 Kaaistraat / Neerhofstraat - Volle Middel-
eeuwen - Motte.

1.13. voorkooprecht

Het gebied behoort niet tot een zone aangegeven 
als gebied waar voorkooprecht geldt in kader van de 
Vlaamse Wooncode.

1.14. zoneringsplan

Het zoneringsplan voor afvalwatercollectering en zui-
vering in Gistel werd vastgesteld in de gemeenteraad 
van 3 juli 2008 en goedgekeurd bij MB van 19 septem-
ber 2008.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone 
een bepaald gebouw gelegen is en werd opgesteld in 

samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM).

Per zuiveringszone is de burger, de gemeente, of de 
rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te 
treffen:

 � de bebouwde delen van het plangebied zijn 
ingekleurd als centraal gebied (oranje gearceerd, 
reeds bestaande aansluiting op een zuiverings-
station).

zoneringsplan (bron: VMM)
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2. vergunningen

2.1. verkavelingsvergunning

Binnen en aansluitend bij het plangebied zijn volgende 
goedgekeurde verkavelingen gelegen:

 � VK0080 d.d 03-06-1996;
 � VK0231 d.d 27-12-2000;
 � VK0223 d.d 09-08-1999;
 � VK0312/1 d.d. 19-11-2013;
 � VK0298/1 d.d. 27-03-2012;
 � VK0113 d.d. 14-10-1997;
 � VK0011 d.d. 27-08-1976;
 � VK0028 d.d. 30-10-1965;
 � VK0162 d.d. 23-03-1979;
 � VK0067 d.d. 24-08-1979;
 � VK0161 d.d. 13-04-1963.

Zie ook plan bestaande toestand.

2.2. stedenbouwkundige 
vergunningen

De volgende stedenbouwkundige vergunningen wer-
den recent afgeleverd binnen het plangebied:

 � 2012/78 - bouwen van meergezinswoningen - 
hoek Hoogstraat / Halve Maanstraat;

 � 2013/156 - bouwen van meergezinswoningen - 
Kaaistraat / Vaartstraat;

 � 2013/154 - bouwen van meergezinswoningen - 
Stationsstraat / De Donckerstraat;

 � 2013/61 - bouwen van meergezinswoningen - 
hoek Heyvaertlaan.

2.3. milieuvergunningen

In het plangebied zijn geen bedrijven of activiteiten ge-
vestigd, onderworpen aan de milieuvergunningsplicht 
klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbevoegdheid heeft.

Er zijn geen gronden binnen het plangebied die zijn 
opgenomen in het register van verontreinigde gronden 
of het Gronden- en Informatieregister.

2.4. socio-economische vergunnin-
gen

In het plangebied hebben geen bedrijven of activiteiten
een socio-economische vergunning.
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planningscontext

1. op vlaams niveau

1.1. RSV

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormt een 
kader voor de provinciale en gemeentelijke structuur-
plannen. Elementen uit het richtinggevend gedeelte 
en bindende bepalingen werken door op het provinci-
ale en gemeentelijke niveau.

Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeenten 
gelegen in het stedelijk gebied en gemeenten gelegen 
in het buitengebied. De gemeente Gistel wordt gesitu-
eerd in het buitengebied. 

Het RSV stelt de ontwikkeling van een specifiek beleid 
voor het buitengebied voorop. Een buitengebiedbeleid 
waarbij de essentiële functies worden gevrijwaard en 
versterkt: landbouw, natuur, bos, wonen en werken op 
niveau van het buitengebied.

Het RSV formuleert de volgende doelstellingen voor 
het buitengebiedbeleid:

 � het buitengebied vrijwaren voor essentiële func-
ties;

 � tegengaan van versnippering;
 � bundelen van wonen en werken in de kernen;
 � inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 

gestructureerde gehelen;
 � bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke 

kwaliteit;

 � afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieu-
beleid op basis van het fysisch systeem;

 � bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Als een specifiek ontwikkelingsperspectief voor de ne-
derzettingsstructuren in het buitengebied stelt het RSV 
dat wonen en werken in de kernen van het buitenge-
bied dienen geconcentreerd te worden. Kernen in het 
buitengebied zijn de plaatsen waar wonen, werken en 
verzorgende activiteiten zullen worden gebundeld.

Het is de taak van de provincie in het provinciaal ruim-
telijk structuurplan in bindende bepalingen de hoofd-
dorpen en de woonkernen te selecteren.

1.2. tweede herziening RSV

Op 17 december 2010 is een addendum bij het RSV 
definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Re-
gering. 

Het principe van gedeconcentreerde bundeling wordt 
aangehouden bij de herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Dit principe is vertaald in 
de trendbreuk-doelstelling, m.n. dat ten minste de be-
staande verhouding in de woningvoorraad tussen de 
stedelijke gebieden en het buitengebied voor de bijko-
mende woongelegenheden wordt behouden.

1.3. visie op landbouw en natuur

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren heeft de Vlaamse administratie, in overleg met 
gemeenten, provincies en belangengroepen, een 
ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Kust-Polders-

Westhoek. Hierin geeft de overheid aan hoe zij de 
open ruimte in deze regio de komende jaren ruimtelijk 
wil zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kun-
nen worden om dit te realiseren. Op 31 maart 2006 
werd het afbakeningsvoorstel Kust-Polders-Westhoek 
goedgekeurd.

De gewenste ruimtelijke structuur voor de omgeving 
van het plangebied is:

 � ruimtelijk begrensde stedelijk gebieden en poorten 
en compacte kernen:

 � de stedelijk gebieden en poorten worden afge-
bakend en begrenzen stedelijke ontwikkelingen. 
Versnippering van de open ruimte vanuit de ker-
nen in het buitengebied en het stedelijk netwerk 
van de kust wordt tegengegaan. Het afbakenen 
van de kleinstedelijke gebieden is een provinci-
ale planningstaak;

 � de stedelijke landbouw (in en rondom de stede-
lijke gebieden Brugge, Veurne en Diksmuide) 
heeft een eigen karakter en moet de nodige 
ontwikkelingsmogelijkheden behouden;

 � ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire elementen met recreatief me-
degebruik (verlaten spoorwegbedding Oostende-
Gistel) (13.21):

 � natte en droge lineaire landschapselementen 
hebben potenties als landschapsecologische 
en recreatieve verbinding. Recreatieve moge-
lijkheden situeren zich op het vlak van fiets- en 
wandeltoerisme, en op een aantal waterlopen 
ook op het vlak van toervaart en roeisport, dit 
in evenwicht met de ruimtelijke en ecologi-
sche draagkracht. In de polders bieden dijken, 
kreken, vaarten en sloten goede mogelijkheden 
voor de versterking van de natuurlijke en land-
schappelijke structuur.
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1.4. woningbouw- en 
woonvernieuwingsgebied

Bij besluit van de Vlaamse regering van 07 april 1998 
werden de woningbouwgebieden en woonvernieu-
wingsgebieden in het Vlaamse Gewest afgebakend.

Met de afbakening van woningbouw- en woonver-
nieuwingsgebieden zijn de statistische sectoren afge-
bakend waarvoor het Vlaams woonbeleid bijzondere 
inspanningen dient te doen inzake invulling van woon-
behoeften en kwaliteitsverbetering.

Het plangebied valt volledig in woningbouwgebied. 
Woningbouwgebieden zijn die gebieden waar de 
bouw van woningen is toegestaan en waar een ze-
kere woningdichtheid is. Woonvernieuwingsgebieden 

zijn gebieden waarbinnen grote inspanningen noodza-
kelijk zijn om de woonkwaliteit te verbeteren. Bij de 
vaststelling van subsidies kan er met deze gebieden 
worden rekening gehouden om al dan niet een hogere 
tegemoetkoming te geven. 

De gebieden waarop het voorkooprecht van toepas-
sing is mede worden afgebakend op basis van de 
begrenzingen van de woningbouw- en woonvernieu-
wingsgebieden (zie ook p. 24).

2. op provinciaal niveau

2.1. PRS

Het PRS-WVL is goedgekeurd bij MB van 06-03-2002.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s van 
West-Vlaanderen die reeds van oudsher een sterke 
eigenheid hebben. De provincie kiest om deze ruim-
telijke verscheidenheid te behouden en te versterken. 
Daarom worden voor structuurbepalende componen-
ten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven  
toegekend die verschillend zijn naargelang het gebied 
waarin de elementen gelegen zijn. 

De gemeente Gistel ligt, volgens de gewenste ruim-
telijke nederzettingsstructuur, in het grensgebied tus-
sen enerzijds de “bundeling in kernen, gelegen op 
een lijnpatroon” en anderzijds het “plattelandsgebied 
met verspreide kernen”. De zone tussen de stedelijke 
gebieden Brugge-Torhout-Oostende wordt als “bun-
delingsgebied” beschouwd. De verdere ontwikkeling 
van wonen, werken en voorzieningen moet er strikter 
worden gestuurd naar de stedelijke gebieden. Lokale 
voorzieningen worden gebundeld naar een selectief 
aantal kernen gelegen tussen de stedelijke gebieden.

De volgende selecties zijn van toepassing op het plan-
gebied:

 � Gistel is destijds geselecteerd als “structuuronder-
steunend hoofddorp” en daarmee structuuronder-
steunend voor wonen en werken in het buiten-
gebied met een bovenlokale verzorgende rol. 
Verdere mogelijke ontwikkelingen voor het wonen 
zijn de opvang van de eigen groei van de huishou-

ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos Kust-Polders-
Westhoek woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden
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dens op het niveau van de kern, de opvang van 
de aangroei van de huishoudens die niet kernge-
bonden zijn en een mogelijke opvang van de eigen 
groei van de huishoudens van andere geselecteer-
de kernen in het buitengebied. Verdere mogelijke 
ontwikkelingen voor de bedrijvigheid zijn lokale 
bedrijvigheid in verwevenheid met het wonen en 
de mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein. 
Met de herziening van het PRS is Gistel voortaan 
geselecteerd als hoofddorp (zie 2.2).

 � Agrarische structuur: de kern Gistel situeert zich 
op het grensvlak van een gebied waar intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur overheerst 
en een gebied waar de grondgebonden agrarische 
structuur als ruimtelijke drager fungeert.

 � Natuurlijke structuur: de dijken en spoorwegbed-
dingen zijn droge natuurlijke verbindingen. Ze 
hebben een bovenlokaal karakter en dragen bij tot 
de interne samenhang van de natuurlijke structuur. 
De oude spoorwegbedding of Groene 62 is gese-
lecteerd als ‘droge ecologische infrastructuur’.

 � De gewenste ruimtelijke structuur van de klein-
handel wordt bepaald vanuit de nederzettings-
structuur van de stedelijke gebieden, de kernen 
en overige woonconcentraties. De ontwikkelings-
mogelijkheden worden bepaald door de schaal 
en de aantrekkingskracht van de nederzettingen. 
Daarbuiten worden geen nieuwe kleinhandelsza-
ken toegelaten.

 � Toeristisch-recreatieve structuur: de gemeente 
Gistel behoort tot verschillende netwerken 
meerbepaald de Kust, het Brugs Ommeland en 
de Ijzerstreek. Tegelijk ligt het op de kruising van 
twee toeristisch-recreatieve lijnelementen namelijk 
de oude spoorwegbedding of Groene 62 en het 
kanaal Nieuwpoort-Plassendale. In de toeristisch-
recreatieve netwerken kan bijkomende ruimte wor-

den voorzien voor de uitbreiding van toeristisch-
recreatieve activiteiten. Bestaande lijnelementen 
worden geoptimaliseerd en verlengd met het oog 
op meer comfort en ruimtelijke kwaliteit.

 � Verkeer en vervoer: het grondgebied van Gistel 
wordt doorkruist door een “bundel van hoofdinfra-
structuur”, meerbepaald de bundel autosnelweg 
A18/A10 - kanaal Oostende-Gent - spoorlijn 50A. 
Deze bundels worden verfijnd en aangevuld door 
een “fijnmazig verbindingsnet tussen steden en 
kernen”. Op het grondgebied van Gistel is het 
kanaal Nieuwpoort-Plassendale geselecteerd als 
secundaire waterweg. De N33 Van de A18 oprit 
5 (Gistel) tot de R34 (Torhout) is geselecteerd als 
secundaire weg cat. 1. De N367 Van Mannekens-
vere (Middelkerke) tot de N33 (Gistel) en het deel 
van de N33 tot de N377a (Jabbeke) zijn geselec-
teerd als secundaire weg cat. 2.

 � Op het grondgebied van Gistel komen drie structu-
rerend lineaire elementen voor inzake de land-
schappelijke structuur, het zijn het kanaal Nieuw-
poort-Plassendale, de oude spoorwegbedding of 
Groene 62 en de Moerdijkvaart; twee markante 
terreinovergangen, het gaat om de uitlopers van 
de zandgronden in het poldergebied en een open 
ruimte verbinding tussen de bebouwde ruimte van 
Oostende en Snaaskerke in.

 � Deelruimten: Gistel situeert zich in een overgangs-
gebied en maakt hierdoor deel uit van verschil-
lende deelruimten. Volgende deelruimten omvatten 
delen van Gistel: de Oostendse ruimte, de ooste-
lijke polderruimte en de westelijke polderruimte.

2.2. addendum PRS

Bij MB van 11-02-2014 is een addendum bij het  PRS-
WVL goedgekeurd.

De volgende selecties zijn van toepassing op het plan-
gebied:

 � Eén van de belangrijke wijzigingen t.a.v. de 
nederzettingstructuur is het doorvoeren van een 
vereenvoudiging van categorieën van de kernen-
selectie en een aanvullende selectie van kernen 
in het buitengebied. Hiermee wordt teruggegre-
pen naar de oorspronkelijke insteek vanuit het 
RSV. Snaaskerke en Moere zijn bij de herziening 
opgenomen in de kernselectie, Gistel is voortaan 
als hoofddorp geselecteerd. Voor de mogelijkhe-
den voor bijkomende woongelegenheden wordt 
het onderscheid tussen woonkern en hoofddorp 
behouden, hetzij met meer keuzemogelijkheden 
voor de gemeenten.

 � Natuurlijke structuur: de wijziging omvat een 
nieuwe selectiemethodiek en een bijsturing van de 
selectie van de natuurverbindingsgebieden.  

 � Agrarische structuur: de wijziging omvat twee 
elementen: 

 � het inschrijven van het principe dat landbouw-
functies geclusterd kunnen worden;

 � met het uitvoeringsbesluit inzake zonevreemde 
functiewijzigingen verdwijnt de nood aan een 
beleidskader voor hoveniersbedrijven.

 � Bedrijvigheid: de wijzigingen omvat 4 elementen :
 � in stedelijke gebieden is niet enkel een aanbod-

beleid nodig voor regionale bedrijvigheid maar 
ook voor lokale bedrijvigheid. Dit wordt aange-
vuld;

 � het is belangrijk om te werken aan duurzame en 
kwalitatieve inrichting van bedrijventerreinen. 
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 � de discussie tussen lokale en regionale bedrij-
vigheid blijft aanhouden. Dit is een discussie op 
Vlaams niveau. Niettemin probeert de deputatie 
via definities dit scherper te stellen;

 � de vraag rijst of groothandel als onderdeel van 
bedrijvigheid kan behandeld worden. Om daarin 
duidelijkheid te brengen, wordt groothandel 
onder bedrijvigheid gesitueerd.

 � In de herziening van het RSV worden er o.a. in 
Gistel sites aangeduid als Bijzonder Economisch 
Knooppunt (BEK). Voor deze locaties kan de pro-
vincie overlegproces organiseren om zo te onder-
zoeken of deze locaties in aanmerking komen als 
regionaal bedrijventerrein. Indien dit overlegproces 
tot het besluit komt dat het voor deze locaties aan-
gewezen is om een PRUP op te maken zal voor 
Gistel 15 ha moeten voorzien worden.

 � Ruimtelijke structuur kleinhandel: de wijziging om-
vat het toelaten van kleinhandelszones, niet enkel 
in de structuurondersteunende kleinstedelijke 
gebieden maar ook in de kleinstedelijke gebieden 
op provinciaal niveau.

 � Structuur toerisme en recreatie: er worden 5 ele-
menten aangepast :

 � het beleid in de openluchtrecreatieve groene 
domeinen waaronder de provinciale domeinen 
wordt bijgestuurd; 

 � er worden bijkomende toeristische -recreatieve 
activiteiten in het buitengebied geselecteerd als 
toeristisch-recreatief knooppunt;

 � er wordt een verdere invulling gegeven aan een 
gebiedsgerichte visie; 

 � ondertussen zijn nieuwe provinciale domeinen 
gerealiseerd of in realisatie; dit wordt aange-
past;

 � een ruimtelijk kader wordt ingeschreven voor 
bestaande recazaken 

 � Voor bestaande toeristisch-recreatieve infrastruc-
tuur met een bovenlokale mobiliteitsaantrekkende 
functie en/of een bovenlokaal ruimtelijk beslag in 
het buitengebied (bv. de Sint-Godelieve abdij in 
Gistel) zal er een afwegingskader opgemaakt wor-
den, waarin wordt bepaald wat de mogelijkheden 
en randvoorwaarden zijn.

 � De Abdij ten Putte is geselecteerd als specifiek 
dagtoeristisch knooppunt (niet-kerngebonden).

 � Verkeer en vervoer: er zijn twee wijzigingen:
 � buurt- en trage wegen worden enerzijds meer 

en meer ingeschakeld in het functioneel en 
recreatief verkeer. Anderzijds worden buurtwe-
gen afgeschaft. De deputatie wil de gemeenten 
stimuleren om samen het netwerk van buurt- en 
trage wegen op te waarderen. Dit wordt in PRS 
ingeschreven;

 � door de wijziging van RSV en overlegprocessen 
in stedelijke gebieden, is er een bijsturing van 
de selectie.

 � Landschappelijke structuur: de wijziging omvat 
een aantal beleidsprincipes inzake erfgoed en een 
afstemming van de bestaande selectie met de 
ankerplaatsen op Vlaams niveau. 

Het PRS bevat taakstellingen voor wonen en bedrijvig-
heid en dit voor de periode 2007 tot 2012. Deze cijfers 
zijn intussen achterhaald. De deputatie wil daarom 
streven naar een meer continue opvolging van de be-
hoeftes op vlak van wonen en bedrijvigheid zodat ook  
gemeentelijke behoeftestudies overbodig worden. De 
provincie stelt voor om taakstellingen voor te bereiden 
voor na 2012 en dit via een cyclus van een behoefte-
berekening om de 5 jaar. De nodige voorbereidingen 
hiertoe zijn reeds opgestart.

3. op gemeentelijk niveau

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Gistel 
werd bij besluit van de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen op 29 januari 2004 goedgekeurd. 
De hierna opgelijste elementen zijn van toepassing 
voor het plangebied.

3.1. GRS

3.1.1. globale doelstellingen (RD p.5 
ev)

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Gistel 
vormt het aanknopingspunt voor het formuleren van 
een aantal basisdoelstellingen voor het ruimtelijk be-
leid in de gemeente:

 � Gistel, een stad met een eigen gezicht
 � aandacht voor het aanbod en de kwaliteit van 

voorzieningen
 � aandacht voor vernieuwd en gemengd wonen
 � ruimte voor bedrijvigheid
 � ruimte voor veilige en alternatieve verplaatsingen
 � aandacht voor het netwerk van activiteiten

3.1.2. globale concepten (RD p.6 ev)

De doelstellingen zijn vertaald in volgende concepten:
 � versterken van de hoofdkern en verbeteren van de 

deelkernen: de stadskern Gistel heeft een goed 
uitrustingsniveau en komt in aanmerking voor de 
verdere uitbouw van de verschillende activiteiten 
als het wonen, de bedrijvigheid en de recreatie
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 � ontwerpen van aangename dorpskernen en 
verkeersleefbare doortochten: met een kwalitatief 
ontwerp voor de openbare ruimte binnen de ker-
nen wordt niet enkel gestreefd naar een verkeers-
veilig centrum voor de fietsers en voetgangers, het 
beoogt ook de kernen -denk maar aan de stads-
kern Gistel- nieuw leven in te blazen. Het komt de 
aantrekkingskracht van de kernen ten goede.

 � concentreren van economische activiteiten in aan-
sluiting op bestaande bedrijventerreinen

 � optimaliseren van het bestaande wegennet
 � uitbouwen van een fiets- en voetgangersvriende-

lijke stad
 � openhouden van de open ruimte
 � uitbouwen van een recreatief en toeristisch net-

werk

3.1.3. gewenste woonruimte (RD p. 9 
ev)

De verdere ontwikkeling van het wonen zal zich in 
hoofdzaak binnen de stadskern Gistel afspelen. 

Om de geconcentreerde structuur van de bebouwde 
ruimte te handhaven enerzijds en de open ruimte te 
vrijwaren van verdere bebouwing anderzijds, is het 
wenselijk dat een verdichting, in hoofdzaak een ho-
rizontale verdichting, van het woonweefsel wordt 
nagestreefd. Het werken aan een compactere woon-
structuur veronderstelt het implementeren van nieuwe 
woningtypologieën, het zoeken naar inbreidingsge-
richte projecten en het streven naar een kwalitatieve 
verdichting bij de herstructurering en/of reconversie 
van het bestaande woningpatrimonium.

Een verticale verdichting is enkel realiseerbaar binnen 
de stadskern Gistel. De schaal van de deelkernen laat 
geen verticale verdichting toe. Ook in de stadskern 
Gistel moet voorzichtig worden omgegaan met een 
verticale verdichting, de schaal van de huidige struc-
tuur is bepalend. Het doorvoeren van een verticale 
verdichting vraagt om strikte (ruimtelijke) randvoor-
waarden zoals een selectieve toepassing langs de 
structurele dragers en binnen duidelijk afgebakende 
gebieden, de aandacht voor de kwaliteit van de omlig-
gende publieke ruimte, de beperking van het aantal 
bouwlagen met een maximum van 3 à 4 bouwlagen, 
…

Voor een horizontale verdichting van de bestaande 
woonstructuur komen de diverse deelkernen in aan-
merking, voor een verticale verdichting komt enkel de 
stadskern in aanmerking.

3.1.4. gewenste ruimtelijke ontwik-
kelingen op microniveau - kern 
Gistel (RD p. 51 ev)

 � uitbouwen stadscentrum met twee 
complementaire karakters

De stadskern Gistel heeft de potentie haar (ruimtelijk) 
imago te versterken door het integreren van de molen-
site en omliggende groenzone in het centrum, door de 
eigenlijke uitbouw van het parkgebied zoals voorzien 
in de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 
Op die manier krijgt het stadscentrum twee gezich-
ten: een bebouwd, veeleer gesloten fragment met een 
commercieel karakter en een groen, open fragment 
met een ontspannen en creatief karakter. 

 � versterken activiteitenstrip

De educatieve, culturele en recreatieve voorzieningen 
komen geconcentreerd voor in een zone rondom het 
stadscentrum. Hieronder bevinden zich een aantal 
scholen, sportvelden, het zwembad, de polyvalente 
zaal, de bibliotheek, de sporthal en speelplein. Het 
vormt een potentiële activiteitenstrip voor de stads-
kern. Deze zone komt in aanmerking voor een verdere 
uitbouw van het voorzieningenniveau. Op die manier 
wordt de attractiviteit en het publieke karakter van het 
gebied versterkt, wordt de ‘activiteitenstrip in aanzet’ 
uitgebouwd.

 � definiëren hoofdassen en centrumpoor-
ten

Het belang hoofdassen en centrumpoorten te defini-
eren ligt enerzijds in de ruimtelijke kwaliteit en bele-
vingswaarde van het stadscentrum en anderzijds in de 
verkeersleefbaarheid van het stadscentrum.

 � versterken toeristisch-recreatieve as-
sen

De toeristisch-recreatieve assen binnen het stadscen-
trum zijn de langeafstandsfietsroute, de Groene 62, 
de bewegwijzerde autoroute en andere fiets- en wan-
delwegen. Ze zijn van belang voor de attractiviteit van 
de streek in het algemeen en van het centrum in het 
bijzonder.

 � ontwikkelen potentiële zones

Een vijfde doelstelling is het ontwikkelen van de poten-
tiële zones in de stadskern, op een ruimtelijk verant-
woorde manier. Het betreft inbreiding in de stadskern 
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globale gewenste ruimtelijke structuur op microniveau Gistel (bron: GRS Gistel)
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als uitbreiding van het wonen en uitbreiding van de 
bedrijvigheid. 

 � afwerken stad en bebouwde enclaves in 
landschap

Belangrijk is dat de bebouwde ruimte naar de open 
ruimte toe kan worden afgewerkt. Enerzijds om het 
verder uitdeinen van de stad in de open ruimte tegen 
te gaan. Anderzijds om de rand van de stad een vol-
waardig gezicht te geven, zodat vanuit de open ruimte 
geen achterkant wordt ervaren maar een kwalitatief 
beeld van de stad ontstaat.

3.1.5. maatregelen en acties (BD p. 5 
ev)

Met betrekking tot voorliggend RUP zijn volgende 
maatregelen en acties opgenomen in de bindende be-
palingen van het GRS: 

 � verticale en horizontale verdichting:  
afbakenen van zones binnen de stadskern waar 
meer dan 3 bouwlagen (=algemene maximale  
bouwhoogte) mogelijk zijn;

 � uitzetten verder ruimtelijk onderzoek:
 � ruimtelijk onderzoek naar de zones die voor 

een horizontale en/of verticale verdichting in 
aanmerking komen en naar de richtlijnen voor 
deze verdichting;

 � ontwerpend onderzoek ter voorbereiding van de 
uitbouw van de diverse potentiële woonruimtes 
(ander ruimtegebruik, specifieke woningtypes 
voor op de rand van de bebouwde en open 
ruimte, kwalitatieve speelruimte, …);

 � projectmatig ruimtelijk onderzoek naar de speci-
fieke zones binnen de verschillende kernen die 

in aanmerking komen voor een herstructurering 
van het meest oude woningpatrimonium en 
het uitwerken van renovatie-, reconversie- en 
inbreidingsprojecten;

 � ruimtelijk onderzoek naar de mogelijkheden 
van dorpskernvernieuwing en herinrichting van 
het openbaar domein bij het vrijkomen van 
ruimte binnen de huidige begraafplaatsen in de 
deelkernen;

 � onderzoek naar mogelijk te stellen kwaliteitseisen 
bij de uitbouw van nieuwe woonprojecten: 

 � streven naar duurzaam bouwen;
 � werken aan een kwalitatieve woonomgeving; 
 � aandacht voor de architectuur van het openbaar 

domein en de architectuur van de woningen.

3.2. mobiliteitsplannen

In 2008 werd het mobiliteitsplan in herziening gesteld. 
De verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan 
Gistel werd goedgekeurd in november 2010. De stad 
bouwde verder op het reeds gevoerde mobiliteitsbe-
leid. Er wordt extra aandacht besteed aan het fiets- en 
parkeerbeleid.

3.3. GNOP

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad 
van 14-11-1996. Het werd aanvaard door Aminal op 
27-03-1997.

Binnen het kader van het GNOP werd voor Gistel een 
landschapsvisie ontwikkeld met als resultaat een land-
schapsplan. Het landschapsplan heeft tot doel de uit-
gesproken landschapsstructuur afleesbaar te maken 
op basis van de nog bestaande oorspronkelijke land-
schappen en landschapsrelicten.
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gewenste structuur 

1. plankeuzes 

Het onderhavige RUP beoogt de eigenheid en het 
karakter van het gebied te behouden. Dit onder meer 
door het opstellen van meer geëigende stedenbouw-
kundige voorschriften, om een aantal ontstane nega-
tieve trends te kunnen afremmen en zelfs ombuigen, 
ondermeer de enorme druk van verdichting op het 
centrumgebied. 

Volgende krachtlijnen vinden we in de planopzet terug:
 � het bepalen van randvoorwaarden voor verticale 

verdichting d.m.v. gabaritbeheersing;
 � voeren van een actief beleid op het vlak van het 

bouwkundig erfgoed mede gelet op de bevoor-
rechte ontstaansgeschiedenis van de stad en het 
gaaf bewaarde patroon van straten en gebouwen;

 � visie op potentiële projectzones in het centrum; 
 � ondersteunen van een eigentijdse, duurzame en 

kwalitatieve stedelijke omgeving waarbinnen ook 
de handelskern versterkt kan worden.

Specifiek worden volgende doelstellingen beoogd:
 � voorzien van een gabaritreglementering voor de 

bebouwing langs de bestaande wegen, teneinde 
de verticale verdichting te sturen en af te bakenen 
waar grotere volumes toegelaten kunnen worden;

 � vastleggen van de randvoorwaarden voor en afba-
kenen van nog te ontwikkelen projectzones;

 � opname in de stedenbouwkundige voorschriften 
van een aantal criteria die de eigenheid van de 
architectuur in het centrum bewaren, o.a. korrel-
breedte, breuklijnen, verticaliteit, ...;

 � aanduiding van de gebouwen en percelen met 
erfgoedwaarde, mede gelet op de gemeentelijke 

inventarisatie van het bouwkundig erfgoed. De 
aanduiding houdt rekening met een waardering 
van het in het plangebied aanwezige erfgoed;

 � detecteren van de te behouden onbebouwde 
groene ruimtes in het centrum;

2. erfgoed

Gistel bevat op haar grondgebied tal van lokale erf-
goedelementen en archeologische vindplaatsen. 
Deze lokale erfgoedelementen gunnen ons een blik 
in het verleden en vertegenwoordigen in belangrijke 
mate de identiteit van het centrumgebied. 

In het kader van het behoud van de gemeentelijke ei-
genheid en het respect voor de historiek van de stad 
is het belangrijk dat waardevol patrimonium niet zo-
maar wordt gesloopt en vervangen wordt door ‘banale’ 
nieuwbouw. 

Het beleid is gericht op respectvol omgaan met de 
erfgoedelementen, evenals op het versterken van de 
historisch-ruimtelijke context waar deze elementen 
deel van uitmaken. 

Het aanduiden van het waardevol patrimonium maakt 
deel uit van het lokaal erfgoedbeleid. De selectie van 
het bouwkundig erfgoed gebeurt in het ruimtelijk uit-
voeringsplan. 

2.1. inventaris

Voor de doorvertaling van het bouwkundig erfgoed in 
stedenbouwkundige voorschriften vormden diverse in-
ventarissen de basis:

 � databank beschermd onroerend erfgoed;
 � Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed 

(VIOE), vastgesteld d.d. 28-11-2013;
 � inventaris erfgoedcel Gistel d.d. 12-10-2010.

De erfgoedcel is vertrokken van de VIOE-inventaris  
en heeft alle gebouwen binnen het plangebied van 
het RUP gescreend. Voor de volgens de erfgoedcel 
toe te voegen bouwkundige relicten werd een fiche 
opgemaakt waarin de architecturale en beeldbepalen-
de waarde, de contextwaarde, de cultuurhistorische 
waarde en de ouderdomswaarde van het pand werd 
beschreven.

Van de VIOE-inventaris werden uiteindelijk niet alle 
panden weerhouden (- 14). Andere gebouwen die niet 
op de VIOE voorkwamen werden toegevoegd aan de 
inventaris van de erfgoedcel (+ 18). 

2.2. categorisering

In overleg met de werkgroep werd een waardering 
gegeven aan het bouwkundig erfgoed gelegen binnen 
het plangebied. 

Het voorstel van categorisering werd voorgelegd aan 
de GECORO op 07-01-2014. Het advies van de GE-
CORO werd door het College van Burgemeester en 
Schepenen bijgetreden in zitting van 04-02-2014. Op 
basis van dit advies werd de inventaris t.b.v het RUP 
gefinaliseerd.

De categorie A is in het RUP opgenomen als ‘bijzon-
der waardevol bouwkundig erfgoed’, de categorie B 
als ‘waardevol bouwkundig erfgoed’ en de categorie C 
als ‘waardevol architecturaal (straat-)geheel’. De ca-
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tegorie D tenslotte, betekende dat het desbetreffende 
pand uiteindelijk niet weerhouden werd voor opname 
in het RUP.  

Het in het plangebied geselecteerde bouwkundig erf-
goed is terug te vinden in tabelvorm op de volgende 
bladzijden. Het betreft het als categorie A, B en C ge-
waardeerde erfgoed. 

Aan de hand van de classificatie geldt binnen onder-
havig RUP een specifiek beleid. Naar concrete ontwik-
kelingsperspectieven wordt binnen de voorschriften 
een onderscheid gemaakt tussen:

 � beschermde monumenten en bijzonder waardevol 
bouwkundig erfgoed;

 � waardevol bouwkundig erfgoed;
 � waardevol architecturaal (straat-)geheel;
 � beschermd dorps- of stadsgezicht.

2.3. archeologie

In 2011 vond overleg plaats met Onroerend Erfgoed 
omtrent de mogelijkheden binnen het beschermd 
stadsgezicht. De belangrijkste opmerkingen daarbij 
waren:

 � één van de waarden van het stadsgezicht en 
onderdeel van de motivering voor de bescherming, 
is de grote archeologische en historische waarde 
van de voormalige burchtsite; dit waterkasteel 
behoorde in de middeleeuwen tot de belangrijk-
ste burchtsites van Vlaanderen, de overblijfselen 
ervan zijn zeer waardevol;

 � indien een project wordt voorgesteld, indien een 
volume wordt ingeplant nabij de burchtsite (en 
meer algemeen over een grote zone binnen het 
stadscentrum, dus stadsgezicht en omliggende), 

gepaard gaande met ingrepen in de bodem, dan 
zal dit project een zeer zwaar archeologisch voor-
traject moeten doorlopen; 

 � de archeologische restanten dienen zoveel mo-
gelijk gevrijwaard te worden, zoveel mogelijk in 
situ te bewaren. Dit kan mede de inplanting van  
gebouwen bepalen.
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STRAAT HUISNR VIOE ID NAAM VIOE BESCHERMD MONUMENT BESCHERMD DORPSGEZICHT CAT. OPMERKING

Bruidstraat 1 52017 Dekenij 4.01/35005/644.1 / OW001779  - (MB 

12/12/2002)

4.02/35005/301.2 / OW001781 - (MB 

12/12/2002)

A

Bruidstraat 2 52018 Pastorie 4.01/35005/645.1 / OW001780  - (MB 

12/12/2002)

4.02/35005/301.2 / OW001781 - (MB 

12/12/2002)

A

Bruidstraat 4 52019 Pastorie 4.02/35005/301.2 / OW001781 - (MB 

12/12/2002)

A

Bruidstraat 7 B

De Donckerstraat 3 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 5 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 7 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 9 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 11 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 13 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

De Donckerstraat 15 C vormt een geheel: De Donckerstraat 3-17

Hoogstraat 1 52040 Muziekschool en cultureel centrum, 

gemeentehuis

A

Hoogstraat 21 B

Hoogstraat 34 B

Hoogstraat 38 52038 Handelspand B

Hoogstraat 72 B

Kaaistraat 14 52043 Villa "De Boomgaard" B

Kasteelstraat 4 52044 Arbeidershuizen en burgerhuizen C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kasteelstraat 6 52044 Arbeidershuizen en burgerhuizen C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kasteelstraat 8 52044 Arbeidershuizen en burgerhuizen C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kasteelstraat 10 52044 Arbeidershuizen en burgerhuizen C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kasteelstraat 12 52044 Arbeidershuizen en burgerhuizen C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kasteelstraat 14 C vormt een geheel: Kasteelstraat 4 tot14

Kerkstraat 15 52047 Herenhuis B

Kerkstraat 16 52048 Burgerhuis B

Kerkstraat z.n. 52046 Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten 

hemel opgenomen

4.01/35005/301.1 / OW000529 - (MB 

19/04/1937)

A

Neerhofstraat 9 52067 Gebouw, feestzaal "'t Gravenhof" 4.02/35005/301.2 / OW001781 - (MB 

12/12/2002)

A

Neerhofstraat 11 C vormt een geheel: Neerhofstraat 11-15 

selectie van het bouwkundig erfgoed binnen het plangebied
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3. richtlijn gabariten

Het doorvoeren van een verticale verdichting vraagt 
om strikte (ruimtelijke) randvoorwaarden zoals een 
selectieve toepassing langs de structurele dragers en 
binnen duidelijk afgebakende gebieden, de aandacht 
voor de kwaliteit van de omliggende publieke ruimte, 
de beperking van het aantal bouwlagen, … Het is de 
ambitie van de stad om de transformatie van de stad 
beter te kunnen sturen op basis van de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen.

In voorbereiding van het RUP werd daarom een richt-
lijn gabariten opgemaakt met als doel een kader te 
creëren voor de beoordeling van aanvragen tot ste-
denbouwkundige vergunning in afwachting van het 
RUP.

De opmaak van de richtlijn gabariten voor het cen-
trum van Gistel sluit aan op de principes van het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door 
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 
29-01-2004. In het GRS is opgenomen dat binnen de 
stadskern van Gistel voorzichtig moet worden omge-
gaan met verticale verdichting en dat de schaal van 
de huidige structuur bepalend is. Het afbakenen van 
verticale verdichting binnen de stadskern, boven de 

maximale hoogte van 3 bouwlagen, is opgenomen als 
bindende bepaling in het GRS.

Het bewaren en versterken van de bestaande kwalitei-
ten van het centrum is het belangrijkste uitgangspunt 
van de richtlijn. Volgende elementen liggen dan ook 
aan de basis ervan:

 � het versterken en sturen van de verticale verdich-
ting door op gerichte locaties 3 bouwlagen en 
meer toe te laten. Dit in het kader van de bindende 
bepaling van het GRS;

 � bepalen van de maximale bebouwingsenveloppe 
in functie van de breedte van de straat en het 
gewenste straatbeeld. Dit gebeurt gedifferentieerd 

Neerhofstraat 13 C vormt een geheel: Neerhofstraat 11-15 

Neerhofstraat 15 52068 Burgerhuis "De mote" C vormt een geheel: Neerhofstraat 11-15 

Stationsstraat 9 B

Stationsstraat 42 52093 Herenhuis B

Stationsstraat 46 52094 Burgerhuis B

Stationsstraat 65 52095 Herenwoning C vormt een geheel: Stationsstraat 65-73

Stationsstraat 67 C vormt een geheel: Stationsstraat 65-73

Stationsstraat 69 C vormt een geheel: Stationsstraat 65-73

Stationsstraat 71 52097 Herenhuizen C vormt een geheel: Stationsstraat 65-73

Stationsstraat 73 52097 Herenhuizen C vormt een geheel: Stationsstraat 65-73

Stationsstraat 83 52098 Rijkswachtkazerne B

Stationsstraat 85 52099 Hoekpand B

Stationsstraat 96 B

Tempelhofstraat 1 52103 Landelijke herberg en afspanning "De 

Godelieve"

4.01/35005/305.1 / OW001432  - (MB 

11/06/2001)

A

Tempelhofstraat 30 52104 Hoekpand B

Tempelhofstraat z.n. 52105 Neogotische kapel 4.01/35005/647.1 / OW001783 - (MB 

12/12/2002)

A
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per straatwand wat betekent dat de gewenste 
straatwanden het afwegingskader vormen;

 � vastleggen van de gewenste architecturale vorm 
en de plaatsing van de bebouwing;

 � het weren van schaalbreuken en het behoud van 
de bestaande authenticiteit en het bestaande 
karakter van het centrum.

De richtlijn werd opgemaakt in overleg met de werk-
groep en op 28-02-2012 voorgelegd aan de GECO-
RO. Na aanpassing werd de richtlijn ook voorgelegd 
aan de gemeenteraad in zitting van 05-06-2012. Op 
basis daarvan werd de richtlijn gefinaliseerd (versie 
03-09-2012). De richtlijn is voorgelegd aan een groep 
lokale architecten op 31-01-2014.

De richtlijn bepaalt de maximale gabariten in een ge-
bied, afgebakend op bijhorend plan en doet ook uit-
spraak over aspecten die een invloed hebben op de 
beeldkwaliteit van het stadscentrum en de straten.

De richtlijn is vertaald in de voorschriften van dit RUP 
met inbegrip van de reeds opgedane ervaring met het 
document en de feedback uit het overleg met archi-
tecten.

Opdrachtgever Gemeente Meulebeke

Opdrachthouder

Schaal: 1/10000

LEGENDA

geldend gabarit

type A

type B

type C

te behouden
gabarit

breuklijn

Opdrachtgever Gemeente Meulebeke

Opdrachthouder

schaal: 1/2750
datum: 3 september 2012

gezien en vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van .............

De Secretaris,   De Burgemeester,
Lieve Wydooghe   Bart Halewyck

 zegel der gemeente

RICHTLIJN GABARITEN - GISTEL

A

B

C

overzichtskaart richtlijn gabariten, gemeenteraad 05-07-2012
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planopzet|zonering

Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften:

Het RUP bepaalt in zijn numerieke bepalingen de po-
tenties, zonder dat er gesteld wordt dat die maximaal 
verplichtend zouden zijn. Het RUP heeft zowel grafisch 
als in de stedenbouwkundige voorschriften de modali-
teiten bepaald over de maximale mogelijkheden.

De bestaande toestand is zoveel mogelijk als uit-
gangspunt genomen. Het RUP is echter een toe-
komstgericht plan waarbij de bestaande toestand als 
uitgangspunt wordt genomen, zonder dat ze stringent 
richtinggevend zou zijn.

 � art. 0: algemene bepalingen

De bepalingen m.b.t. erfgoed zijn gebiedsdekkend op-
genomen in de algemene bepalingen van het RUP. Er 
zijn specifieke voorschriften opgenomen voor:

 � beschermde monumenten en bijzonder waardevol 
bouwkundig erfgoed;

 � waardevol bouwkundig erfgoed;
 � waardevol architecturaal (straat-)geheel;
 � beschermd stadsgezicht.

Het RUP voorziet ook bepalingen i.f.v. het behoud van 
de archeologische waarde van de gronden in het plan-
gebied.

 � art. 1: centrumgebied

Het centrumgebied betreft een zone voor wonen, 
kleinschalige detailhandel, horeca, diensten, open-
bare voorzieningen, kantoren, vrije beroepen en de 
daarbij horende voorzieningen. In nevenbestemming 

zijn bergplaatsen en ambachtelijke activiteiten toege-
staan.
De deelzone bouwblok Kaaistraat wordt bestemd voor 
wonen met diensten, kantoren en bergingen in neven-
bestemming.
Voor het oprichten van meergezinswoningen worden 
bepalingen voorzien die rekening houden met de 
schaal van de bebouwing. 
In de ‘deelzone garages met nabestemming wonen’ 
kunnen de bestaande autostalplaatsen in eerste in-
stantie behouden blijven, maar is een nabestemming 
voorzien i.f.v. wonen. De nabestemming wordt gekop-
peld aan een aantal voorwaarden. 
De aanpalende ‘deelzone tuin’ is voorzien om het be-
staande gebruik van de betrokken gronden te besten-
digen.
De specifieke ‘deelzones te behouden groengebied 
(met aanbouwmogelijkheid)’ bakenen een aantal 
waardevolle onbebouwde groene ruimtes in het cen-
trum af die bepalend zijn voor de beeldkwaliteit.
De ‘deelzone uitbreiding projectzone’ is voorzien om 
het bestaande hotel met feestzaal toe te kunnen voe-
gen aan één van de projectzones binnen art. 3. 
Voor de bebouwing zijn drie types gabariten gedefi-
nieerd. Zij bepalen de max. bebouwingsenveloppe 
van de centrumbebouwing en op die manier het straa-
beeld. 
In het centrumgebied is het toegelaten bebouwings-
percentage gedifferentieerd i.f.v. de bestemming van 
het gelijkvloers en i.f.v. het toegelaten gabarit.

 � art. 2: kerk en castellumpark

Deze zone omvat de O.-L.-V.-Kerk, de toegangsdreef, 
het omliggende park (voormalig kerkhof) en de ten 
zuiden ervan gelegen verharde publieke ruimte die de 
verbinding maakt met de Markt. Voor deze zone staan 

het behoud en versterken van de bestaande (erfgoed-)
waarden voorop.

 � art. 3: projectzones

Binnen het RUP zijn 3 projectzones afgebakend waar  
een horizontale verdichting en/of herinvulling mogelijk 
is, ook op achtergelegen gronden. De projectzones 
moeten elk afzonderlijk als geheel uitgewerkt worden.

 � art. 4: zone voor openbare parking

Deze zone omvat de recent aangelegde parking ach-
ter het postgebouw. Er is voorzien dat de gronden bin-
nen deze zone toegevoegd kunnen worden aan de 
projectzones art. 3.

 � art. 5: openbare wegenis

Dit betreft de bestaande openbare wegenis binnen het 
plangebied, met inbegrip van de Markt.

 � art. 6: tracé langzaam verkeer en aan-
gelanden  

Binnen het centrumgebied worden een drietal tracés 
aangeduid die belangrijk zijn voor de doorwaadbaar-
heid van het centrum voor fietsers en voetgangers. 
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toetsing

1. watertoets

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen 
waterbeleid, in voege sinds 24-12-2003, legt een aan-
tal verplichtingen op die de watertoets genoemd wor-
den. 

Op 1 maart 2012 is een aangepast uitvoeringsbesluit 
van de watertoets in werking getreden . Dit besluit van 
de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere re-
gels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwij-
zing van de adviesinstantie en tot vaststelling van na-
dere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, 
vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, werd goedge-
keurd door de Vlaamse Regering op 14 oktober 2011.

De watertoets is het instrument waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan het principe van de integratie van 
integraal waterbeleid bij de planvorming en vergun-
ningverlening die plaatsvindt in het kader van de ver-
schillende beleidsdomeinen.

De overheid die over een vergunning, plan of program-
ma moet beslissen draagt er zorg voor dat er geen 
schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of dat 
dit zoveel mogelijk wordt beperkt. Het watersysteem is 
het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en 
de natuur die daarbij hoort. 

Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen 
worden volgende elementen bekeken: de bodemken-
merken (infiltratiemogelijkheden van de ondergrond), 
de aanwezigheid van overstromingsgebieden en de 

elementen uit het plan die schadelijke effecten kunnen 
veroorzaken. 

De voor de watertoets relevante kaarten zijn geactua-
liseerd. Er zijn een 6-tal verschillende kaarten beschik-
baar. 

 � kaarten (bron: Vlaamse milieumaat-
schappij - afdeling water, 2012)

Volgens de kaart met overstromingsgevoelige gebie-
den zijn er geen delen van het plangebied gelegen in 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De watertoetskaart met de gebieden die gevoelig zijn 
voor grondwaterstroming werd opgemaakt om te kun-
nen nagaan in welke gebieden er minder of meer aan-
dacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op 
de grondwaterstroming. Deze stroming kan worden 
beïnvloed of verstoord door ondergrondse construc-
ties: tunnels, schachten, kelders, ondergrondse gara-
ges, damwanden, kwelschermen, e.d. De richtlijnen 
voor de watertoets houden rekening met een differen-
tiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden, volgens 
hun graad van gevoeligheid voor grondwaterstroming. 

De kaart situeert het merendeel van het plangebied 
t.o.v. de grondwaterstromingsgevoelige gebieden als 
‘matig gevoelig voor grondwaterstroming’, een zgn. 
type 2 gebied, in grijze kleur weergegeven op kaart. 
Een klein gebied in het noorden is gekarteerd als 
type1, ‘zeer gevoelig voor grondwaterstroming’, in 
bruine kleur weergegeven op kaart.

Indien er ondergrondse constructies aangelegd wor-
den (met uitzondering van funderingspalen en leidin-
gen met een diameter tot 1 meter) die dieper gelegen 

overstromingsgevoelige gebieden (versie 2012)

grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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zijn dan 5 m of een horizontale lengte hebben van 
meer dan 50 m, dan zal er advies gevraagd worden 
aan de bevoegde instantie.

De watertoetskaart met de infiltratiegevoelige bodems 
werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebie-
den er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren 
naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar 
het grondwater is belangrijk omdat daardoor de op-
pervlakkige afstroming en dus ook de kans op water-
overlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de 
aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende 
voor het tegengaan van verdroging van watervoeren-
de lagen en waterafhankelijke natuur. De kaart met 
infiltratiegevoelige bodems werd afgeleid van de bo-
demkaart. Het studiegebied is op de kaart nagenoeg 
volledig ingekleurd als gebied met infiltratiegevoelige 
bodems (bruingrijs ingekleurd). Een beperkt deel is als 
niet-infiltratiegevoelig gekarteerd.

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden 
is richtinggevend voor individuele ingrepen op lokaal 
niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of 
de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoor-
latende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er 
mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar 
het grondwater toe, zowel kwantitatief als kwalitatief 
bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzie-
ningen.

Het plangebied is op de hellingenkaart aangeduid als 
een gebied met hellingen tussen 0,5 en 5%.

Daar het reliëf zeer beperkt is, zijn er op de erosiege-
voeligheidskaart geen grote erosiegevoelige gebieden 
afgebakend, uitgezonderd een aantal kleinschalige 
aanduidingen die verspreid voorkomen.

De site is op de winterbedkaart ingekleurd als gebied 
dat niet behoort tot het winterbed van een grote rivier.

 � mogelijke effecten van het plan

Het plangebied is niet gelegen in mogelijk overstro-
mingsgevoelig gebied en is reeds grotendeels be-
bouwd en verhard. De bodem is infiltratiegevoelig 
zodat er vrij eenvoudig maatregelen voorzien kunnen 
worden om de waterafvoer van bijkomende verhardin-
gen op te vangen. 

Er kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat er 
geen schadelijke effect zal zijn a.g.v dit RUP. 

infiltratiegevoelige bodems

hellingenkaart erosiegevoeligheid
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2. toetsing aan structuurplan 

De opmaak van onderhavig uitvoeringsplan kadert 
binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan Gistel (bij besluit van de deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen op 29 januari 2004 goed-
gekeurd).

De opmaak van een RUP i.f.v. afbakenen van zones 
binnen de stadskern waar meer dan 3 bouwlagen 
(=algemene maximale  bouwhoogte) mogelijk zijn, is 
opgenomen in de bindende bepalingen van het struc-
tuurplan.

In het RUP worden de elementen uit het GRS inzake 
gewenste woonruimte (RD, p.9 ev) doorvertaald, in het 
bijzonder het streven naar een kwalitatieve verdichting 
bij herstructurering en/of reconversie en het realiseren 
van een verticale verdichting in de stadskern. Ook de 
optie uit het GRS om op een ruimtelijk verantwoorde 
manier potentiële zones in het stadscentrum te ontwik-
kelen (inbreiding als uitbreiding van het wonen) is uit-
gewerkt in het RUP d.m.v. het afbakenen van daartoe 
geëigende zones.

Binnen het RUP wordt ook aandacht besteed aan de 
optie ‘versterken activiteitenstrip’ (RD, p. 51). Binnen 
de plancontour van het RUP bevinden zich geen van 
de voorzieningen die de potentiële activiteitenstrip 
kenmerken. Het plangebied vormt wel een fysieke ver-
binding (omgeving kerk en Vaartstraat-Neerhofstraat) 
tussen een aantal van de voorzieningen en bepaalt op 
die manier mede de attractiviteit en het publieke ka-
rakter van de ‘strip’. Binnen het RUP wordt dan ook 
ingezet op de ontwikkeling van de Markt als ‘kloppend 
hart’ van het handelsapparaat in het centrum en als 
scharnierpunt tussen de activiteitenstrip enerzijds en 

de 2 complementaire zones / karakters van het cen-
trum anderzijds. In functie van de 2 complementaire 
karakters van het centrum en de eigenlijke uitbouw 
van het parkgebied (cfr. GRS) is in het RUP ook een 
zone afgebakend waar, aansluitend bij het park en de 
molensite, een laagdynamisch karakter vooropgesteld 
wordt.

3. trage wegentoets

Er zijn geen trage wegen die als gevolg van dit RUP 
zullen verdwijnen. Ten gevolge van de realisatie van 
de projectzones zullen wel nieuwe trage verbindingen 
gerealiseerd worden.

op te heffen voorschriften

1. limitatieve opgaven van de 
voorschriften die worden 
opgeheven door het GRUP

Bij goedkeuring van onderhavig plan worden de vol-
gende voorschriften opgeheven (voor die delen gele-
gen binnen het plangebied):

 � gewestplan:
 � woongebied;
 � woongebied met cultureel, historische en/of 

esthetische waarde;
 � BPA’s en RUP’s:

 � BPA Kom Noord (KB 02-05-1972, laatste wijzi-
ging MB 30-06-1997);

 � verkavelingen:
 � VK0080 d.d. 03-06-1996;
 � VK0231 d.d. 27-12-2000;
 � VK0223 d.d 09-08-1999;
 � VK0113 d.d. 14-10-1997;
 � VK0011 d.d. 27-08-1976;
 � VK0028 d.d. 30-10-1965;
 � VK0162 d.d. 23-03-1979;
 � VK0067 d.d. 24-08-1979.

2. afstemming plancontour op 
bestaande plannen

Bij de intekening van het RUP Gistel Centrum zijn een 
aantal kleinschalige anomalieën t.o.v. de plangrens 
met het RUP Kom Noord weggewerkt. Het betreft 
kleine correcties i.f.v. de bestaande perceelsstructuur 
zoals deze op de meest recente GRB onderlegger is 
aangegeven.
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ruimtebalans 

Het RUP Gistel Centrum heeft een totale oppervlakte 
van 17ha 54a en 70ca.

De zones van het gewestplan krijgen een categorise-
ring toegewezen:

 � categorie wonen: 
 � gewestplanbestemming woongebied met cul-

tureel, historische en/of esthetische waarde;
 � gewestplanbestemming woongebied.

De zones van de bestaande BPA’s krijgen eveneens 
een categorisering toegewezen:

 � BPA Kom Noord:
 � categorie wonen: 

 � zone 1: gesloten bebouwingszone;

 � zone 4: garagezone;
 � zone 5: bouwvrije zone;
 � zone 9: wegenis en/of pleingehelen;
 � zone 10: voetweg-zone.

Alle zones binnen het RUP Gistel Centrum krijgen de 
categorie wonen toegewezen.

bestemmingen voorzien in het RUP
bestemmingen voor inwerking-
treding van het RUP
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art. 1:centrumgebied 11ha 95a 09ca wonen 11ha 95a 09ca
art. 2: kerk en castellumpark 00ha 88a 85ca wonen 0ha 88a 85ca
art. 3: projectzones 01ha 50a 45ca wonen 01ha 50a 45ca
art. 4: zone voor openbare parking 00ha 30a 07ca wonen 00ha 30a 07ca
art. 5: openbare wegenis 02ha 90a 24ca wonen 02ha 90a 24ca
art. 6: tracé langzaam verkeer en aangelanden - wonen

17ha 54a 70ca 17ha 54a 70ca
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planschade | planbaten

 � planschade

In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O. kan 
onder bepaalde voorwaarden een planschadevergoe-
ding worden toegekend indien op basis van een goed-
gekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor 
de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wel het geval was.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
schadevergoeding.

 � planbaten

In toepassing van art. 2.6.4 van de Codex R.O. is 
onder bepaalde voorwaarden een planbatenhef-
fing verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk 
uitvoeringsplan een in het art. 2.6.4 opgesomde be-
stemmingswijziging doorvoert, waardoor de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de gronden verhogen. Deze 
heffing zal verschuldigd zijn bij een transactie of na het 
afleveren van een vergunning.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
batenheffing.

 � bestemmingswijzigingscompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ‘landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie 
‘reservaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt. In-
gevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie is 
er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
stemmingswijzigings- of gebruikerscompensatie.

 � beschermingsvoorschriftencompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ‘land-
bouw’ valt,  via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een (door de Vlaamse 
overheid aangewezen) vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen op het vlak van economische aanwen-
ding oplegt dan redelijker wijze moeten geduld wor-
den.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
schermingsvoorschriften- of gebruikerscompensatie.
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planproces

1. verzoek tot raadpleging

Het verzoek tot raadpleging werd, met de relevante 
gegevens en met inbegrip van de redenen waarom 
de initiatiefnemer meent geen planMER te moeten 
opmaken overeenkomstig art. 4.2.6, par.1, 5° van het 
DABM voor advies overgemaakt aan onderstaande 
instantie(s):

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Ruim-
telijke Planning

 � Ruimte Vlaanderen, APL, West-Vlaanderen
 � Onroerend Erfgoed, West-Vlaanderen
 � Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen

Er werd geconcludeerd dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 
en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.

2. beslissing tot opmaak

Na principiële beslissing tot opmaak van het RUP Gis-
tel Centrum in 2009 en aanstelling op 23-03-2010 van 
wvi als ontwerper had een startvergadering plaats, 
waarop na een eerste terreinverkenning de program-
mapunten werden overlopen en verdere afspraken 
werden gemaakt voor het procesverloop.

3. schetsontwerp

In voorbereiding van het RUP werd gewerkt aan de 
opmaak van een lokale erfgoedinventaris en aan de 

richtlijn gabariten die op 5 juli 2012 door de gemeente-
raad werd goedgekeurd.

Na een verdere analyse en onderzoek naar de moge-
lijkheden binnen het plangebied, had op 14-03-2014 
een overleg plaats waarop het schetsontwerp werd 
voorgelegd.

4. voorontwerp

4.1. adviesprocedure

Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan 
onderstaande instanties:

 � departement Ruimte Vlaanderen, Ruimte Vlaande-
ren West-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkun-
dig ambtenaar

 � Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke 
Planning

 � GECORO
 � Agentschap Onroerend Erfgoed, Onroerend Erf-

goed West-Vlaanderen
 � Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer 

West-Vlaanderen
 � De Lijn
 � Vlaamse Milieu Maatschappij

4.2. plenaire vergadering

De plenaire vergadering is doorgegaan op 26 juni 
2014. Het verslag is bijgevoegd in bijlage.

4.2.1. adviezen besproken op de ple-
naire vergadering

Op de plenaire vergadering werden de binnengeko-
men adviezen besproken, waarbij als belangrijkste 
elementen aan bod kwamen: 

 � de vraag om de relatie met het GRS voor wat be-
treft ‘het versterken van de activiteitenstrip’ verder 
te verduidelijken in het RUP;

 � de vraag waarom de ‘centrumpoorten’ (cfr. het 
GRS) niet mee opgenomen werden in het plange-
bied. Voor de bebouwing palend aan de poorten 
is in het RUP wel afgewogen welke de gewenste 
ontwikkeling is (erfgoed en gabarit) ;

 � een tegenstrijdigheid in de voorschriften voor wat 
betreft het percentage voor nevenbestemmingen 
tussen de algemene bepalingen en de bepalingen 
van art. 1;

 � voor art. 2: kerk en castellumpark is te verduidelij-
ken wat bedoeld wordt met ‘beperkte uitbreiding’;

 � voor de projectzones is te onderzoeken of een 
woningdichtheid van 45 wo/ha wel realistisch is;

 � De Lijn vraagt om bij de inrichting en het beheer 
van de openbare wegenis rekening te houden met 
het openbaar vervoer;

 � AWV vraagt voor aansluitingen op gewestwegen 
(ook voor gebundelde autostaanplaatsen) de 
nodige bepalingen op te nemen;

 � in het advies van AWV komt het parkeeraanbod 
ter sprake. De opmerkingen uit het advies blijken 
ondertussen achterhaald (parking De Post reeds 
gerealiseerd, parking Rijkswachtkazerne zal ver-
kleinen);

 � vraag om ook normen voor fietsstallingen op te 
nemen in het RUP. Hiervoor wordt verwezen naar 
de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
m.b.t. minimumnormen voor meergezinswonin-
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gen waarin min. normen voor bergingen werden 
vastgelegd;

 � de bepaling dat ondergrondse constructies op min. 
2 m van de rooilijn voorzien moeten worden, wordt 
best geschrapt. Er wordt wel gevraagd dat aanslui-
tend op de helling een vlak stuk voorzien wordt om 
onveilige uitritten te vermijden;

 � voor verbouwingen binnen bestaande volumes 
wordt gevraagd een afwijking op te nemen t.a.v. de 
parkeernorm van 1,5 pp/wo voor meergezinswo-
ningen. ;

 � er wordt gevraagd de bezettingsgraad in het cen-
trumgebied te differentiëren;

 � Onroerend Erfgoed vraagt duiding bij gebouwen 
van de VIOE die niet weerhouden werden in de 
lokale inventaris. In het kader van het verzoek tot 
raadpleging is dit verder uitgewerkt;

 � de intentie tot behoud en respectvol omgaan met 
erfgoed dient duidelijker verankerd in het RUP;

 � betreffende de overlap tussen mogelijke gabariten 
en de aanwezigheid van erfgoed wordt voor-
gesteld bij de gabaritbepalingen nadrukkelijk te 
verwijzen naar de bepalingen m.b.t. erfgoed;

 � voorstel om de categorieën ‘bijzonder waardevol 
erfgoed’ en ‘beschermde monumenten’ samen te 
voegen;

 � voor de projectzone Kaaistraat wordt gevraagd 
rekening te houden met het aanpalende erfgoed;

 � voor de projectzone Oude Garenmarkt is te on-
derzoeken of de percelen die een ontsluiting via 
de Putbekestraat mogelijk maken, opgenomen 
moeten worden in het RUP,

 � topgevels worden binnen gabarit A best gezien als 
accenten;

 � verkeersverbindingen dienen beperkt te blijven tot 
het RUP, voor indicatieve tracés moet worden aan-
gegeven in welke mate ze kunnen verschuiven;

 � er wordt gevraagd om maatregelen om de woon-
functie niet te verdrukken in het centrum.

4.2.2. adviezen buiten termijn ontvan-
gen

Na de plenaire vergadering is bij de stad nog een are-
actie op de adviesvraag binnengekomen:

 � Vlaamse Milieu Maatschappij. 

De VMM afdeling Operationeel Waterbeheer oordeel-
de dat zij niet bevoegd zijn om advies te geven voor 
dit RUP.

4.3. aanpassingen document n.a.v. 
plenaire vergadering

Ingaande op de binnengekomen adviezen, de bespre-
king op de plenaire vergadering en een aantal nageko-
men overwegingen kunnen als belangrijkste wijzigin-
gen aan het voorontwerp worden vermeld:

 � in de toelichtingsnota is de relatie met de optie uit 
het GRS ‘versterken van de activiteitenstrip verder 
verduidelijkt;

 � er is aangegeven hoe de richtlijn gabariten tot 
stand is gekomen en hoe deze tegemoet komt aan 
de principes van het GRS;

 � de tegenstrijdigheid in de voorschriften voor wat 
betreft het percentage voor nevenbestemmingen 
tussen de algemene bepalingen en de bepalingen 
van art. 1 is weggewerkt;

 � voor art. 2: kerk en castellumpark is verduidelijkt 
wat bedoeld wordt met de mogelijkheid tot ‘be-
perkte uitbreiding’;

 � voor de projectzones is de max. woningdichtheid 
beperkt tot 35 wo/ha;

 � inzake openbare wegenis is rekening gehouden 
met het openbaar vervoer;

 � voor wat betreft aansluitingen op gewestwegen en 
gebundelde autostaanplaatsen is rekening gehou-
den met de opmerking van AWV dat deze beperkt 
dienen te blijven tot 1 per perceel, met een max. 
breedte van 4,5 m;

 � bij art. 3 - 2.9 is de bepaling m.b.t. supprimeren 
van bestaande parkeerplaatsen geschrapt, in het 
plan voor de projectzone Rijkswacht is ondertus-
sen voorzien dat het aantal parkeerplaatsen zal 
verminderen;

 � aansluitend op hellingen naar ondergrondse con-
structies (garages) wordt een vlak stuk opgelegd 
i.f.v. veilige uitritten;

 � voor verbouwingen binnen bestaande volumes kan 
afgeweken worden van de parkeernorm van 1,5 
pp/wo voor meergezinswoningen. Deze aanpas-
sing werd uiteindelijk niet weerhouden, zie onder 
punt 4.4 hierna;

 � de bezettingsgraad in het centrumgebied is gedif-
ferentieerd;

 � in de toelichtingsnota zijn de gegevens betreffende 
VIOE verplaatst van de ‘feitelijke ruimtelijke con-
text’ naar de de ‘juridische ruimtelijke structuur’;

 � de intentie tot behoud en respectvol omgaan met 
erfgoed is duidelijker verankerd in het RUP. Voor 
sloop van panden met erfgoedwaarde is opgeno-
men dat een motiveringsnota moet worden toege-
voegd aan de vergunningsaanvraag;

 � de nota ‘in de nabijheid van erfgoed’ werd vervan-
gen door ‘palend aan’ (art. 0.20);

 � bij de gabaritbepalingen is nadrukkelijk verwezen 
naar de bepalingen m.b.t. erfgoed die ‘onvermin-
derd’ gelden;
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 � de categorieën ‘bijzonder waardevol erfgoed’ en 
‘beschermde monumenten’ zijn samengevoegd 
voor wat betreft de voorschriften;

 � voor projectzone Kaaistraat is gabarit A opgelegd;
 � de afbakening van de projectzone Oude Garen-

markt is ongewijzigd gebleven, het realiseren van 
een bijkomende ontsluiting blijkt mogelijk binnen 
de huidige bestemming van de percelen die niet 
tot het RUP horen;

 � de toegangsdreef tot de kerk is aangeduid op het 
plan bestaande toestand;

 � een aantal elementen uit de toelichtende kolom 
werden omwille van rechtszekerheid verplaatst 
naar de verordenende kolom;

 � de nabestemming van de parking (art. 4) is gra-
fisch weergegeven;

 � voor gabarit A is verduidelijkt dat topgevels enkel 
als accent gezien kunnen worden, ondergeschikt 
in het straatbeeld;

 � binnen art. 3 zijn de uitspraken betreffende 
verkeersverbindingen die buiten het plangebied 
vallen, geschrapt;

 � voor art. 6 is aangegeven in welke mate de tracés 
kunnen verschuiven;

 � voor het noordoostelijk deel van art. 1 is vast-
gelegd dat de woonfunctie duidelijk de hoofdbe-
stemming is. Daarmee wordt een laagdynamisch 
karakter beoogd voor dit deel van het plangebied 
dat aansluit bij het parkgebied (cfr. GRS);

 � voor bouwkundige ingrepen nabij erfgoed is 
opgenomen dat naast een ingetogen en terughou-
dende architectuur ook een positief contrasterende 
architectuur mogelijk zijn.

4.4. aanvullende beslissingen CBS

In zitting van 04 november 2014 werd door het CBS in 
navolging van de plenaire vergadering beslist tot een 
aantal aanpassingen aan het voorontwerp RUP. Als 
belangrijkste kunnen worden vermeld:

 � de vraag om de bezettingsgraad in het centrumge-
bied te differentiëren wordt gekoppeld aan de optie 
uit het meerjarenplan tot ‘versterken dynamiek 
handelscentrum’. Dit houdt in dat de bezettings-
graad gedifferentieerd wordt i.f.v. de bestemming 
van het gelijkvloers, en gekoppeld wordt aan de 
locatie of het toegelaten gabarit. Beleidsmatig zijn 
de uitgangspunten de volgende:

 � verplicht handelsgelijkvloers, ter compensatie 
van ruime gabariten of schaalvoordeel dat ont-
staat bij samenvoeging van meerdere percelen 
tot één groot bouwproject;

 � de Markt als “kloppend hart” van het handelsap-
paraat;

 � elke nieuwe ontwikkeling moet bijdragen ófwel 
tot de ondersteuning van de dynamiek van het 
handelsapparaat (handelsgelijkvloers wordt “be-
loond” met groter bebouwingspercentage) ófwel 
tot duurzaam waterbeheer (kleiner bebouwings-
percentage, dus betere infiltratie van hemelwa-
ter in de bodem);

 In de voorschriften is dit vertaald in een matrix. 
 Bij de differentiatie is rekening gehouden met de  
 oppervlakte van de percelen en met de bestem- 
 ming van het gelijkvloers;

 � art. 1: voor de deelzone voor garages wordt een 
nabestemming voorzien i.f.v. een woonproject. 
Randvoorwaarden voor de ontwikkeling als woon-
project:

 � programma : eengezinswoningen rond open-
baar groen plein / woonerf;

 � verplichte fiets- en wandeldoorsteek tussen 
Sloepstraat en Wilgenlaan;

 � ondergronds minstens dezelfde parkeercapa-
citeit als de bestaande toestand, vermeerderd 
met (boven- of ondergronds) de behoefte gege-
nereerd door het nieuwe woonproject; 

 � de bouwdiepte op het gelijkvloers voor art. 1 (p. 
29) wordt aangepast als vrij, voor zo ver de hoogte 
van de gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot max. 
3,5 m;

 � de afwijkingsmogelijkheid betreffende bouwdiepte 
op de verdieping - in aansluiting met afwijkende 
aanpalende bebouwing is geschrapt. Er wordt 
verwezen naar art. 4.4.1 VCRO;

 � de afbakening van de deelzone garages is 
aangepast omwille van de gewijzigde bestaande 
toestand waarbij een deel van de gronden is 
ingenomen als tuin voor de aanpalende woning 
aan de Wilgenlaan. Er is hiertoe een afzonderlijke 
overdruk voorzien;

 � voor bijgebouwen (art. 1 - 2.4) wordt de toegelaten 
hoogte verder beperkt tot een kroonlijsthoogte van 
max. 3 m en een nokhoogte van max. 5 m;

 � opnemen van een aantal beperkte verduidelijkin-
gen inzake definities,

 � voor woningen boven handel is wat betreft de te 
voorziene aparte ingang, de bepaling ‘tenzij indien 
de bewoner ook de uitbater van het handelspand 
is’ geschrapt omdat dit niet controleerbaar is;

 � voor zonnepanelen en zonneboilers (art. 0.17) is 
verfijnd dat dit aan de straatzijde enkel toegestaan 
is op donker gekleurde daken;

 � de bepaling dat ‘onder bepaalde voorwaarden van 
plaatsing t.o.v. rooilijn, achter- of zijperceelsgrens 
kan worden afgeweken’ is geschrapt, hier kan art. 
4.4.1 VCRO worden toegepast;
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 � voor art 0.6 is duidelijker gesteld dat vergun-
ningsplichtige verbouwingen die afwijken van de 
bepalingen van het RUP niet toegestaan zijn.

Op vraag van de stad werd in december nog een wij-
ziging doorgevoerd:

 � alle bepalingen m.b.t. parkeernormen werden 
geschrapt (in artikels 0, 1 en 3). De normen zullen 
worden opgenomen in een stedenbouwkundige 
verordening voor het gehele grondgebied van de 
gemeente.

De plannen werden aangepast aan de meest recente 
GRB-kaart waardoor ook de oppervlaktes van de zo-
nes en van het RUP werden geactualiseerd.

5. ontwerp

5.1. voorlopige vaststelling

Het ontwerp RUP is voorlopig vastgesteld door de ge-
meenteraad in zitting van 8 januari 2015.

5.2. openbaar onderzoek

Het ontwerp RUP heeft ter inzage gelegen van 26 ja-
nuari 2015 tot 26 maart 2015.

5.3. advies Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(Gecoro) heeft de adviezen en bezwaren behandeld in 
zitting van 12 mei 2015.

5.4. besprekingen adviezen/bezwa-
ren

 � adviezen 

Tijdens het openbaar onderzoek werd advies uitge-
bracht door de deputatie West-Vlaanderen en door de 
Vlaamse Overheid, Ruimte Vlaanderen. Beiden ad-
viseerden gunstig, de deputatie formuleerde wel een 
aantal opmerkingen. Inzake de elementen die in de 
opmerkingen aan bod komen is het standpunt van de 
Gecoro respectievelijk:

 � m.b.t. juridische vormvereisten worden een aantal 
aanbevelingen gedaan: 
de Gecoro stelt dat de juridische vormvereisten 
correct uitgewerkt moeten worden in het RUP;

 � vraag tot verduidelijkingen i.f.v. het vergunningen-
beleid: 
waar nodig zijn verduidelijkingen aan te brengen;

 � verplicht advies Gecoro kan niet verordenend 
worden opgenomen: 
dit is te verplaatsen naar de toelichtende kolom;

 � bijkomende link met het GRS te vermelden: inbrei-
ding stadscentrum als uitbreiding van het wonen: 
deze link dient vermeld te worden;

 � de toegelaten bebouwingspercentages voor han-
del, horeca en diensten liggen zeer hoog. Er wordt 
gevraagd of het verplicht bestemmen van het 
gelijkvloers voor deze functies in bepaalde zones 
geen aanleiding zal geven tot leegstand: 
het is een beleidsoptie om deze functies in het 
centrum te bundelen en stimuleren. Hoger toege-
laten bebouwingspercentages kunnen dit aanmoe-
digen. In het hart van het kleinhandelsapparaat is 
het te verantwoorden deze functies te verplichten 
op het gelijkvloers, niet in het minst vanuit het 
oogpunt van mobiliteitsbeheersing;

 � de hoge bebouwingspercentages kunnen een 
negatieve impact hebben op de waterhuishouding: 
gezien er ook nog veel projecten voor meerge-
zinswoningen verwacht worden en de toegelaten 
bebouwingspercentages voor deze projecten lager 
zijn, blijft infiltratie mogelijk en komt de waterhuis-
houding niet in het gedrang.

Ook de erfgoedcel formuleerde een advies. Volgende 
elementen kwamen daarbij aan bod:

 � de vraag in hoeverre de categorieën ‘waardevol 
bouwkundig erfgoed’ en ‘waardevol architecturaal 
geheel’ in de praktijk beschermd zijn;

 � de behoefte om een aantal straatzichten en ge-
bouwen te beschermen;

 � het ontbreken van nieuwbouw met hoge kwaliteits-
waarde.

De Gecoro verduidelijkte m.b.t. dit advies dat het RUP 
voorziet in voorschriften die aanzetten tot voorzichtig 
omgaan met slopingsaanvragen voor als erfgoed aan-
geduide panden en dat het RUP een kader biedt om 
te streven naar ruimtelijke kwaliteit. Bescherming van 
erfgoed in de zin van art. 2.1 van het Onroerenderf-
goeddecreet is een materie die los staat van het RUP. 

 � bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek werden 5 bezwaar-
schriften ingediend.

Inzake de elementen, die in de bezwaren aan bod ko-
men, is het standpunt van de Gecoro resp.:

 � gebrek aan openbaarheid en overleg: 
er is voldaan aan de decretale verplichtingen 
m.b.t. organisatie van het openbaar onderzoek, 
bovendien werden 2 info- en inspraakvergaderin-
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gen georganiseerd waarvan de opmerkingen zijn 
meegenomen in de verdere procedure;

 � ontbreken van parkeernormen en -maatregelen in 
het RUP, opmerkingen op de stedenbouwkundige 
verordening hieromtrent: 
de parkeerproblematiek wordt opgenomen in een 
stedenbouwkundige verordening, deze maakt 
geen voorwerp uit van het openbaar onderzoek 
van het RUP;

 � vraag om bijkomende verduidelijkingen en voor-
beelden: 
het RUP wordt m.b.t. de aangehaalde punten als 
voldoende duidelijk gezien;

 � tegenstrijdigheid tussen tekst en figuur m.b.t. de 
toegelaten dakuitbouwen: 
de Gecoro stelt dat het RUP op dit punt aangepast 
moet worden;

 � de toegelaten bestemmingen worden in vraag ge-
steld, vraag naar meer verweving (verwijzing naar 
de gewestelijke typevoorschriften): 
de typevoorschriften zijn bedoeld voor geweste-
lijke RUP’s, voor een gemeentelijk RUP is het de 
bevoegdheid van het lokale bestuur om gebieds-
specifieke voorschriften uit te werken. In dit RUP 
is daarbij wel degelijk geopteerd voor verweving. 
Geen aanleiding tot aanpassing van het RUP;

 � de verplichte woongelegenheid per pand wordt in 
vraag gesteld: 
dit voorschrift is ingegeven en te motiveren vanuit 
de gewenste verweving enerzijds en het streven 
naar levendigheid en sociale controle anderzijds;

 � ontbreken van andere verblijfsvormen dan wonen 
(hotels en zorgwonen): 
deze bestemmingen zijn wel degelijk toegestaan 
binnen de voorschriften van het RUP;

 � tegen de veralgemening om bij samenvoegen 
van percelen een handelsgelijkvloers te moeten 

voorzien: 
het aangehaalde betreft geen veralgemening ge-
zien dit slechts in een specifieke zone wordt opge-
legd. Deze bepaling is bedoeld i.f.v. de gewenste 
dynamiek in het centrum. Ze is verantwoord vanuit 
het schaalvoordeel dat ontstaat bij samenvoegen. 
Geen aanleiding tot aanpassing van het RUP;

 � gewijzigde eisen inzake dimensionering en aantal 
appartementen in zones waar 3 bouwlagen toege-
staan zijn: 
deze eisen zijn ingegeven door het streven naar 
een gestuurde verhoging van dynamiek enerzijds 
en bewaken van de leefbaarheid anderzijds. Ze 
zijn conform de gangbare ruimtelijke ordenings-
praktijk. Geen aanleiding tot aanpassing van het 
RUP;

 � overbodige voorwaarden m.b.t. verharding: 
deze voorwaarden zijn niet overbodig en conform 
het advies van de provincie terzake;

 � bezwaar tegen verplichte deelzone ‘te behouden 
groengebied’ waardoor de ontwikkelingsmogelijk-
heden beperkt worden. Strijdigheid hiervan met de 
bepalingen van het GRS. Als gevolg van opname 
in de deelzone is sprake van waardevermindering, 
quasi-onteigening en opgelegde lasten : 
het GRS stelt dat verdichting kwalitatief moet 
zijn, deze deelzone is hierdoor juist ingegeven en 
bovendien ook bewust gekozen i.f.v. de bestaande 
aanwezigheid van historisch groen. Het bezwaar 
stelt een aantal zaken buiten proportie voor.  
De Gecoro treedt wel bij dat er in het RUP sprake 
is van een vergissing omdat 1 van de deelzo-
nes een afzonderlijk perceel betreft waardoor de 
beoogde ontwikkelingsmogelijkheid (gerelateerd 
aan uitbreiding van bestaande bebouwing) voor dit 
perceel niet mogelijk is. Dit dient in het RUP aan-
gepast te worden. Aanbouw aan de noordoostelijk 

aanpalende woning moet mogelijk zijn, evenwel te 
beperken tot 20% van het groengebied. In samen-
hang met de twee bestaande oostelijk aanpalende 
panden, dient voor dit straatfragment gabarit A 
voorzien te worden.  
De in het bezwaar geformuleerde opmerkingen 
m.b.t. financiële waarde(vermindering) zijn on-
gegrond, het RUP beoogt geen bouwverbod. De 
opmerkingen aangaande onteigening en lasten 
zijn eveneens ongegrond.  
De Gecoro merkt op dat het aangewezen is het 
voorschrift betreffende de deelzone ‘te behou-
den groengebied’ voor alle betrokken percelen te 
verduidelijken;

 � vraag naar meer meergezinswoningen in het 
centrum en verhoging van het gabarit in de De 
Donckerstraat. Erfgoed is verloren, afremmen 
van appartementen zal hier niets aan veranderen. 
Vraag naar bepalingen m.b.t. architectuurstijl: 
het RUP laat op bepaalde plaatsen verhoogde 
gabariten (appartementen) toe, voor de De Don-
ckerstraat kan dit niet gemotiveerd worden. Het 
sturend optreden op meergezinswoningen is niet 
enkel ingegeven vanuit erfgoedzorg maar is ruimer 
te zien. Het opleggen van een architectuurstijl is 
niet aan de orde in het RUP. Geen aanleiding tot 
aanpassing van het RUP;

 � appartementsbouw is toe te staan om het ver-
vangen van oude huizen financieel haalbaar te 
houden: 
economische motieven mogen geen uitgangspunt 
zijn bij het ruimtelijk ordeningsbeleid;

 � vraag om de verplichting om in bepaalde zones op 
het gelijkvloers handel, horeca of diensten te voor-
zien te schrappen, dit om leegstand in deze zone 
te vermijden (a.g.v. concurrentie van baanwinkels): 
de voor deze functies strategische locaties mogen 
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niet onbenut blijven. Ze worden ingezet in het 
streven naar een trendbreuk waarbij deze functies, 
door ze te bundelen in een centrum nabij veel 
bewoners, te voet en per fiets bereikbaar zijn. Dit 
draagt bij aan een algemene duurzame ontwikke-
ling van het centrum. Geen aanleiding tot aanpas-
sing van het RUP.

5.5. aanpassingen document

Bij de aanpassingen aan het grafisch plan, de veror-
denende voorschriften en de toelichtingsnota wordt 
maximaal rekening gehouden met de adviezen en de 
voorstellen in het advies van de Gecoro i.v.m. die ad-
viezen en de bezwaarschriften.

Het advies van de Gecoro gaf aanleiding tot volgende 
aanpassingen aan de plannen:

 � duidelijkere afbakening van de deelzone(s) te 
behouden groengebied

 � toevoegen van een deelzone te behouden groen-
gebied met aanbouwmogelijkheid

 � aanvullende gabaritbepalingen ter hoogte van 
voorvermelde deelzone

 � aanduiding bouwblok Kaaistraat

De aanpassingen aan de verordenende stedenbouw-
kundige voorschriften zijn:

 � verduidelijking van de bepalingen m.b.t. de deel-
zone te behouden groengebied. Aanduiden van de 
kadastrale percelen waarop deze bepalingen van 
toepassing zijn;

 � toevoegen van een deelzone te behouden groen-
gebied met aanbouwmogelijkheid. Voor deze 
deelzone is voorzien dat een aanbouw (nieuw-
bouw) palend aan de bestaande noordoostelijk 

gesitueerde woning mogelijk is, evenwel beperkt 
tot 20% van de deelzone (parkeervoorzieningen 
en verharding inbegrepen);

 � verplaatsen van het verplicht advies van de 
Gecoro bij sloop van bouwkundig erfgoed naar de 
toelichtende kolom;

 � op elkaar afstemmen van de bepalingen inzake 
dakvorm en gabarit A voor wat betreft de mogelijk-
heid m.b.t. topgevels.

In de toelichtingsnota is volgende opgenomen:
 � op p. 41 is de link met het GRS betreffende inbrei-

ding stadscentrum als uitbreiding van het wonen 
vermeld

 � aanvullingen m.b.t. de planopzet/zonering op p. 38

6. definitieve vaststelling

Definitieve vaststelling gemeenteraad: 2 juli 2015.
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 � ontheffing planMER
 � verslag plenaire vergadering 26 juni 2014
 � adviezen ontvangen n.a.v. plenaire vergadering

 � departement Ruimte Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen, 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

 � Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning
 � GECORO
 � Agentschap Onroerend Erfgoed, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
 � Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
 � De Lijn

 � adviezen buiten adviestermijn ontvangen
 � Vlaamse Milieu Maatschappij 

 � adviezen ontvangen n.a.v. openbaar onderzoek
 � departement Ruimte Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig amb-

tenaar
 � Deputatie Provincie West-Vlaanderen, Dienst ruimtelijke planning
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1. adviesvraag 

Er werd advies gevraagd aan: 
 Departement Ruimte Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
 Deputatie Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning 
 GECORO 
 Agentschap Onroerend Erfgoed, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen  
 Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen  
 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 
 Vlaamse Milieu Maatschappij 

Er werd een schriftelijk advies ontvangen van: 
 Departement Ruimte Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
 Deputatie Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning 
 GECORO 
 Agentschap Onroerend Erfgoed, Onroerend Erf¬goed West-Vlaanderen  
 Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen  
 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

2. toelichting 

Het RUP wordt kort toegelicht: 
 Het RUP voor het centrum van Gistel is de planologische resultante van een aantal eerder 

opgestarte trajecten, in het bijzonder de opmaak van een lokale erfgoedinventaris en een 
gabaritenrichtlijn. Voorschriften m.b.t. het bestaande erfgoed zijn opgenomen in de algemene 
bepalingen van het RUP. De gabaritenrichtlijn is vertaald als overdruk binnen de zone 
centrumgebied. 

 I.f.v. een verdere horizontale verdichting zijn in het RUP een drietal projectzones afgebakend. 
 Binnen de hoofdbestemmingszone zijn overdrukken voorzien voor o.a. garages, te behouden 

onbebouwde groengebieden en een mogelijke uitbreiding van de projectzone ‘Oude Garenmarkt’. 
 De omgeving van de kerk en de omliggende publieke ruimte zijn omwille van de archeologische en 

erfgoedwaarde van dit gebied opgenomen in een afzonderlijke bestemmingszone. 

3. bespreking adviezen 

De adviezen (in bijlage bij het verslag) worden toegelicht en besproken door de aanwezigen. De 
belangrijkste opmerkingen zijn hierna vermeld: 

3.1. Ruimte Vlaanderen  

 Er is nog geen beslissing betreffende ontheffing plan-Mer, dit dient gekend te zijn ten laatste bij de 
voorlopige vaststelling. 

 Binnen het GRS Gistel is één van de doelstellingen voor het centrum ‘het versterken van de 
activiteitenstrip’. Het advies merkt op dat in het RUP niet vermeld is hoe met deze optie uit het GRS 
wordt omgegaan.  
Tijdens de bespreking wordt verduidelijkt dat de activiteitenstrip een zone betreft waar zich o.a. 
scholen, sportvelden, het zwembad, de polyvalente zaal, de bibliotheek, de sporthal en een 
speelplein bevinden. Binnen het plangebied van dit RUP bevinden er zich geen van deze 
voorzieningen. De omgeving van de kerk en de Vaarstraat-Neerhofstraat zorgen wel voor een 
fysieke verbinding tussen een aantal van deze voorzieningen, en bepaalt op die manier mede de 
attractiviteit en het publieke karakter van het gebied. Dit zal in het RUP verduidelijkt worden. 

 Er wordt gevraagd waarom de in het GRS vermelde ‘centrumpoorten’ geen deel uitmaken van het 
plangebied.  
Het definiëren van de centrumpoorten wordt in eerste instantie gerealiseerd door de inrichting van 
de openbare ruimte. Voor de bebouwing palend aan de poorten is in het RUP wel afgewogen welke 
de gewenste ontwikkeling is (erfgoed en gabarit).  
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 Er wordt gewezen op een tegenstrijdigheid in de voorschriften inzake hoofd- en nevenbestemming 
tussen de algemene bepalingen en de voorschriften voor het centrumgebied voor wat betreft het 
verhoudingspercentage. 

 Voor de zone ‘kerk en castellumpark’ wordt gevraagd te verduidelijken wat verstaan wordt onder 
‘beperkte uitbreiding’. Er zal onderzocht worden hoe dit verduidelijkt of genormeerd kan worden in 
de voorschriften. 

 Voor de projectzones wordt gevraagd of een maximale woningdichtheid van 45 wo/ha wel realistisch 
is. I.f.v. de gewenste woonkwaliteit en na toelichting van de bestaande inrichtingsvoorstellen voor 
een aantal projectzones wordt geconcludeerd de maximale dichtheid te bepalen op 35 wo/ha. 

3.2. De Lijn 

 Er wordt gevraagd om voor art. 5 ‘openbare wegenis’ bij de inrichting aandacht te hebben voor 
openbaar vervoer.  

3.3. Onroerend Erfgoed 

 Algemeen worden de uitgangspunten van het RUP en vooral de inspanning voor het opmaken van 
een lokale erfgoedinventaris sterk gewaardeerd. 

 Er wordt gevraagd de VIOE te vermelden onder de ‘juridisch ruimtelijke structuur’ in de 
toelichtingsnota i.p.v. bij de feitelijke ruimtelijk context.  

 Het Agentschap vraagt duiding bij het tot stand komen van de lokale inventaris, met name welke 
panden ‘geschrapt’ zijn van de VIOE en waarom. 
Het bestuur en de Gecoro verduidelijken dat het opmaken van de inventaris een vrij langlopend 
proces was. Een eerste screening en categorisering van het lokale erfgoed gebeurde op voorzet van 
de lokale Erfgoedcel. In latere fases werd zowel door de Gecoro als door het CBS, op basis van de 
lijst en categorisering van de Erfgoedcel, beslist welke panden toe te voegen/te schrappen. In het 
laatste geval bleek het vaak te gaan om panden waar de gevel al van ‘weggerenoveerd’ was. 
Er wordt afgesproken een overzicht van ‘geschrapte’ gebouwen over te maken aan het Agentschap 
en waar mogelijk aan te geven wat de reden is van niet opnemen op de lokale inventaris.  

 De intentie tot behoud en respectvol omgaan met erfgoed dient duidelijker vertaald te worden in het 
RUP.

 Er wordt voorgesteld voor sloop op te nemen dat hiertoe een bijkomende motiveringsnota 
toegevoegd dient te worden.  
De schepen verduidelijkt dat het de intentie is in de toekomst vergunningsaanvragen voor gebouwen 
die als erfgoed zijn aangeduid of gelegen zijn in de nabijheid van erfgoed voor te leggen aan een 
commissie (i.c. de Gecoro aangevuld met een aantal deskundigen). Deze voorwaarde kan bij de 
definitieve vaststelling van het RUP mee opgenomen worden in de gemeenteraadsbeslissing. 
Eventueel kan in het RUP een motiveringsnota gevraagd worden (ter informatieve titel) waar het 
advies van deze commissie dient deel van uit te maken. Zowel het Agentschap OE als de provincie 
treden dit bij. Er zal verder onderzocht worden hoe dit verankerd kan worden in het RUP.  

 De bepaling ‘in de nabijheid van erfgoed’ kan in het RUP vervangen worden door ‘palend aan’, om 
niet elke adviesvraag in het centrum voor te moeten leggen aan een adviescommissie. 

 Het Agentschap stelt zich vragen bij de overlap tussen de mogelijke gabariten en de aanwezigheid 
van erfgoed. Waar een ruimer gabarit mogelijk is, zou immers wel eens de druk op slopen van 
erfgoed (ongewild) verhoogd kunnen worden. Het meest uitgesproken doet dit zich voor aan de 
Stationsstraat t.h.v. het ‘waardevol straatgeheel’, waar de vraag gesteld wordt of hier niet beter het 
bestaand gabarit als richtinggevend wordt gezien. 
Het toegestane gabarit B is in de meeste gevallen in overeenstemming met de bestaande volumes 
(met soms hoge verdiepingshoogtes) voor wat betreft kroonlijst- en nokhoogte. Aanvragen voor 
sloop zullen moeten voorzien in een motiveringsnota (zie hoger) indien ze impact hebben op 
erfgoed. Voor de volledigheid kan bij de gabaritbepalingen ook verwezen worden naar de 
bepalingen m.b.t. erfgoed (“onverminderd”). 

 De voorschriften voor ‘bijzonder waardevol erfgoed’ en voor ‘beschermde monumenten’ overlappen 
grotendeels waardoor voorgesteld wordt deze 2 categorieën samen te voegen.  

 Er wordt gevreesd dat de mogelijkheid tot samenvoegen van percelen een risico inhoudt t.a.v. het 
nog bestaande erfgoed. Dhr. Godderis verwijst naar de bepalingen betreffende ritmiek (0.16.) waarin 
gesteld is dat bij samenvoeging een verticale geleding (woonkorrel van 6m breedte) aangehouden 
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moet worden. Het bestuur is van mening dat dit, in combinatie met een verplichte motivatienota voor 
slopen van erfgoed, voldoende ontmoedigend zal werken.  

 Voor de projectzone ‘Rijkswachtkazerne’ wordt gevraagd waarom het hoekgebouw (café) niet mee 
opgenomen is. 
Er wordt verduidelijkt dat voor deze site een recente verkaveling geldt. Bij de schetsontwerpen voor 
de projectzone (opgemaakt i.o.v. Woonwel) werd rekening gehouden met deze verkaveling zodat ze 
ruimtelijk goed geïntegreerd kan worden. Het RUP moet hieromtrent niet aangepast worden. 

 Voor de projectzone ‘Kaaistraat’ dient de bebouwing afgestemd te worden op de villa ‘De 
Boomgaard’ en andere nabijgelegen monumenten. Binnen het RUP wordt daarom voor deze 
projectzone best een gabarit A opgelegd.  

 Voor de ‘Oude Garenmarkt’ wordt de projectzone best uitgebreid met de percelen die een ontsluiting 
via de Putbekestraat mogelijk maken. De contour van het RUP is in die zin aan te passen. 

 Algemeen wordt ook gevraagd bij de uitwerking van projectzones ‘aandacht voor erfgoed’ als 
basisuitgangspunt te hanteren. 

3.4. Deputatie

 Juridische aspecten: 
o De opmerkingen betreffende verplaatsen van normen van de toelichtende kolom naar de 

verordenende kolom worden bijgetreden. Het RUP zal in die zin aangepast worden. 
o De onduidelijkheid dat binnen gabarit A (noklijn evenwijdig aan de rooilijn) ook topgevels 

toegelaten kunnen worden, dient weggewerkt. Topgevels kunnen bv. als accent voorzien 
worden. 

o Grafische aanduidingen: 
 De toegangsdreef tot de kerk dient aangeduid te worden op het bestemmingsplan. 
 Voor de publieke parking dient de nabestemming aangeduid te worden 

(streeppatroon). 
o Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over verkeersverbindingen die tot buiten het 

RUP reiken. De paragraaf betreffende (mechanisch) verkeer zal geschrapt worden. Voor de 
langzaam verkeersverbindingen (art. 6) dient verordenend aangegeven te worden over 
welke afstand deze verplaatst kunnen worden. 

 Overeenstemming met het PRS-WV: 
o Er worden vragen gesteld bij de mogelijkheid om in het centrumgebied een bezetting van 

100% te realiseren. De deputatie geeft aan dat best een differentiatie voorzien wordt i.f.v. de 
grootte van het perceel of de perceelsdiepte. Deze vraag zal voorgelegd worden aan het 
CBS.

o De deputatie merkt op dat voor niet-woonbestemmingen best een maximale oppervlakte of 
% wordt opgelegd om de woonfunctie niet te verdrukken. 
Het bestuur verduidelijkt dat Gistel geconfronteerd wordt met een leegstandsproblematiek 
van winkels, kantoren e.d. en dat men dus hiervoor in de eerste plaats een stimulerend 
beleid wil voeren. Er wordt afgesproken voor de uiterst noordoostelijke hoek van het 
plangebied een differentiatie te voorzien waarbij de woonfunctie duidelijk de 
hoofdbestemming wordt. Dit sluit aan bij de visie van het GRS betreffende uitbouw van het 
parkgebied (verbinding OCMW - molen). De schepen zegt dat het bestuur een ernstige 
inspanning doet om deze zone te kunnen aankopen en die verbinding op korte of halflange 
termijn te kunnen realiseren.  

 Overeenstemming met het GRS: 
o Zie ook bovenstaand punt. Voor de noordoostelijke hoek van het plangebied dient het 

laagdynamisch karakter gevrijwaard te worden.  
 Overige inhoudelijke opmerkingen: 

o Zie ook de opmerking van Onroerend Erfgoed betreffend vraag tot verduidelijking bij de 
totstandkoming van de lokale inventaris. 

o Er wordt opgemerkt dat in of nabij erfgoed niet alleen terughoudende architectuur, maar ook 
positief contrasterende architectuur mogelijk moet zijn.  

o Belevingswaarde is een objectief te meten begrip. Dit dient verduidelijkt te worden in het 
RUP. 

 De digitale uitwisseling van documenten werd ondertussen overgemaakt. 
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3.5. AWV 

 De opmerking uit het advies betreffende de parking achter de post blijkt achterhaald. Deze parking is 
reeds gerealiseerd en op de centrumparking achter de Rijkswachtkazerne zullen met de realisatie 
van het woonproject plaatsen verdwijnen. Aan deze opmerking kan dus voorbij worden gegaan. 

 AWV vraagt de bepaling betreffende aansluitingen op gewestwegen op te nemen. Deze geldt voor 
de oost-west gerichte hoofdassen in het gebied; de N367 en N367c. 

 Er wordt gevraagd voor meergezinswoningen niet alleen een parkeernorm te voorzien, maar ook 
voor fietsen de nodige bepalingen op te nemen. De schepen verwijst naar de verordening m.b.t. 
minimumnormen meergezinswoningen waar min. oppervlaktes voor bergingen zijn opgenomen. Dit 
zal verder bekeken worden. 

 De vraag naar hinderlijke activiteiten binnen de projectzones werd genuanceerd; de bestaande 
parking zal niet intensiever gebruikt worden in de toekomst. 

3.6. Gecoro

 De meeste opmerkingen van de Gecoro werden reeds aangehaald. 
 De Gecoro vraagt aanvullend nog voor ondergrondse constructies de bepaling ‘op min. 2m van de 

rooilijn’ te schrappen. Enkel voor de helling dient een min. afstand tot de rooilijn voorzien te worden 
om geen onveilige uitritten te creëren. Het RUP zal op dit punt aangepast worden. 

 Er wordt gevraagd voor verbouwingen binnen bestaande volumes een afwijkingsmogelijkheid te 
voorzien op de parkeernorm van 1,5 pp/wo voor meergezinswoningen. 

4. Verder verloop 

 Er is nog geen beslissing betreffende ontheffing plan-Mer, dit dient gekend te zijn ten laatste bij de 
voorlopige vaststelling. 

 Over volgende dient een beleidsbeslissing te worden genomen: 
o differentiëren van de bezetting in het centrumgebied. 

 Overzicht van ‘geschrapte’ gebouwen van de VIOE is over te maken aan het Agentschap OE. Waar 
mogelijk is te verduidelijken wat de reden is van niet opnemen op de lokale inventaris. 
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Geachte heer, 
Geachte mevrouw,  

In toepassing van artikel 2.2.13  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 11 mei 2001, verzocht u het agentschap Onroerend Erfgoed om advies. 

Conform artikel 2 van bovenvermeld besluit kan volgende informatie meegegeven worden: 

Binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan zijn er percelen en gebouwen gelegen die beschermd zijn als 
monument en als stadsgezicht; ze worden vermeld in de toelichtingsnota van het RUP. Voor een overzicht van de 
beschermingen verwijzen wij naar de databank beschermingen op de website van het agentschap Onroerend 
Erfgoed.  

Daarnaast heeft de stad Gistel een rijke geschiedenis, wat zich weerspiegelt in de structuren van de stadskern 
(stratenpatroon, markt, open ruimtes rond kerk, enz). Daarnaast treffen we er heel wat waardevolle panden aan 
die opgenomen zijn in  de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

Algemeen treden wij de uitgangspunten en voornemens bij die aan de basis liggen van dit RUP “Centrum” en die 
omschreven worden in de toelichtingsnota, zijnde een herwaardering van het erfgoed binnen de stadskern en het 
sturen van stadsvernieuwing in een strikter ruimtelijk kader dat rekening houdt met de bestaande ruimtelijke 
structuren en historische bebouwing. Door de erfgoedcel Gistel werd de (bestaande) inventaris van het 
bouwkundig erfgoed aangevuld met panden en straatgehelen die erfgoedwaarde hebben; vervolgens werd 
hiermee aan de slag gegaan voor dit plan. Deze aandacht en inspanning voor het (lokale) Gistelse erfgoed 
vinden wij heel lovenswaardig en appreciëren wij ten zeerste.  
Verder is er ook aandacht voor het archeologisch erfgoed, zowel voor de omgeving rond de kerk (beschermd 
dorpsgezicht) als voor het volledige plangebied (zie algemene bepalingen).  

   

College van burgemeester en schepenen
Heyvaertlaan 18 
8470 GISTEL  

uw bericht van contactgegevens ons kenmerk  bijlagen
23/05/2014  Pieter Santy   4.002/35005/99.55 /
  pieter.santy@rwo.vlaanderen.be   
uw kenmerk 050 24 81 66 datum
GG/DD/RUP Centrum    25/06/2014 

Betreft: Voorontwerp gemeentelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan “Centrum” – advies (plenaire vergadering 
dd. 26/06/2014). 
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Wij hebben de documenten van dit RUP doorgenomen en hebben volgende opmerkingen:  

1. Toelichtingsnota: 

Het aanwezige bouwkundig erfgoed wordt correct weergegeven in de toelichtingsnota en op plan. Wij vragen ons 
wel af waarom de panden, opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, worden 
vermeld onder het hoofdstuk ‘feitelijke ruimtelijke context’ en niet onder ‘juridische ruimtelijke structuur’. Opname 
in de vastgestelde inventaris heeft immers een aantal rechtsgevolgen voortvloeiend uit de bepalingen in de 
VCRO, o.m.: adviesvereiste van ons agentschap bij sloop, mogelijkheid tot uitzondering op EPB-normering, 
mogelijkheden tot zonevreemde functiewijziging.  

2. RUP – bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften: 

In het plangebied komen 35 panden voor die opgenomen zijn op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig 
erfgoed en waarop de bepalingen van de VCRO van kracht blijven. Hiervan werden er 26 panden opgenomen op 
de aangepaste gemeentelijke inventaris, en aanvullend 18 panden toegevoegd.  

In het RUP wordt er een gabarietenregeling voorzien en een categorisering van panden met erfgoedwaarde. 
Hierbij wordt specifiek gesteld dat “het belangrijk is dat waardevol patrimonium niet zomaar wordt gesloopt en 
vervangen door banale nieuwbouw”. Naast beschermd erfgoed (monumenten, stads- en dorpsgezichten) worden 
drie categorieën voorzien voor het bouwkundig erfgoed: bijzonder waardevol bouwkundig erfgoed (A), waardevol 
bouwkundig erfgoed (B) en waardevol architecturaal (straat)-geheel (C), met hun eigen stedenbouwkundige 
voorschriften.  

De intentie tot behoud en respectvol omgaan met erfgoed, zien wij echter onvoldoende vertaald in de 
stedenbouwkundige voorschriften.  

- Categorieën en mogelijkheid tot sloop: De categorie A overlapt vrijwel volledig met de bebouwing die al 
wettelijk is beschermd en uiteraard dient behouden te blijven. Bij de categorieën B en C blijkt als eerste 
bepaling dat deze mogen gesloopt worden, wat inconsequent is ten opzichte van de beweegredenen 
voor opmaak van het RUP, nl. op een verantwoorde manier omgaan met het bouwkundig erfgoed 
binnen het stadscentrum. Op die manier zal u niet of heel moeilijk de vooropgestelde doelstelling inzake 
erfgoedzorg kunnen halen. Daarom vragen wij om de voorschriften voor de categorieën B en C aan te 
passen. Op zijn minst zou de ‘wenselijkheid tot behoud’ moeten worden ingeschreven in de voorschriften 
én bijkomend dat sloop slechts in tweede instantie overwogen wordt. Dit laatste kan bijvoorbeeld 
gekoppeld worden aan criteria en een bijkomende motiveringsnota waarom de afbraak gevraagd wordt.  

- Aantal panden met erfgoedwaarde: De inventaris van het bouwkundig erfgoed van Gistel bevat slechts 
een klein aantal panden t.o.v. inventarissen van vergelijkbare gemeenten. Elk opgenomen pand heeft al 
een hoge intrinsieke erfgoedwaarde. De erfgoedcel heeft terecht hier een aantal panden met (lokale) 
erfgoedwaarde aan toegevoegd. Toch werd ook een kwart van het aantal ‘vastgestelde’ 
inventarispanden niet weerhouden. Gezien het beperkte aantal panden van de aangevulde inventaris in 
verhouding tot het totale aantal panden binnen het plangebied, vragen we om meer panden te 
weerhouden als waardevol bouwkundig erfgoed en/of waardevol architecturaal straatgeheel om de 
identiteit en het historisch karakter van de Gistelse stadskern herkenbaar te houden.  

- Gabarietenplan: Het gabarietenplan houdt onvoldoende rekening met de bestaande historische 
bebouwing en lijkt op vele plaatsen de verticale verdichting nog meer in de hand te werken. Bovendien  
komt het aangeduide bouwkundig erfgoed in het gedrang, door de maximum toegelaten bouwhoogte 
hoger te leggen dan de bestaand historisch waardevolle bebouwing. De toekomst en het duurzaam 
behoud van deze panden wordt dan eigenlijk per definitie gehypothekeerd (bv. paarse zones in de 
Stationsstraat).   

- Mogelijkheid tot samenvoeging van percelen werkt projectontwikkeling en schaalvergroting in de hand, 
wat leidt tot sloop van bouwkundig erfgoed. Op welke manier ziet de gemeente dit tegen te gaan, gelet 
op de beweegredenen voor opmaak van het RUP? Behoud van bestaande historische bebouwing kan 
bijvoorbeeld al gestimuleerd worden door samenvoeging van percelen tegen te gaan of te beperken, 
door maximum gevelbreedtes te bepalen of door de maximum bouwhoogte op of lager dan de 
bestaande bebouwing te leggen, tenzij op afgebakende plaatsen/ zones waar meergezinswoningen 
gewenst zijn.  
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3. Projectzones 

De projectzone “Rijkswachtkazerne” omvat een groot gebied langs de Stationsstraat en de vroegere spoorlijn, 
met uitzondering van het hoekpand (de voormalige herberg in Stationsstraat 85). Deze afbakening vinden we  
vreemd omdat er bij de ontwikkeling van de projectzone toch rekening zal moeten gehouden worden met dit 
gebouw. Daarom vragen we om de afbakening aan te passen en het naburige hoekpand op te nemen in het 
projectgebied. Samen met de vml. rijkswachtkazerne is dit gebouw immers zeer beeldbepalend aan het begin van 
de Stationsstraat en vormt het een getuige van de stationsomgeving. Bij de uitwerking van een project op deze 
plaats vinden we het logisch dat deze bestaande historische bebouwing gerespecteerd en behouden wordt en 
bijgevolg geïntegreerd wordt in het ruimere project op achterliggend terrein.    

Gezien de smalle breedte van de Kaaistraat  is het bij  deze projectzone wenselijk de hoogte en schaal te 
beperken om de impact op de waardevolle villa “De Boomgaard” (Kaaistraat 14) en de nabijgelegen monumenten 
(tegelfabriek Boudolf) zo laag mogelijk te houden. Rekening houdende met deze bouwkundig waardevolle context 
en met de overige bebouwing in nabije omgeving, de noordelijker gelegen eengezinswoningen (1 bouwlaag + 
dak), kan eerder gedacht worden in de richting van kleinschalige woningbouw (laagbouw, kleine korrel) in plaats 
van meergezinswoningen en schaalvergroting.  

Algemeen dient bij uitwerking van de projectzones de aandacht voor het bouwkundig erfgoed een premisse te 
zijn.

Conclusie agentschap Onroerend Erfgoed 

Gelet op de bovenstaande argumenten wordt dit gemeentelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig geadviseerd  
mits bovenvermelde opmerkingen worden meegenomen en het plan in die zin wordt aangepast. 
Indien gewenst, zijn wij bereid tot verder bilateraal overleg inzake het bouwkundig erfgoed.  

Hoogachtend, 

Miek Goossens 
Provinciaal Directeur 
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artikel 0: algemene bepalingen

TOELICHTEND
toelichting en visie

VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

1. verordenende kracht van de diverse elemen-
ten opgenomen in onderhavig GRUP

 � Alle bepalingen van dit plan, zowel grafisch als geschreven vormen 
één geheel. Bouwwerken dienen dus steeds te voldoen aan de 
meest beperkende voorwaarden van deze bepalingen.

 � Opgemeten gegevens primeren op de grafische voorstelling van het 
plan.

 � De grafische aanduiding op het plan primeert boven de opgenomen 
adresgegevens.

2. definities

Achterperceelsgrens: De achterperceelsgrens is de perceelsgrens 
aan de achterzijde van het perceel, tegenover de rooilijn. Bij hoekper-
celen worden alle perceelsgrenzen, die niet gelegen zijn aan de straat-
zijde, beschouwd als zijperceelsgrenzen.

Afgeplat dak: Dak met hellende zijden en bovenop een plat (horizon-
taal) gedeelte.

Bebouwde oppervlakte: De totale grondoppervlakte van één of meer-
dere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn 
worden niet meegerekend. 

Bijgebouw: Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw 
of er los van staat, maar niet bedoeld is om de voorziene hoofdbestem-
ming in onder te brengen.
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TOELICHTEND
toelichting en visie

VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwdiepte: Diepte van het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebou-
wen tussen het buitenvlak van de voorgevel en het buitenvlak van de 
uiterste achtergevel. 

Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw, een verdieping. 
Kelderverdiepingen worden niet als een bouwlaag beschouwd. De 
ruimte onder het dak kan als een volwaardige bouwlaag worden gezien 
als de oppervlakte, met een vrije hoogte van 1,80 m, meer is dan de 
helft van de vloeroppervlakte van de onderliggende bouwlaag.

Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 

Breuklijn: Aanduiding van een discontinuïteit in gabariten. Snijlijn tus-
sen 2 bouwwerken met een verschillende gabarit.

Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit 
één of meer hellende vlakken of uit één of meerdere gebogen of hori-
zontale vlakken.

Dakhelling: De hoek van het dakvlak t.o.v. het horizontaal vlak.

Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld 
om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te 
vergroten.

Dakraam: Raam in het dakvlak.

Duplex: Bestaand uit twee verdiepingen of bouwlagen.

Eéngezinswoning: Gebouw ingericht voor de huisvesting van één ge-
zin of alleenstaande.



5w v i  |  m e i  ‘ 1 5  |  R U P  G i s t e l  C e n t r u m

artikel 0: algemene bepalingen

TOELICHTEND
toelichting en visie
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Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch ge-
heel.

Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van 
een gebouw, historisch meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en glas.

Gabarit: Het vertikaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede 
loodrecht op de voorgevel. Schouwvolumes worden buiten beschou-
wing gelaten. 

Gebouw: Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt 
en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen binnen en bui-
ten.

Gevelgeleding: Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. In-
deling door middel van gevelopeningen, metselwerk, inspringingen of 
andere gevelkenmerken en detailleringen.

Hoofdgebouw: Het gebouw dat bedoeld is om de voorziene bestem-
ming in onder te brengen en dat door zijn constructie of afmetingen als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

Kroonlijst: Snijlijn van het dakvlak en de gevel. De bekroning van de 
gevel, bij historische gebouwen veelal een geprofileerde of geornamen-
teerde lijst.

Kroonlijsthoogte: De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snij-
lijn van de gevel en het dakvlak. Kroonlijst- of dakoversteken worden 
naar beneden gezien wat betekent dat de denkbeeldige snijlijn van het 
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TOELICHTEND
toelichting en visie

VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

dakvlak en de gevel gezien wordt als de kroonlijsthoogte. Bij platte da-
ken is de kroonlijsthoogte gelijk aan de nokhoogte.

Loggia: Een overdekte galerij of arcade die minstens aan één zijde 
open is.

Nokhoogte: De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de bovenzijde 
van de dakconstructie. Hoogste punt van een gebouw met uitzondering 
van schouwvolumes.

Meergezinswoning: Gebouw ingericht voor de huisvesting van meer-
dere gezinnen en/of alleenstaanden. 

Nokrichting: De richting van de hoogste horizontale lijn van een dak, 
veelal uitgedrukt t.o.v. de richting van de weg.

Onderdakse bouwlaag: Bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels 
boven, deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als onderdakse 
bouwlaag.

Onderhoudswerken: Werken, andere dan stabiliteitswerken, die het 
gebruik van een bouwwerk voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen 
door het bijwerken, herstellen of vervangen van verweerde materialen 
of onderdelen.

Openbaar domein: De ruimte die voor het publiek toegankelijk is, zoals 
het openbaar groen, verkeersinfrastructuren en pleinen.

Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt t.o.v. het eronder gelegen deel.
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VERORDENEND
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Perceel: Kadastrale eenheid. Een bouwwerk kan op verschillende wij-
zen op een perceel geplaatst zijn: over de volledige perceelsbreedte 
als gesloten bebouwing, links of rechts op de perceelsgrens, vrijstaand.

Rooilijn: Lijn die de grens bepaalt tussen het openbaar domein en het 
private perceel. 

Straatprofiel: De verticale doorsnede van een straat.

Straatwand: De fysieke ruimtelijke beëindiging van een straat, meestal 
in de vorm van bebouwing, soms ook door andere objecten.

Topgevel: Een gevel die uitloopt in een punt, meestal aan de korte zijde 
van een gebouw. De gevel volgt de vorm van het (driehoekige) dak.

Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks van-
uit het gebouw toegankelijk is. Een uitbouw kan open zijn (balkons) of 
gesloten (loggia’s, erkers).

Verbouwing: Aanpassingswerken binnen of aan het bestaande bouw-
volume van een constructie.

Verdieping: Bouwlaag.

Verharde oppervlakte: Dit is de totale oppervlakte aan verhardingen, 
samen met de ingenomen oppervlakte van constructies die geen ge-
bouw vormen.

Verhardingspercentage: Dit is de verhouding van de verharde opper-
vlakte van het perceel (of aangrenzende kadastrale percelen die één 
functionele - economische eenheid vormen) t.o.v. de totale oppervlakte, 
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gelegen binnen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt uitgedrukt 
in procent.

Wachtgevel: Normaliter een blinde muur (zonder openingen) die wordt 
opgetrokken op de scheidslijn van een perceel met de bedoeling er in 
de toekomst een belendende bebouwing tegenaan te bouwen.

Woongelegenheid: Ruimte(n) bestemd voor de huisvesting van een 
gezin of alleenstaande.

Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een veelal sym-
metrisch profiel.
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De numerieke voorschriften worden beschouwd als maxima bij de beoordeling van stedenbouw-
kundige vergunningen. De ondersteuning van het straatbeeld, ruimtelijke draagkracht etc. kunnen 
ertoe leiden dat deze maxima niet kunnen worden gerealiseerd. Het maximum gabarit wordt niet 
beschouwd als een recht doch als een bovengrens van de gewenste ontwikkelingen.

3. bepalingen

art. 0.1. goede ruimtelijke ordening
Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit 
en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening. Voor zover hieraan 
voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd 
worden.
De algemene bepalingen zijn voor alle bestemmingszones van kracht, 
tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften.

art. 0.2. deelzones - specifieke aanduidingen
Deelzones en specifieke aanduidingen worden enkel besproken wan-
neer er voor een bepaald aspect afwijkende of aanvullende voorschrif-
ten gelden. Wanneer voor een bepaald aspect geen specifieke voor-
schriften vermeld worden, dient men de gewone zonevoorschriften te 
volgen.

art. 0.3. hoofd- en nevenbestemming
De hoofdbestemming (voor zover niet anders vermeld in de specifieke 
zonevoorschriften) is de bestemming die meer dan 70% van de totale 
netto-vloeroppervlakte inneemt, dit t.a.v. het specifieke project of per-
ceel.
De nevenbestemming (voor zover niet anders vermeld in de specifie-
ke zonevoorschriften) is de bestemming die slechts in ondergeschikte 
mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. De nevenbestemming 
neemt maximum 30% van de totale netto-vloeroppervlakte in.
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Bouwkarakteristieken: inplanting, gabarit, materiaalgebruik, enz.
Voor zover het beoogde doel van de diverse bestemmingszones niet in het gedrang komt, kunnen 
binnen alle zones werken en constructies in functie van gemeenschapsvoorzieningen in openbare 
sector worden toegelaten. Bij werken van openbaar nut dient de regelgeving terzake gerespec-
teerd te worden.

Regelmatig vergund: in de betekenis van hoofdzakelijk vergund of vergund geacht.

art. 0.4. voorzieningen voor openbaar nut
In alle zones voorzien in dit plan zijn gemeenschapsvoorzieningen in 
openbare sector toegelaten voor zover de schaal en de bouwkarakte-
ristieken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de 
betreffende bestemmingszone.

art. 0.5. werken in functie van waterbeheer
Infrastructuur en werken in functie van waterbeheersing kunnen in elke 
bestemmingszone aangelegd worden. 

art. 0.6. regelmatig vergunde gebouwen / onderhouds-, 
instandhoudings-, herstel- en renovatiewerken

Bestaande gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig 
vergund zijn, kunnen qua plaats, bezetting, gabarit en numerieke voor-
schriften gehandhaafd blijven.
Binnen deze gebouwen kan een normale exploitatie in functie van een 
aldaar gevestigde regelmatig vergunde activiteit geschieden. 
Onderhouds-, instandhoudings-, herstel- en renovatiewerken en interne 
verbouwingswerken zijn toegelaten, onverminderd de bepalingen van 
art. 0.20.
Bij herbouw of nieuwbouw dienen de voorschriften van onderhavig RUP 
te worden nageleefd. 
Vergunningsplichtige verbouwingen die afwijken van de voorschriften 
van onderhavig RUP, zijn niet toegestaan.

art. 0.7. peil gelijkvloers - bouwhoogte
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil gelijkvloers tot 
de bovenkant van de kroonlijst of dakrand. 
Het peil gelijkvloers dient te liggen tussen 0 meter en maximum 0,4 me-
ter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn. Dit geldt 
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Technische voorzieningen zoals liftkoker, airco, schoorstenen, ...

niet voor afwijkende bestaande toestandsituaties en in het geval moet 
worden aangesloten op een bestaand gebouw. 
Onder het peil gelijkvloers mogen er zich geen woon- noch slaapver-
trekken bevinden.

art. 0.8. terreinophogingen
Bij het ophogen van het perceel moet op de perceelsgrenzen het oor-
spronkelijke maaiveld behouden blijven, tenzij een ophoging ruimtelijk 
verantwoord is en de waterhuishouding niet wordt verstoord.
De afwatering dient op eigen terrein te gebeuren.

art. 0.9. technische voorzieningen
De voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer en airconditionering mo-
gen niet op de gelijkvloerse verdieping en niet op de gevelvlakken noch 
op terrassen geplaatst worden. Dampkapafvoeren mogen niet geplaatst 
worden in de gelijkvloerse gevelvlakken palend aan openbaar domein. 
Technische voorzieningen moeten in het gebouw worden aangebracht 
of worden ingewerkt in een schouwvolume dat boven en buiten het ba-
sisprofiel mag worden opgericht. Alle leidingen en kanalen voor deze 
voorzieningen dienen in het gebouw door te lopen tot in de dakconstruc-
tie van het hoofdgebouw. Boven op de schouwconstructies mogen geen 
technische noch mechanische installaties worden geplaatst. Van deze 
bepaling mag afgeweken worden in het geval van verbouwing.

art. 0.10. bepalingen omtrent zendmasten e.d.
Ontvangst- of zendmasten en/of paraboolantennes voor individueel ge-
bruik mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Installaties voor 
telefonie-ontvangst worden toegelaten mits verantwoorde oplossing. Zij 
dienen geïntegreerd te worden in bestaande constructies en/of gebou-
wen. Zij kunnen niet losstaand worden opgericht.
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art. 0.11. duurzaamheid
Het plaatsen van een groendak is toegelaten. De inplanting en de ori-
entatie van gebouwen dient in de mate van het mogelijke op een zon-
gerichte manier te gebeuren, zodat er optimaal gebruik kan gemaakt 
worden van passieve zonnewarmte.

art. 0.12. materiaalgebruik
De materialen voor de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen 
dienen qua kleur, textuur en schaal in harmonie te zijn met het voorko-
men van de omliggende bebouwing en/of het straatbeeld positief be-
invloeden. De materialen dienen zowel duurzaam, esthetisch verant-
woord als aangepast aan de omgeving te zijn.

art. 0.13. geveluitbouwen
Uitbouwconstructies dienen opgevat volgens een evenwichtig patroon: 
dit houdt onder meer in dat er een evenwichtige ritmiek dient voorge-
steld qua segmenten met uitbouwen en naakte gevelvlakken en dat er 
een architecturale consistentie dient te zijn tussen de uitbouw(en) en de 
totale gevelgeleding. De uitbouwen massaal voorzien over het volledige 
gevelvlak (zonder differentiatie) wordt niet toegelaten.

Uitbouwen van het gesloten type (loggia’s of erkers) zijn toegelaten bui-
ten het opgelegde gabarit:

 � aan de voorgevel;
 � met een maximale bouwdiepte van 0,60 meter t.o.v. het geldende 

gabarit;
 � vanaf 1,0 m t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel;
 � vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter 

hoog;
 � te beperken tot max. 40% van de oppervlakte van de betrokken 

gevel;
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 � de uitbouwen mogen niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand 
komen.

Uitbouwen van het open type (balkons) zijn toegelaten buiten het op-
gelegde gabarit:

 � aan voor- en achtergevel(s);
 � met een maximale bouwdiepte van 0,60 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de voorgevel;
 � met een maximale bouwdiepte van 1,20 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de achtergevel;
 � vanaf 1,0 m t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel;
 � vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter 

hoog;
 � de uitbouwen mogen niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand 

komen.

art. 0.14. dakdoorbrekingen
Dakuitbouwen en dakkapellen moeten steeds ondergeschikt blijven aan 
het dakvlak en de dakvorm. 

Bij meerdere dakdoorbrekingen op één dakvlak dient gestreefd te wor-
den naar een regelmatige schikking op een horizontale lijn en naar uni-
formiteit. Ook bij dakramen dient dit nagestreefd te worden.

Dakuitbouwen en dakkapellen zijn toegelaten buiten het geldende ga-
barit onder volgende voorwaarden:

 � er is minimaal 1,0 m dakvlak aanwezig aan weerszijden van de dak-
doorbreking;

 � de totale breedte van de dakdoorbrekingen van 1 gebouw bedraagt 
maximaal 1/3 van de breedte van het dakvlak aan de voorgevel(s). 
Aan de achterzijde dient de totale breedte van dakkapel(len) of 
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dakuitbouw(en) beperkt tot maximaal 1/2 van de breedte van het 
dakvlak;

 � de breedte van één dakdoorbreking is beperkt tot maximaal 6 m;
 � de nokhoogte is lager dan deze van het hoofdvolume van het 

gebouw;
 � het betreft een ondergeschikte toevoeging aan het dakvlak;
 � dakdoorbrekingen mogen doorlopen tot in het gevelvlak, maar niet 

tot in het vlak van mogelijke geveluitbouwen.

art. 0.15. zij- en wachtgevels
Zijgevels die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein dienen net als 
voorgevels een representatieve architectonische uitstraling te hebben. 
Ze moeten steeds afgewerkt worden, hierbij dient ofwel hetzelfde ge-
velmateriaal gebruikt te worden als bij de voorgevel ofwel façadesteen.

De eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe 
gemeenschappelijke muren tengevolge van het lager bouwen en/of het 
afbouwen dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal.

Er mogen geen nieuwe wachtgevels gecreëerd worden naar te behou-
den gebouwen (erfgoed, monumenten). Te grootschalige wachtgevels 
kunnen niet toegelaten worden omdat ze voor een schaalbreuk zouden 
zorgen met het bestaande kleinschalig weefsel.



15w v i  |  m e i  ‘ 1 5  |  R U P  G i s t e l  C e n t r u m

artikel 0: algemene bepalingen

TOELICHTEND
toelichting en visie

VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

De overwegend voorkomende gevelbreedte in het centrum van Gistel bedraagt tussen de 4 en 
20 m breedte. Het behouden van de authentieke verticaal gelede ritmiek van de straatwanden in 
Gistel dient nagestreefd te worden. 

art. 0.16. ritmiek
Als basisritmiek wordt een woonkorrel met een breedte van 6 m gede-
finieerd. Wanneer percelen samengevoegd worden i.f.v. vervangbouw 
dient de gevelopbouw gekenmerkt te worden door een verticale gele-
ding om zo een beeld van kleinschalige architectuur te kunnen handha-
ven. Voor handelszaken kan op het gelijkvloers worden afgeweken van 
de basisritmiek, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan het 
straatbeeld.

art. 0.17. zonneboilers en zonnepanelen
Zonneboilers, zonnepanelen en/of fotovoltaïsche cellen zijn aan de 
straatzijde enkel toegelaten op donker gekleurde daken. Aan de an-
dere zijden zijn zonneboilers, zonnepanelen en/of fotovoltaïsche cellen 
steeds toegelaten. Op gebouwen begrepen onder art. 0.20 zijn ze niet 
toegelaten.

art. 0.18. publiciteit
Het aanbrengen van opschriften en reclamevoorzieningen dient der-
mate opgevat dat ze zowel naar vormgeving als naar materiaal- en 
kleurgebruik het architectonisch voorkomen van de gebouwen onder-
steunen en er een eenheid mee vormen. Het plaatsen van neonbakken 
is verboden. 
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art. 0.19. gegroepeerd parkeren
Garagepoorten en -openingen die toegang verlenen tot groepsgarages  
of gebundelde autostalplaatsen kunnen worden toegestaan op voor-
waarde dat: 

 � de breedte zich beperkt tot maximaal 40% van de betrokken gevel;
 � maximaal 2 poorten of toegangen per gebouw;
 � de betrokken gevel een breedte heeft van minimaal 12 m;
 � er geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit van het straat-

beeld.

Aansluitend op een gewestweg moet de aansluiting van gebundelde 
autostaanplaatsen beperkt worden tot een breedte van max. 4,5 m met 
een max. van 1 per perceel.
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Het bouwkundig erfgoed binnen dit RUP werd geselecteerd op basis van een inventaris opgemaakt 
door de stedelijke erfgoedcel. De afweging / waardering gebeurde zowel op perceelsniveau - het 
individuele gebouw als op schaal van het centrum - de stedenbouwkundige structuur. De selectie 
werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 februari 2014.

Het (bijzonder) waardevol bouwkundig erfgoed en de architecturale gehelen waarvoor bijzondere 
voorschriften gelden, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erf-
goed. 

Voor het niet-beschermde waardevolle patrimonium op de VIOE-lijst gelden onverminderd dit RUP 
een aantal rechtsgevolgen. Binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en 
energieprestatiebeleid zijn een aantal uitzonderingsmaatregelen opgenomen, met als doel dit 
bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren.

Verder gelden m.b.t. het bouwkundig erfgoed ook de bepalingen van art. 4.4.6 VCRO en van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van 
de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen.

Het is belangrijk om bij ingrepen palend aan bouwkundig erfgoed zorgvuldig om te gaan met archi-
tectuurstijlen en te streven naar een creatieve en eigentijdse invulling van het begrip architecturale 
kwaliteit. Indien het wenselijk zou zijn terug te grijpen naar historische stijlkenmerken, dan dient dit 
met respect voor het origineel te gebeuren.

art. 0.20. bouwkundig erfgoed

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken aangeduid 
als:

 � beschermd monumenten of bijzonder waardevol bouwkundig erf-
goed;

 � waardevol bouwkundig erfgoed;
 � waardevol architecturaal geheel;
 � beschermd dorpsgezicht.

Bouwkundige ingrepen palend aan als ‘bouwkundig erfgoed’ geselec-
teerde bouwwerken dienen ofwel een ingetogen en terughoudende ar-
chitectuur te hebben, waarbij de waarde van het geselecteerde gebouw 
of bouwwerk wordt ondersteund, ofwel te getuigen van een positief con-
trasterende architectuur of hoogwaardige eigentijdse vormgeving. 

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning m.b.t. als bouw-
kundig erfgoed aangeduide bouwwerken, moet aan de aanvraag een 
motivatienota worden toegevoegd. Deze nota is een informatief docu-
ment voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoor-
delen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimte-
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De motivering waarom de afbraak gevraagd wordt, dient vergezeld te worden van het advies van 
de Gecoro. De Gecoro mag hiertoe aangevuld worden met deskundigen op het vlak van erfgoed.

De specifieke erfgoedwaarde van een monument is deze zoals omschreven in het desbetreffende 
beschermingsbesluit. Voor het vaststellen van de erfgoedwaarde van het bijzonder waardevol 
bouwkundig erfgoed vormt de inventaris bouwkundig erfgoed (VIOE)een goede bron.

Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: structurele schade n.a.v. calamiteiten buiten de wil van de ei-
genaar, zoals brand of storm.
Onderhouds-, en instandhoudingswerken en verbouwingen die het behoud en/of herstel van de 
erfgoedwaarde beogen, kunnen ook sloopwerken inhouden, indien dit niet-waardevolle en niet-
authentieke gebouwdelen betreft.
Uitbreidingen kunnen noodzakelijk zijn voor bv. de functionaliteit van een gebouw (toegankelijk-
heid, energieprestatie, ...). Er dient steeds een afweging te gebeuren tussen de noodwendigheid 
van de uitbreiding en de erfgoedwaarde van het gebouw.

lijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. 
Deze motivatienota geeft inzicht in:

 � de manier waarop wordt omgegaan met de erfgoedwaarde;
 � de wijzigingen die gebeuren aan het bouwkundig erfgoed en de 

impact die ze hebben op het straatbeeld;
 � ingeval van sloping en vervangende nieuwbouw: 

 � motivering waarom de afbraak gevraagd wordt.

0.20.1. beschermd monument aangeduid met ( ) en bijzonder 
waardevol bouwkundig erfgoed  aangeduid met stip (●)

De als beschermd monument en/of als bijzonder waardevol bouwkun-
dig erfgoed aangeduide relicten binnen onderhavig RUP hebben erf-
goedwaarde van algemeen belang of een bijzondere kunsthistorische, 
architecturale en/of stadslandschappelijke waarde op niveau van het 
stadscentrum van Gistel. 

Het behoud van de totaliteit van het erfgoed en/of herstel van de erf-
goedwaarde moet maximaal worden nagestreefd.
Voor deze bouwwerken gelden volgende bijzondere bepalingen:

 � Deze gebouwen mogen, behoudens bij overmacht, niet gesloopt 
worden.

 � Enkel onderhouds-, instandhoudingswerken en verbouwingen die 
het behoud en/of herstel van de erfgoedwaarde beogen zijn toege-
laten.

 � Uitbreidingen zijn toegestaan mits ze geen negatieve invloed heb-
ben op de erfgoedwaarde.
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Het vertrekpunt is hier niet zozeer een beschermingsreflex, eventuele (ver-)nieuwbouw dient ge-
dacht te worden vanuit de huidige en eventueel gewenste betekenis binnen de stadsstructuur: arti-
culerend gebouw, architecturaal (straat)geheel, pleingeheel, dialoog met de omgeving-landmarks, 
percelering, ...

Voor het vaststellen van de erfgoedwaarde van het waardevol bouwkundig erfgoed vormt de in-
ventaris bouwkundig erfgoed (VIOE) een goede bron.

Vergunningsaanvragen voor vervangbouw zullen getoetst worden op de ruimtelijke kwaliteit en 
de belevingswaarde van het voorgestelde. Belevingswaarde speelt een belangrijke rol in de leef-
omgeving. Daarbij gaat het om cultureel besef en diversiteit, menselijke maat, aanwezigheid van 
karakteristieke kenmerken (identiteit) en afleesbaarheid van (cultuur)historie en schoonheid. Ook 
moet in dit verband gedacht worden aan ruimtelijke variatie (in bijvoorbeeld vorm, kleur en textuur, 
maar ook wat betreft afmetingen, harmonie en contrast, drukte en stilte, geluid en stank). (bron: 
Nota Ruimte, VROM, 2004, p.15)

0.20.2. waardevol bouwkundig erfgoed - aangeduid met drie-
hoek () 

De als ‘waardevol bouwkundig erfgoed’ geselecteerde bouwwerken op 
het bestemmingsplan hebben een kunsthistorische, architecturale en/of 
stadslandschappelijke waarde op niveau van het stadscentrum. 

Voor deze bouwwerken gelden volgende bijzondere bepalingen:
 � Het behoud van het erfgoed en/of de erfgoedwaarde moet worden 

nagestreefd. 
 � Behoud van het erfgoedpand geniet de voorkeur. Indien sloop on-

vermijdelijk is, moet dit door de aanvrager uitdrukkelijk gemotiveerd 
worden. Een eventueel nieuwbouw project moet een straatbeeld 
van hogere kwaliteit opleveren dan het behoud van het bestaande 
erfgoedpand zou doen.

 � Renovatie, verbouwing of uitbreiding dient in functie te staan van 
het behoud van het architecturale en stadslandschappelijke karak-
ter van deze bouwwerken. Storende ingrepen moeten weggewerkt 
worden of zodanig ingepast of verbouwd dat ze het geheel van het 
bouwwerk ondersteunen. Elke ingreep moet rekening houden met 
de omgeving van het bouwwerk, de directe of een ruimere omge-
ving al naargelang de strategische plaats die het gebouw inneemt 
in het centrum.

 � Het kleurenpallet van de toegepaste materialen dient in harmonie 
te zijn met de omgeving en met zorg toegepast te worden. Felle 
kleuren zijn niet toegelaten.
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Het voorschrift “0.20.3. waardevol architecturaal (straat-)geheel” heeft tot doel een ontwikkelings-
visie te formuleren voor een waardevol bouwkundig of stedenbouwkundig geheel. Gehelen kun-
nen onder meer een gebouwensemble, een straatbeeld, een dorpsgezicht of een landschap zijn. 

Als de waarde in een bepaald erfgoedgeval vooral in een unieke stedenbouwkundige samenhang 
zit, dan is de vraag niet noodzakelijk hoe de verschillende betrokken panden te behouden, maar 
hoe de samenhang te behouden en in te schatten hoeveel ‘oorspronkelijke architectuur’ nodig 
blijft om de historiciteit van de samenhang leesbaar te houden. Eerder dan de erfgoedwaarde 
van de individuele panden wordt de waarde van de stedenbouwkundige structuur of typologie 
omschreven. Voor een aantal gevallen kan dit regeneratie en vervanging toelaten zonder de ste-
denbouwkundige figuur/ samenhang te verliezen. De vervangbouw dient zich in te passen en aan 
te sluiten bij de maximale kroonlijst- en nokhoogte van het resterende of te vervangen deel van 
het straatgeheel (gabarit primeert boven het aantal bouwlagen). Vervangende nieuwbouw moet  
mogelijk zijn in een waardevol architecturaal (straat-)geheel mits dit een architecturale en steden-
bouwkundige meerwaarde oplevert. De bestaande kroonlijst -en nokhoogte kan indien lager dan 
het aanpalende gebouw gelijk gebracht worden met de kroonlijst -en nokhoogte van dat gebouw, 
tenzij het aanpalende gebouw beeldbepalend is.
 

0.20.3. waardevol architecturaal (straat-)geheel

Voor de op het grafisch plan met zwarte pijl ( ) aangeduide architec-
turale gehelen gelden volgende bepalingen:

Het behoud van het erfgoed en/of de erfgoedwaarde moet worden na-
gestreefd.

(Delen van) waardevolle architecturale (straat-)gehelen mogen ge-
sloopt worden op voorwaarde dat:

 � de vervangbouw zich in het architecturaal (straat-)geheel inpast 
inzake kroonlijsthoogte en nokhoogte;

 � minstens gelijkwaardige architecturale kwaliteiten heeft. 

Voor gebouwen onderdeel van een ‘waardevol architecturaal (straat-)
geheel’ gelden volgende bijzondere bepalingen voor de gevel(s) (inclu-
sief dakvlak) zichtbaar vanaf het openbaar domein:

 � Renovatie, verbouwing of uitbreiding dient volledig in functie te 
staan van het authentieke karakter van deze bebouwing en het 
architecturaal geheel waartoe het behoort. 

 � Bijkomende kwalitatieve hedendaagse ingrepen in ondergeschikte 
orde zijn toegelaten in de voorgevel. 

 � Kenmerken van het architecturaal geheel die gehandhaafd moeten 
worden, ook bij een eventuele nieuwbouw van een onderdeel:

 � het gebouw-gabarit: kroonlijst -en nokhoogte;
 � materiaal- en kleurgebruik;
 � ritmiek van gevelopeningen: raam -en deuropeningen;
 � detaillering: horizontale en verticale geledingen.
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Het betreft de kerk- en dekenijsite met kerk, kerkomtrek, dekenij, pastorieën en afspanning ‘t Gra-
venhof, beschermd bij MB van 12-12-2002. De erfgoedwaarde van het stadsgezicht is deze zoals 
omschreven in het desbetreffende beschermingsbesluit.

Voor de beschermde stads- en dorpsgezichten is het besluit van de Vlaamse Regering van 17-11-
1993 (en latere wijzigingen) van toepassing. 

Binnen het beschermd stadsgezicht zijn restanten terug te vinden van een voormalige burchtsite; 
dit waterkasteel behoorde in de middeleeuwen tot de belangrijkste burchtsites van Vlaanderen.

Door het decreet m.b.t. het archeologisch patrimonium en door de conventie van Malta (La Valetta, 
16-01-1992) wordt de bescherming, de instandhouding, het behoud, het herstel en het beheer van 
het archeologisch patrimonium geregeld. De vigerende wetgeving m.b.t. archeologie met o.a. de 
vondstenmeldingsplicht, ondervangt aldus de eventuele negatieve effecten.

0.20.4. beschermd stadsgezicht

Het beschermd stadsgezicht moet worden behouden, indien nodig her-
steld en waar mogelijk versterkt, zodat de erfgoedwaarde wordt in stand 
gehouden.

Eventuele (ver-)nieuwbouw grenzend aan of binnen het beschermd 
stadsgezicht dient de erfgoedwaarde van de site en de bijhorende 
geselecteerde beeldbepalende gebouwen ruimtelijk te ondersteunen. 

art. 0.21. archeologie

Het behoud en de waarde van de archeologische waarde van de gronden 
primeert boven de bestemmings-, inrichtings- en beheersvoorschriften  
van de grondkleur.

Alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moeten gebeuren 
met aandacht en respect voor de aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarde van de ondergrond.

Inrichtingen of bouwwerken die gepaard gaan met een structurele 
wijziging in de bodem dienen te worden voorafgegaan door een 
archeologisch onderzoek, dat als doel heeft aanwezig archeologisch 
erfgoed te registreren en op die manier voor ongedocumenteerde 
vernieling te behoeden.

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning 
binnen of aansluitend bij het beschermd stadsgezicht zal de impact van 
het voorgestelde project op archeologische waarden worden afgetoetst. 
Bij de vergunningsaanvraag dient een motivatienota gevoegd, die geldt 
als informatief  document opdat de vergunningverlenende overheid 
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kan afwegen of de werken een onevenredige aantasting van de 
archeologische waarden kunnen inhouden.  
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.

De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen naast de woonbestemming kunnen enkel wor-
den gerealiseerd als deze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren.

De deelzone bouwblok Kaaistraat betreft het bouwblok begrepen tussen de Kaaistraat, Vaart-
straat, Neerhofstraat, Bruidstraat en Kasteelstraat.

Onder diensten wordt begrepen: vrije beroepen, socio-medische dienstverlening, kinderoppas,
kap- en schoonheidssalon e.d.
Bergingen: hiermee worden enkel bergingen i.f.v. wonen bedoeld, niet bergplaatsen i.f.v. bedrijfs-
gebouwen.

1. bestemming

De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen de zone, zijn be-
stemd voor woningen, kleinschalige lokale detailhandel, horeca, dien-
sten, openbare voorzieningen, kantoren en vrije beroepen en de daarbij 
horende koeren, tuinen, bergingen, parkeervoorzieningen, inritten en 
garages.  

In nevenbestemming zijn bergplaatsen en ambachtelijke activiteiten 
in functie van de hoofdbestemming toegelaten. De nevenbestemming 
mag, in afwijking van art. 0.3 van de algemene bepalingen, max. 45% 
van de totale netto-vloeroppervlakte in beslag nemen.

In afwijking van bovenstaande zijn de gronden gelegen in de deelzone 
bouwblok Kaaistraat (grafisch aangeduid op het bestemmingsplan) 
bestemd voor wonen, met inbegrip van ruimte voor alle ruimtegebruik, 
horend bij een woning. In nevenbestemming zijn toegestaan: diensten, 
kantoren en bergingen. De nevenbestemming mag max. 30% van de 
totale netto-vloeroppervlakte innemen.

In elk pand moet in elk geval een woongelegenheid worden voorzien. 
Voor de woongelegenheden boven handelspanden met een voorgevel 
breder dan 5 m moet bij verbouwing een afzonderlijke toegang tot de 
woonruimte worden voorzien. 

Voor het oprichten van meergezinswoningen geldt volgende:
 � indien de betrokken voorgevel een breedte heeft van minstens 9 

meter mogen meergezinswoningen opgericht worden;
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 � indien de betrokken voorgevel een breedte heeft van minder als 9 
meter:

 � zijn bij een gabarit van 2 bouwlagen met dak (gabarit A, zie p. 
26) geen meergezinswoningen toegestaan;

 � zijn bij een gabarit van 3 bouwlagen met dak (gabarit B, zie p. 
27) maximaal 2 appartementen toegestaan.

De toegelaten bestemmingen gelden onverminderd de bepalingen op-
genomen in de tabel onder 2.1 bezetting, die een verdere verfijning van 
de bestemmingen voorziet i.f.v. de ligging en het toegestane gabarit.

1.1. deelzone garages met nabestemming wonen

Deze deelzone is bestemd voor garages en/of parkeerplaatsen. 

In geval van grondige verbouwing en herbouw moet de deelzone ge-
valoriseerd worden als woonproject, bestemd voor eengezinswoningen 
rond een openbaar groen plein of als woonerf.

1.2. deelzone tuin

De gronden gelegen binnen deze deelzone zijn bestemd als tuin en 
kunnen worden toegevoegd aan de tuin(en) van aanpalende (buiten het 
plangebied gelegen) percelen. 
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Volgende kadastrale percelen zijn aangeduid als deelzone te behouden groengebied: 764 W3, 
940/4F en 940/6M2.

Volgende kadastrale percelen zijn aangeduid als deelzone te behouden groengebied met aan-
bouwmogelijkheid: 755 V3.

1.3. deelzone te behouden groengebied

Deze bouwvrije deelzone is bestemd voor de aanleg en het behoud van 
groene open ruimte in de vorm van (private) tuinen.

1.4. deelzone te behouden groengebied met aanbouwmogelijk- 
heid

Deze deelzone is bestemd voor de aanleg en het behoud van groene 
open ruimte in de vorm van (private) tuinen. Aansluitend aan de noord-
oostelijk gesitueerde bestaande aanpalende bebouwing, mag binnen 
deze zone bebouwing gerealiseerd worden cfr. de bepalingen van art. 
2.1 en 2.10.

1.5. deelzone uitbreiding projectzone

Deze deelzone kan toegevoegd worden aan de aanpalende project-
zone art. 3 waarbij dan de bepalingen van art. 3 van toepassing worden.  
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Het bebouwingspercentage is de verhouding van de bebouwde oppervlakte van het perceel (of 
aangrenzende kadastrale percelen die één functionele - economische eenheid vormen) t.o.v. de 
totale oppervlakte van het perceel.

(1) Een verplicht handelsgelijkvloers wordt hier opgelegd, ter compensatie van de ruime toege-
laten gabariten aan de Markt. Bovendien wordt de Markt gezien als het “kloppend hart” van het 
handelsapparaat.

(2) Een verplicht handelsgelijkvloerswordt hier opgelegd, ter compensatie van het schaalvoordeel 
dat ontstaat bij samenvoeging van meerdere percelen tot één groot bouwproject.

(3) De achterliggende visie is dat elke nieuwe ontwikkeling moet bijdragen: 
 � ófwel tot de ondersteuning van de dynamiek van het handelsapparaat (handelsgelijkvloers 

krijgt de mogelijkheden tot een groter bebouwingspercentage);
 � ófwel tot duurzaam waterbeheer (kleiner bebouwingspercentage, dus betere infiltratie van 

hemelwater in de bodem).

2. inrichting en beheer

2.1. bezetting

Het toegelaten bebouwingspercentage is gedifferentieerd in onder-
staande matrix. 

bestemming gelijk-
vloers

toegelaten 
bebouwings%

alle percelen 
die geheel of 
gedeeltelijk 
gelegen zijn 
langs de Markt

verplicht handel, 
horeca, diensten 
of vrij beroep 
(1) (*)

max. 100%

alle percelen 
waarvoor 
gabarit B geldt, 
andere dan 
deze gelegen 
langs de Markt

bij samenvoe-
ging van meer-
dere percelen 
tot ontwikke-
ling van één 
bouwproject

verplicht handel, 
horeca, diensten 
of vrij beroep 
(2) (*)

max. 100%

bij ontwik-
keling van 
individuele 
percelen

percelen 
< 300 m² 

vrij max. 100%

percelen 
> 300 m²  
(3)

indien geen 
handel, horeca, 
diensten of vrij 
beroep

max. 60%

indien wel handel, 
horeca, diensten 
of vrij beroep (*)

max. 100%
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alle percelen 
waarvoor ga-
barit A geldt

percelen 
< 300 m² 

vrij max. 100%

percelen 
> 300 m² 
(3)

indien geen 
handel, horeca, 
diensten of vrij 
beroep

max. 60%

indien wel handel, 
horeca, diensten 
of vrij beroep (*)

max. 80%

(*) met uitzondering van de ruimtes, noodzakelijk i.f.v. de bereikbaarheid van de bo-

venliggende woongelegenheden of achterliggende parkeergelegenheid

Voor percelen die geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van een overdruk  
‘deelzone te behouden groengebied’ geldt volgende:

 � binnen deze percelen mag de bebouwde oppervlakte van de 
bestaande bebouwing op het perceel met 20% van de bestaande 
vergunde bebouwing worden uitgebreid, dit voor functionele 
aanpassingen. De uitbreiding met 20% mag binnen de deelzone 
gerealiseerd worden. 

Voor percelen die geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van een overdruk  
‘deelzone te behouden groengebied met aanbouwmogelijkheid’ geldt 
volgende:

 � 20% van de deelzone mag bebouwd worden, parkeervoorzieningen 
en verhardingen inbegrepen;

 � bebouwing is enkel toegestaan in de vorm van aanbouw aan de 
noordoostelijk aanpalende woning.
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Binnen het bestaande weefsel komt beperkt vrijstaande en halfvrijstaande bebouwing voor. Indien 
reeds sprake is van een afgewerkte zijgevel met onbebouwde zijstrook, dan dient voor een harmo-
nieuze aansluiting gezorgd te worden.

Inzake plaatsing ten opzichte van de rooilijn kan een beperkte tolerantie worden toegelaten, indien, 
gelet op de breedte van het perceel, het voorstel waarbij wordt ingesprongen ten opzichte van 
de rooilijn een meerwaarde kan betekenen voor het straatbeeld.  Beperkte achteruitbouwstroken 
kunnen toegelaten worden i.f.v. bestaande toestand of architecturaal concept op voorwaarde van 
uitgebreide motivering. Zichtbare zijgevels dienen afgewerkt te worden.

Het centrum wordt gekenmerkt door een gesloten bebouwingstypologie, er moet dus in principe 
steeds op de zijdelingse perceelsgrenzen gebouwd worden, uitgezonderd wanneer deze perceels-
grens een rooilijn betreft of wanneer de bebouwing van het aanpalende perceel niet op de zijde-
lingse perceelsgrens geplaatst is. 

2.2. inplanting

Binnen de zone is in hoofdzaak aaneengesloten bebouwing met even-
tuele onderbreking toegelaten.

 � Plaatsing t.o.v. de rooilijn:
 � Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting 

van de bouwwerken ten opzichte van de rooilijn. De verplichte 
voorbouwlijn volgt m.a.w. de rooilijn.

 � Voor vrijstaande of halfvrijstaande bebouwing kan worden af-
geweken van de verplichte voorbouwlijn. De afwijking bedraagt 
maximaal 6 m t.o.v. de voorbouwlijn van het naastgelegen en 
niet aangebouwde gebouw.

 � Plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen:
 � De afstand ten opzichte van de zijperceelsgrenzen bedraagt mi-

nimum 3 meter, tenzij wordt geopteerd om op de perceelsgrens 
te bouwen, ofwel als koppelbouw, ofwel met een afgewerkte 
gevel.

 � Plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrenzen:
 � Onverminderd de bepalingen inzake de bouwdiepte moeten 

hoofdgebouwen op minimum 5 meter van de achterperceels-
grens worden opgericht. Gelijkvloerse gebouw(del)en, met inbe-
grip van aanbouwen, mogen op de achterperceelsgrens worden 
opgericht.

 � De plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrens geldt onverminderd 
de bepalingen i.v.m. bebouwingspercentage.
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2.3. dimensionering van de bebouwing

In het historisch centrum geldt een gabaritbeperking. Er worden 3 types 
gabariten onderscheiden, op het grafisch plan is aangegeven waar ze 
respectievelijk van kracht zijn. De gabaritbepalingen gelden onvermin-
derd de bepalingen m.b.t. erfgoed (art. 0.20 algemene bepalingen).

gabarit A

 � maximale kroonlijsthoogte = 7m
 � maximale nokhoogte = 13m
 � maximale dakhelling = 45°
 � maximale bouwdiepte op de verdieping = 12m, onverminderd de 

bepaling i.v.m. plaatsing t.o.v. achterperceelsgrenzen
 � bouwdiepte op het gelijkvloers = vrij, voor zover de hoogte van de 

gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot max. 3,5 meter 
de bouwdiepte op het gelijkvloers geldt onverminderd de bepalin-
gen i.v.m. bebouwingspercentage 

De gabariten omschrijven de maximaal toegelaten bebouwingsenveloppe. Ze creëren geen auto-
matisch recht om deze volledig in te nemen met bebouwing. Elke nieuwbouw, grondige verbou-
wing, uitbreiding of vernieuwbouw moet op elk ogenblik een afgewerkt stedenbouwkundige en 
architectonische oplossing geven aan de betrokken straatwand.
Bij twijfel of wanneer meerdere gabariten van toepassing zouden zijn, moet uitgegaan worden van 
het meest beperkende gabarit.

Er dient altijd rekening gehouden te worden met de architectuur van het gebouw zelf en met de 
omgeving van het bouwwerk, de directe of een ruimere omgeving al naargelang de strategische 
plaats die het gebouw inneemt in de straatwand of in een stedenbouwkundig ensemble.
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Topgevels kunnen voorzien worden ondergeschikt aan het voorziene gabarit. Ze kunnen als ac-
cent in een straatwand worden voorzien, bv. als beëindiging van een zichtlijn, op hoeken, of als 
variatie in een architecturaal geheel. Voorbeelden van bestaande ondergeschikte topgevels zijn te 
zien in o.a. de De Donckerstraat en de Kasteelstraat.

 � noklijn evenwijdig aan de rooilijn
 � topgevels mogen bij wijze van accent voorzien worden binnen de 

straatfragmenten aangeduid als gabarit A. Ze dienen opgericht te 
worden in hetzelfde verticaal vlak als de gevel. Het overheersende 
straatbeeld dient echter te bestaan uit een noklijn evenwijdig aan de 
rooilijn.

gabarit B

 � maximale kroonlijsthoogte = 9,5m
 � maximale nokhoogte = 15,5m
 � maximale dakhelling = 45°
 � maximale bouwdiepte op de verdieping = 12m, onverminderd de 

bepaling i.v.m. plaatsing t.o.v. achterperceelsgrenzen
 � bouwdiepte op het gelijkvloers = vrij, voor zover de hoogte van de 

gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot max. 3,5 meter 
de bouwdiepte op het gelijkvloers geldt onverminderd de bepalin-
gen i.v.m. bebouwingspercentage

 � noklijn evenwijdig aan de rooilijn
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gabarit C

 � maximale kroonlijsthoogte = 12m
 � maximale nokhoogte = 19m
 � maximale dakhelling = 45°
 � maximale bouwdiepte op de verdieping = 14m, onverminderd de 

bepaling i.v.m. plaatsing t.o.v. achterperceelsgrenzen
 � bouwdiepte op het gelijkvloers = vrij, voor zover de hoogte van de 

gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot max. 3,5 meter  
de bouwdiepte op het gelijkvloers geldt onverminderd de bepalin-
gen i.v.m. bebouwingspercentage

 � noklijn evenwijdig aan de rooilijn

gabarit bestaande toestand
Dit gabarit is van toepassing voor een aantal historisch waardevolle of 
beeldbepalende gebouwen. Het betreft meestal bouwwerken die afwij-
kend zijn in de straatwand, ze zijn grafisch aangeduid op het plan. 
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Met onderdakse bouwlaag wordt bedoeld: een bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels boven, 
deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als een onderdakse bouwlaag.

Bij herstellings- en onderhoudswerken, verbouwingen, vernieuwbouw 
en herbouw dient het gabarit van het bestaande volume gerespecteerd 
te worden.

Dakvorm
Voor de gabariten A, B en C geldt een verplicht zadeldak. Afgeplatte 
daken zijn niet toegelaten, vanaf het openbaar domein dient steeds een 
volledig profiel van een zadeldak zichtbaar te zijn.

Bouwdiepte
Voor de gabariten A en B is de bouwdiepte op de verdiepingen beperkt 
tot 12 m. 

Voor gabarit C is de bouwdiepte op de verdiepingen beperkt tot 14 m.

De bouwdiepte op het gelijkvloers is vrij, voor zover de hoogte van de 
gelijkvloerse bouwlaag beperkt is tot max. 3,5 meter. De bouwdiepte 
dient afgestemd te worden in functie van de plaatselijke context. De 
bouwdiepte op het gelijkvloers geldt onverminderd de bepalingen i.v.m. 
bebouwingspercentage.

Bouwlagen
Voor de bouwwerken bepaald door gabarit A geldt een maximaal aantal 
bouwlagen van 2 + 1 onderdakse bouwlaag. 
Voor de bouwwerken bepaald door gabarit B geldt een maximaal aantal 
bouwlagen van 3 + 1 onderdakse bouwlaag.
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Voor de bouwwerken bepaald door gabarit C geldt een maximaal aantal 
bouwlagen van 4 + 2 onderdakse bouwlagen.

Bij de overgang naar een aangrenzend gebouw, met meer of minder 
bouwlagen dient altijd een harmonieuze overgang te worden gemaakt.

Wooneenheden in het dak
Voor de gabariten A en B is het enkel toegelaten in de onderdakse 
bouwlaag een afzonderlijke wooneenheid in te richten als het gebouw 
een gevelbreedte heeft van minimaal 12 m en op voorwaarde dat het 
voorkomen van een zadeldak gehanteerd blijft. Als het gebouw een ge-
velbreedte heeft van minder dan 12 m, is een afzonderlijke wooneen-
heid in het dak enkel mogelijk in duplex met de onderliggende woon-
laag. Het duplex-niveau mag enkel bereikt worden via een interne trap, 
gescheiden van de algemene traphal. In het dakvolume is slechts 1 
woonlaag toegelaten, de overige ruimte in het dak wordt voorbehouden 
voor technische installaties.
Voor het gabarit C kunnen in de onderdakse bouwlaag afzonderlijke 
woonentiteiten ingericht worden. Onderdaks twee bouwlagen inrichten 
als woonlaag is enkel toegelaten volgens het duplex-principe.

Harmonieuze overgang en breuklijn
Bij renovatie of (vervangende) nieuwbouw dient gestreefd te worden 
naar een zorgvuldige inpassing tussen de bestaande bebouwing.
Waar verschillende gabariten met elkaar geconfronteerd worden of 
waar een verplicht gabarit geconfronteerd wordt met een afwijkende 
bestaande toestand, moet een harmonieuze overgang gerealiseerd 
worden. Dit betekent een architecturaal kwalitatieve , esthetische en ge-
leidelijke overgang bij het overbruggen van het verschil in kroonlijst- of
nokhoogte, dakvorm, rooilijn, ….
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artikel 1: centrumgebied

De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, en
dergelijke, die inherent zijn verbonden met de bestemming voorzien in de zone.
De inplanting van bijgebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren. Estheti-
sche, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de voorgestelde 
inplanting in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

De overgang dient gerealiseerd te worden over een breedte van een 
woonkorrel van maximaal 6 m gevelbreedte. 

De voor het straatbeeld belangrijkste overgangen tussen verschillen-
de gabariten zijn grafisch aangeduid op het plan. Ter hoogte van deze 
breuklijnen dient bijzonder aandacht besteed te worden aan een pas-
sende invulling.

(Half)ondergrondse constructies 
Ondergrondse constructies zijn toegelaten. Deze constructies, in hoofd-
zaak bedoeld voor de aanleg van ondergrondse bergplaatsen of gara-
ges zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 � maximum 1 ondergrondse bouwlaag;
 � helling van max. 5° in de eerste 4 meter aansluitend op het open-

baar domein;
 � ondergrondse constructies mogen niet leiden tot verhoging van het 

bestaande reliëf.

2.4. bijgebouwen

Afzonderlijke bijgebouwen dienen te bestaan uit maximum 1 bouw-
laag. De afstand t.o.v. de zij- en achterperceelsgrenzen bedraagt min-
stens 1 meter, tenzij wordt geopteerd voor koppelbouw. In dat geval 
bedraagt de afstand 0 meter.  
De dakvorm is vrij. De kroonlijsthoogte bedraagt max. 3 meter, de 
nokhoogte max. 5 meter.
Het gevelmateriaal moet bestaan uit gevelbaksteen, gevelpleisterwerk 
of massief hout.
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artikel 1: centrumgebied

2.5. niet-bebouwde delen
De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen de zone, 
dienen te worden ingericht als tuin. Maximum 1/3 van de oppervlakte 
van deze perceelsdelen mag worden verhard ten behoeve van toegang 
tot de bebouwing binnen de zone, oprit, parkeervoorzieningen, terras-
sen, tuinpaden en andere constructies geen gebouw zijnde. 

Aansluitingen op gewestwegen mogen slechts een breedte hebben van 
max. 4,5 m, met een maximum van 1 per perceel.

2.6. erfscheidingen

Men is niet verplicht afsluitingen op de perceelsgrenzen te realiseren.
Indien men een erfscheiding op de perceelsgrenzen realiseert dient 
deze te bestaan uit:

 � ofwel hetzelfde gevelmateriaal als de bebouwing voor de scheiding 
tussen terrassen over een diepte van maximaal 3 m gemeten vanaf 
de achtergevel van het gebouw met de kortste bouwdiepte. Deze 
afsluitingen zijn maximaal 3 m hoog;

 � ofwel levende hagen, al dan niet gecombineerd met palen met 
draadwerk. Deze afsluitingen zijn maximum 2 meter hoog.

2.7. deelzone garages met nabestemming wonen

inplanting
 � Plaatsing t.o.v. de openbare wegenis: minimum 5 meter.
 � Plaatsing t.o.v. de overige perceelsgrenzen: 0 of 3 meter.

dimensionering
Constructies van maximum 1 bouwlaag (kroonlijst max. 3 meter, nok-
hoogte max. 5 meter) met hetzij een platte, hetzij een hellende dakaf-
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Dit betekent dat hier gabarit A geldt (art. 1 - 2.3).

De gronden van de deelzone voor garages met nabestemming wonen en de deelzone tuin beho-
ren toe aan dezelfde eigenaar waardoor ze ook in samenhang bekeken worden i.f.v. een tracé voor 
langzaam verkeer vanaf de Sloepstraat richting de Wilgenlaan.

werking. Het gevelmateriaal moet bestaan uit gevelbaksteen, gevel-
pleisterwerk of massief hout. 

Bij realisatie van de nabestemming i.f.v. wonen gelden volgende voor-
waarden:

 � er moet een verbinding voor langzaam verkeer gerealiseerd worden 
vanaf Sloepstraat richting de Wilgenlaan;

 � ondergronds moet minstens het bestaande aantal parkeerplaatsen 
gecompenseerd worden, vermeerderd met (boven- of ondergronds) 
de nodige parkeerplaatsen i.f.v. het nieuwe woonproject;

 � inzake inrichting gelden de bepalingen van art. 3 - 2.1 tot 2.6. Voor 
dimensionering van de bebouwing, gelden de bepalingen zoals 
voorzien voor de projectzone Kaaistraat (art. 3 - 2.5).

2.8. deelzone tuin

Binnen de deelzone gelden de bebouwingsvoorschriften cfr. bepaling 
2.4 m.b.t. bijgebouwen. 

Er moet ruimte voorzien worden om de verbinding voor langzaam ver-
keer cfr. bepaling 2.7 voor de nabestemming van de aanpalende deel-
zone garages met nabestemming wonen, te kunnen realiseren.

2.9. deelzone te behouden groengebied

Deze bouwvrije zone is te voorzien van groenaanleg onder de vorm van 
graspartijen, laag- en hoogstammige streekeigen beplanting.

Bebouwing binnen de deelzone is bij uitzondering toegestaan cfr. de 
bepalingen van art. 2.1 i.f.v. uitbreiding van bestaande bebouwing.

artikel 1: centrumgebied
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Het bestaand waardevol en beeldbepalend groen moet maximaal in 
stand worden gehouden en waar nodig aangevuld en/of vervangen.

Volgende verhardingsnormen zijn van toepassing:
 � maximum 1/4 van de oppervlakte mag verhard worden;
 � de verharding dient te bestaan uit waterdoorlatende materialen.

Afsluitingen t.h.v. de rooilijn moeten qua materialen en differentiatie in 
relatie tot de architectuur van de aansluitende bebouwing staan. 

2.10. deelzone te behouden groengebied met aanbouwmogelijk- 
heid

Deze zone is te voorzien van groenaanleg onder de vorm van graspar-
tijen, laag- en hoogstammige streekeigen beplanting.

Bebouwing en verharding binnen de deelzone zijn bij uitzondering toe-
gestaan cfr. de bepalingen van art. 2.1 i.f.v. aanbouw aan de aanpa-
lende noordoostelijke bebouwing.

Het bestaand waardevol en beeldbepalend groen moet maximaal in 
stand worden gehouden en waar nodig aangevuld en/of vervangen.

Volgende verhardingsnormen zijn van toepassing:
 � de verharding dient te bestaan uit waterdoorlatende materialen.

Afsluitingen t.h.v. de rooilijn moeten qua materialen en differentiatie in 
relatie tot de architectuur van de aansluitende bebouwing staan.
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.1. bestemming

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen, voor de ontwikkeling en het behoud van publieke 
ruimte. De zone maakt de verbinding tussen het openbaar domein rond 
de kerk, de castellumsite en de Markt en omvat het kerkgebouw.  

De (groene) ruimte is publiek toegankelijk en biedt een meerwaarde 
voor het wonen in het stadscentrum van Gistel.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzie-
ningen zijn toegelaten.

2. inrichting en beheer

De beschermde bebouwing moet bewaard worden en het karakter, de 
verschijningsvorm en de architecturale kwaliteiten ervan mogen niet 
aangetast worden. 

Groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammige 
streekeigen beplanting en alle verhardingen en werken die het gebruik 
door de zachte weggebruiker en het recreatieve gebruik bevorderen zijn 
toegelaten.

Het bestaand waardevol en beeldbepalend groen moet maximaal in 
stand worden gehouden en waar nodig aangevuld en/of vervangen. De 
toegangsdreef tot de kerk dient te worden gehandhaafd.
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Met randafwerkingen wordt bedoeld dat de belendende bebouwing met hun voorgevels naar het 
plein en park toe kunnen worden gekeerd. (Beperkte) uitbreiding van de  aanpalende bebouwing 
is daarbij een mogelijkheid.

Aanpalende bebouwing uit de zone art. 1 kan uitbreiden binnen de zone art. 2. De uitbreiding 
binnen art. 2 dient zich te situeren binnen een strook van 5 m, te meten vanaf de zonegrens. Op 
die manier kunnen eventuele uitbreidingen zorgen voor een randafwerking van het park , door het 
creëren van nieuwe gevels.

Bij de inrichting dient rekening te worden gehouden met de archeologi-
sche waarde van de ondergrond (cfr. art. 0.21.). 

Binnen de zone kunnen paviljoenen of randafwerkingen en beperkte 
uitbreiding van de bestaande aanpalende bebouwing opgericht worden 
om de functionaliteit en belevingswaarde van de zone te verhogen. 
Voor randafwerkingen en uitbreiding van gebouwen gelegen binnen  
art. 1 centrumgebied die gerealiseerd worden binnen de zone art. 2 
gelden de bepalingen van art. 1. Uitbreiding van bestaande aanpalende 
bebouwing dient beperkt te blijven tot max. 5 meter vanaf de zonegrens.
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.1. bestemming

De projectzones zijn bestemd voor woongelegenheden en de daarbij 
horende koeren, tuinen, bergingen, parkeervoorzieningen, inritten en 
garages.

In nevenbestemming zijn diensten, kantoren, vrije beroepen, gemeen-
schapsvoorzieningen, verzorging, kleinschalige lokale detailhandel en 
horeca toegelaten. Hinderlijke en sterk mobiliteitsgenererende activitei-
ten die niet verenigbaar zijn met de in de onmiddellijke nabijheid gele-
gen woonfuncties zijn niet toegelaten. 

I.f.v. de ontwikkeling van de projectzones zijn onderdelen bestemd voor 
aanleg van wegeninfrastructuur, ontsluiting van aanpalende percelen, 
afwatering, parkeergelegenheid en andere voorzieningen. Het defini-
tieve tracé van de interne wegenis en andere infrastructuur dient be-
paald naar aanleiding van de stedenbouwkundige aanvragen voor de 
realisatie van deze infrastructuur. 

Binnen het RUP zijn 3 projectzones afgebakend:
 � Oude Garenmarkt
 � Rijkswachtsite
 � Kaaistraat
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Vergunningsaanvraag: verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning.

Met de verplichting om bij elke vergunningsaanvraag een allesomvattende inrichtingsstudie, een 
masterplan, te voegen wordt een samenhangende inrichting van de projectzones beoogd en wordt 
versnippering en verrommeling tegengegaan.

2. inrichting en beheer

2.1. inrichting van de projectzones

De projectzones moeten elk afzonderlijk als één ruimtelijk geheel uitge-
werkt te worden.

De inrichting van de verschillende projectzones dient in functie te staan 
van een hoogkwalitatieve en duurzame ontwikkeling, met bijzondere 
aandacht voor:

 � een optimaal ruimtegebruik;
 � mogelijkheid voor groen- en/of recreatieve voorzieningen;
 � oriëntatie van de woningen;
 � architecturale kwaliteit;
 � de te verwachten mobiliteitseffecten op de omgeving voor zowel 

mechanisch als langzaam verkeer;
 � oplossing voor parkeren en de landschappelijke inpassing ervan;
 � hoogkwalitatieve inrichting van het openbaar domein en haar om-

geving;
 � optimale integratie in de omgeving, zowel landschappelijk als wat 

betreft hinderaspecten;
 � harmonieuze aansluiting op de aanpalende bestaande bebouwing 

van de aanleunende zone(s).

Bij de vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van één van de pro-
jectzones of delen ervan dient een globale inrichtingsstudie te worden 
gevoegd, die geldt als informatief document voor de vergunningverle-
nende instantie i.f.v. de beoordeling van de vergunningsaanvraag.
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De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de beoogde lay-out 
(ontsluiting, inplanting, parkeren, bebouwing, verharding, (publieke) 
groenzone, fiets -en voetgangersverbinding, waterbeheersing) van de 
volledige zone grafisch, vergezeld van een toelichting weer te geven. 
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich 
verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen de zone en/of tot de mogelijke 
ontwikkeling van de rest van de zone. 

2.2. woningdichtheid

Het aantal woningen bedraagt minimaal 15 woningen per hectare en 
maximaal 35 woningen per hectare.

Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsver-
gunning dient een berekeningsnota gevoegd met de woningdichtheid 
binnen de betrokken projectzonezone voor en na het initiatief van de 
aanvraag. Deze nota geldt als informatief document voor de vergun-
ningverlenende instantie i.f.v. de beoordeling van de vergunningsaan-
vraag.

2.3. bezetting

Binnen elke projectzone mag maximaal 60% bebouwd worden, inclusief 
bijgebouwen. 

Minstens 30% dient onbebouwd en onverhard te blijven.

Voor de projectzones Oude Garenmarkt en Rijkswachtkazerne dient 
minstens 10% te bestaan uit een aaneengesloten openbaar groen. De 
inrichting ervan heeft een open en groen karakter en staat ten dienste 
van de omwonenden.
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2.4. inplanting

Binnen de projectzones is zowel gesloten, halfvrijstaande, vrijstaande 
als gestapelde bebouwing toegestaan. Er kunnen meerdere volumes 
worden opgericht. 

 � Plaatsing t.o.v. de rooilijn van de aanpalende zone voor openbare 
wegenis:

 � Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting 
van de bouwwerken ten opzichte van de rooilijn.

 � Plaatsing t.o.v. de zonegrenzen moet minimaal de kroonlijsthoogte 
bedragen van de constructie, met een minimum van 3 meter of 0 
meter in het geval van aanbouw.

 � Plaatsing binnen de projectzone:
 � De afstand ten opzichte van de zijperceelsgrenzen binnen de 

projectzone bedraagt minimum 3 meter, tenzij wordt geopteerd 
om op de perceelsgrens te bouwen, ofwel als koppelbouw, ofwel 
met een afgewerkte gevel.

 � De afstand ten opzichte van de achterperceelsgrenzen binnen 
de projectzone is bepaald op minimum 5 meter. 

 � Gelijkvloerse bijgebouwen moeten op 1 meter van de zij- of ach-
terperceelsgrenzen worden opgericht, tenzij wordt geopteerd om 
op de perceelsgrens te bouwen als koppelbouw.
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2.5. dimensionering van de bebouwing

De maximale footprint per gebouw bedraagt 400 m². 

Het maximaal toegelaten gebouwengabarit omvat:
 � Oude Garenmarkt: behoudens bestaande vergunde toestand, max. 

1 bouwlaag met een bouwlaag in het (hellend)dak of 2 bouwlagen 
met plat dak.

 � Rijkswachtsite: behoudens bestaande vergunde toestand, 2 bouw-
lagen met een bouwlaag in het (hellend)dak.

 � Kaaistraat: gabarit A conform de bepalingen van art. 1 - 2.3. 
 � Bijgebouwen: kroonlijsthoogte maximaal 3 m, nokhoogte beperkt tot 

5 m. 

De dakvorm van hoofd- en bijgebouwen is vrij. Bij hellende daken be-
draagt de hellingsgraad maximaal 55°. Bij gebruik van gebogen daken 
dienen deze binnen het voorziene volume van het dak vervat te zitten. 
Bij platte daken moeten de bouwvolumes die boven de kroonlijsthoogte 
gerealiseerd worden zich binnen de 55°-lijn bevinden.

Voor gesloten of halvrijstaande bebouwing is de eerstvergunde richting-
gevend.

(Half)ondergrondse constructies zijn toegelaten. Deze constructies, in 
hoofdzaak bedoeld voor de aanleg van ondergrondse autobergplaatsen 
zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 � helling van max. 5° in de eerste 4 meter aansluitend op het open-
baar domein;

 � op minimum 1 meter van de perceelsgrenzen die niet palen aan het 
openbaar domein.
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De projectzone Oude Garenmarkt heeft de potentie om via of naast de site van de ten zuiden 
gelegen school óf via de site van de parking (art. 4) een langzaam verkeer verbinding mogelijk te 
maken richting de Putbekestraat.

2.6. niet-bebouwde delen

De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen de zone, 
dienen te worden ingericht als tuin. Maximum 1/3 van de oppervlakte 
van deze perceelsdelen mag worden verhard ten behoeve van toegang 
tot de bebouwing binnen de zone, oprit, parkeervoorzieningen, terras-
sen, tuinpaden en andere constructies geen gebouw zijnde. 

Aansluitingen op gewestwegen mogen slechts een breedte hebben van 
max. 4,5 m, met een maximum van 1 per perceel.

2.7. erfscheidingen

Men is niet verplicht afsluitingen op de perceelsgrenzen te realiseren.
Indien wel een erfscheiding gerealiseerd wordt, dient deze te bestaan 
uit:

 � ofwel hetzelfde gevelmateriaal als de bebouwing voor de scheiding 
tussen terrassen over een diepte van maximaal 3 m gemeten vanaf 
de achtergevel van het gebouw met de kortste bouwdiepte. Deze 
afsluitingen zijn maximaal 3 m hoog;

 � ofwel levende hagen, al dan niet gecombineerd met palen met 
draadwerk. Deze afsluitingen zijn maximum 2 meter hoog.

2.8. ontsluiting

Volgende langzaam verkeerverbindingen moeten gerealiseerd worden 
of minstens mogelijk gemaakt te worden:

 � Oude Garenmarkt: ruimte beschikbaar houden om een verbinding 
te kunnen realiseren vanaf de Stationsstraat richting de Putbeke-
straat;
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Binnen het inrichtingsvoorstel voor de projectzone Rijkswachtkazerne is rekening gehouden met 
een ontsluiting vanaf de Schommelstraat en een wandelpad vanaf de geplande interne wegenis 
naar het tracé van de Groene 62.

 � Rijkswachtkazerne: tussen de Stationsstraat, de Groene 62 en 
richting de Schommelstraat.
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.

Anders organiseren kan bv. betekenen het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening.

1. bestemming

Deze zone is bestemd voor publieke parking en de daarbij horende 
nutsinfrastructuur en vrije ruimte (o.a. groenaanleg, paden, verlich-
ting,...) die bijdragen tot een kwalitatieve omgeving.

Wanneer het parkeren verplaatst of anders georganiseerd wordt, kan 
deze zone toegevoegd worden aan art. 3 waarna de bepalingen voor 
art. 3 - projectzone Oude Garenmarkt, van kracht worden. 

2. inrichting en beheer

De zone mag worden verhard en ingericht in functie van wegvakken, 
parkeerstroken, fiets- en voetpaden en andere noodzakelijke elemen-
ten voor het verkeer. De verhardingen van de parkeergelegenheid moe-
ten bestaan uit kleinschalig en maximaal waterdoorlatend materiaal.

De parkeeraccommodatie moet open zijn (geen garageboxen).

Signalisatie, verlichting en straatmeubilair zijn eveneens toegelaten 
voor zover ze kleinschalig zijn, zich inpassen in de omgeving en de 
gebruikers niet hinderen. Voor zover de vrije ruimte dit toelaat, moet de 
parking worden voorzien van groenelementen.
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.

Onder gemeenschaps- en nutsvoorzieningen wordt verstaan: elektriciteitscabines, telefooncabi-
nes, schuilhokjes, …

Dit betekent bv. dat er bij de inrichting en aanleg van de openbare wegenis voldoende ruimte 
voorzien moet worden voor bussen, schuilhokjes, veilige in-en uitstapplaatsen voor het openbaar 
vervoer,  ...

1. bestemming

Deze zone is bestemd voor openbare wegen en pleinen en de daarbij 
horende nutsinfrastructuur en vrije ruimte.

Onder delen van de openbare wegenis loopt het Callaertswallegeleed.

2. inrichting en beheer

De zone mag worden verhard en ingericht in functie van wegvakken, 
parkeerstroken, pleinen, fiets- en voetpaden en andere noodzakelijke 
elementen voor het verkeer. 

Binnen de zone zijn gemeenschaps- en nutsvoorzieningen toegelaten, 
voor zover ze kleinschalig zijn, zich inpassen in de omgeving en de 
weggebruikers niet hinderen. Signalisatie, verlichting en straatmeubilair 
zijn eveneens toegelaten onder dezelfde voorwaarden. Voor zover de 
breedte van de zone voor openbare wegenis en de daarbij horende vrije 
ruimte dit toelaat, moet het straatbeeld worden voorzien van groenele-
menten.

Alle werken en handelingen i.f.v. openbaar vervoer zijn toegelaten. De 
inrichting en het beheer van de zone moet afgestemd worden op de 
noden m.b.t. openbaar vervoer.

Alle werken noodzakelijk voor het onderhoud van of aanpassingen aan 
de waterloop zijn toegestaan. 
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Deze zone valt onder de categorie ‘wonen’.

Het gaat om 3 bestaande verbindingen: de verbinding tussen de Tempelhofstraat en de Wilgen-
laan, de verbinding van de Markt naar de Bruidstraat (over de zone art. 2) en de verbinding van de 
Stationsstraat naar de Putbekestraat (over de zone art. 4).

1. bestemming

Het indicatief tracé heeft als hoofdbestemming het voorzien van een 
verbinding voor voetgangers- en fietsverkeer. Als nevenbestemming 
kan langzaam verkeer voor aangelanden worden toegestaan.

Onder het tracé ten noorden van de Tempelhofstraat loopt het Callaerts-
wallegeleed.

2. inrichting en beheer

De as van de indicatieve tracés kan verschuiven ten opzichte van de 
aangeduide plaats op het bestemmingsplan met een marge van 15 m.

Alle werken noodzakelijk voor het functioneren als trage verbinding zijn 
toegelaten, voor zover ze kleinschalig zijn, zich inpassen in de omge-
ving en de gebruikers niet hinderen. Signalisatie, verlichting en straat-
meubilair e.d. zijn eveneens toegelaten onder dezelfde voorwaarden.

De verbinding mag worden verhard. De verharding bestaat waar moge-
lijk uit waterdoorlatende verharding in kleinschalige materialen.

Alle werken noodzakelijk voor het onderhoud van of aanpassingen aan 
de waterloop zijn toegestaan. 




