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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

10 september 2018. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 2018: 

 

1. Tegenwoordig: 

De heer Harry Dierinck, deskundige - voorzitter; 

Mevr. Lieve Donck, deskundige; 

De heer Patrick Verbrugge, deskundige; 

De heer Etienne Dezeure, deskundige; 

De heer Carl Debruyne, middenstandorganisatie; 

De heer André Deleu, plaatsvervanger middenstandorganisatie; 

Mevr. An Gobert, middenstandorganisatie; 

De heer Dominiek Puype, syndicale organisatie; 

De heer Hugo Demarcke, syndicale organisatie; 

Mevr. Rosanne Bruneel, seniorenorganisatie; 

Mevr. Christiane Viaene, seniorenorganisatie; 

De heer Geert Defruyt, landbouworganisatie; 

 

Mevr. Sabine Slembrouck, plaatsvervanger van de heer Matthias Priem, 

vertegenwoordiger politieke fractie (N-VA); 

De heer Arnel Lemaire, vertegenwoordiger politieke fractie (SPA); 

 

De heer Damian Rommens, secretaris Gecoro; 

2. Verontschuldigd: 

De heer Yves De Jonckheere, middenstandorganisatie; 

De heer Matthias Priem, vertegenwoordiger politieke fractie (N-VA); 

3. Afwezig (niet verontschuldigd): 

De heer Joseph Van Den Bogerd, vertegenwoordiger politieke fractie (CD & V); 

4. Externe vertegenwoordiging (huishoudelijk reglement - art. 13): 

4.1. Schepen van Ruimtelijke Ordening: 

- de heer burgemeester Geert Vanden Broucke; 

4.2. Externe vertegenwoordiger volgens agenda: 

4.2.1. Agendapunt Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: 

- mevr. Katrien Vervaet, WVI: urbanist voor het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort 

Stadscentrum; 

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), bijeengeroepen bij 

schrijven van 27 augustus 2018 vergadert in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 7, 

Nieuwpoort, datum zoals hoger vermeld, aanvangend om 19.00 uur. 

 

De voorzitter, zich verzekerd hebbende dat de Gecoro wettelijk is samengesteld, 

verklaart de zitting geopend en verwelkomt de aanwezigen in deze Gecoro. 
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B. AGENDA: 

 

De heer burgemeester geeft aan alle aanwezigen een boekje ‘Nieuw Nieuwpoort’. 

 

De voorzitter Harry Dierinck verwelkomt iedereen op de vergadering van de Gecoro. 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 13 februari 2018: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 13 februari 2018 werd overgemaakt aan de Gecoro-

leden, politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 15 februari 

2018. 

Op het verslag van de vergadering werden geen amendementen ingediend. 

 
Huishoudelijk reglement van de GECORO Nieuwpoort aanvaard door de GECORO dd. 3 december 2013 en 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 30 januari 2014, inzonderheid op art. 15. 
“DE NOTULEN VAN DE VERGADERING 
Art. 15: 
Het verslag van de vergadering wordt binnen veertien dagen na de dag van de vergadering schriftelijk 
toegestuurd via post of e-mail aan de commissieleden, de plaatsvervangers, de vertegenwoordigers van de 

politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen. 
De notulen liggen eveneens ter inzage op het secretariaat van de commissie. 
Opmerkingen op het verslag dienen door de aanwezige leden binnen de 14 dagen schriftelijk te worden 
overgemaakt aan het secretariaat van de GECORO.” 

 

1.2. Advies Gecoro: 

Het verslag van de Gecoro vergadering van 13 februari 2018 wordt unaniem aanvaard, 

dit omdat in toepassing van art. 15 van het huishoudelijk reglement binnen de 14 dagen 

na de dag van het opsturen van het verslag geen opmerkingen op het verslag op het 

secretariaat van de GECORO werden ontvangen. 

 

2. BESPREKING ONDERWERPEN: 

 

2.1. Ontwerp Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: advies verlenen in 

kader van de bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 

2.1.1. Onderwerp: 

Volgens het gewestplan Veurne-Westkust (K.B. 6/12/1976) is het plangebied volledig 

gelegen in woongebied. 

Het is in uitvoering van het GRS, goedgekeurd 09/12/2010, onder richtinggevende en 

bindende bepalingen: opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stadskern van 

Nieuwpoort, met o.a. volgende doelstelling relevant voor het plangebied: 

‘Er dient rekening gehouden te worden met het architecturaal karakter en de 

verschijningsvorm van de stad, gevels in nieuwbouw- en renovatieprojecten in de 

binnenstad dienen qua schaal en architecturaal uitzicht in overeenstemming te zijn met 

de omgeving. Waardevolle elementen dienen volledig bewaard te blijven. De inventaris 

van het bouwkundig erfgoed ‘Bouwen door de eeuwen heen’ wordt hierbij als leidraad 

gebruikt. Een externe adviescommissie dient te worden opgericht met als doelstelling om 

bijkomende gebouwen, los van hogervermelde inventaris, te evalueren en waardevolle 

elementen bijkomend te behouden.’ 

De Gecoro heeft in vergadering dd. 25 oktober 2017 het ontwerp RUP unaniem gunstig 

geadviseerd met suggesties. 

Een openbaar onderzoek werd gehouden van 8 mei 2018 t.e.m. 6 juli 2018. 

Er werden 2 adviezen en 2 bezwaarschriften ontvangen: 

Volgende adviezen werden ontvangen: 

- advies deputatie West-Vlaanderen dd. 14/06/18 ref. EDM/18/0499-17/15/5186; 

- advies Departement Omgeving dd. 20/06/18 ref. 2.14/38016/101.2; 

Volgende bezwaarschriften werden ingediend: 

- Elia Asset nv dd. 25/05/18; 

- mr. Bernard Maenhoudt dd. 05/07/18; 
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2.1.2. Vraagstelling: 

2.1.2.1. Bezwaar Elia: 

- Harry Dierinck: in het bezwaarschrift wordt melding gemaakt van het aanwezig zijn van 

‘optische vezel’, doch deze zijn niet weergegeven op het overzichtsplan. 

 

2.1.2.2. Bezwaar Maenhoudt: 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke: de laatste tijd worden er veel huizen gekocht 

door (jonge) gezinnen 

- Katrien Vervaet: de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP voorziet 2 

bouwlagen + dak in de centrumzone waardoor het niet meer zo interessant is voor 

bouwpromotoren. 

- Carl Debruyne: er is een tendens dat verschillende jonge mensen woningen kopen in de 

binnenstad, weliswaar verbouwprojecten. 

- Carl Debruyne: er is wel steeds meer een tendens om woningen om te vormen tot 

vakantiewoningen. Deze zorgen voor een grote overlast (lawaai, mobiliteit, …). B&B en 

hotels daarentegen zijn wel interessant voor de binnenstad. 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke: met het RUP wordt ‘wonen in de stad’ 

gepromoot. 

- Carl Derbruyne: een handelswoning is een handelswoning en de bestemming zou niet 

mogen gewijzigd worden. 

- Sabine Slembrouck: Wat doe je dan als de eigenaar van een handelszaak, na zijn 

actieve loopbaan, er wil blijven wonen? 

- Damian Rommens: andere gemeenten hebben in hun RUP’s opgenomen dat in 

bepaalde straten verplicht een handelszaak dient aanwezig te zijn. Nu merken ze dat 

verschillende van deze handelspanden in de straat leeg staan. 

- Geert Defruyt: in Roeselare verloten ze zelfs een leegstaande winkel (huur van 1 jaar) 

om zo de leegstand in de straat tegen te gaan. 

- Geert Vanden Broucke: de bedoeling is om handelszaken te stimuleren en niet te 

verplichten. 

- Damian Rommens: het opmaken van een adreslijst met blauwe asterix is eigenlijk een 

momentopname bij opmaak van het RUP. Door de voorschriften van het RUP is het 

mogelijk dat het gebouw volledig wordt afgebroken en een nieuwbouw wordt gezet dat 

past in het straatbeeld. 

- Katrien Vervaet: Potterstraat nr. 12 werd door een cartografische vergissing als één 

perceel aanzien met het pand ter hoogte van het Marktplein, maar is in feite een 

afzonderlijk pand. Het pand paalt aan de contour van de perimeter Unesco en werd 

tevens aangeduid in het boek ‘Nieuw Nieuwpoort’. Het ware aangewezen deze mee op te 

nemen in het RUP. 

- Sabine Slembrouck: Wie beslist dat het ontwerp past in het straatbeeld? 

- Geert Vanden Broucke: Het ontwerp wordt voorgelegd aan de commissie, die een 

(gemotiveerd) advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen. 

- Lieve Donck-Tytgat: de actualisatie beperken in tijd. 

- Damian Rommens: het is aangewezen om het recent goedgekeurd Hemelwaterplan 

mee op te nemen in de toelichtende nota van het RUP. 

- An Gobert: Enkel bepaalde rolluiken zijn toegelaten? Wat met de veiligheid? Winkels, 

juweliers? Misschien iets bijvoegen inzake veiligheidsoverwegingen? 

- Carl Debruyne: terrassen, reclame, … hier zouden er meer controles moeten op 

gebeuren. 

 

Mevr. Katien Vervaet van WVI (urbanist) verlaat de zaal. 

 

2.2. Allerlei: 

2.2.1. Gemeentelijke verordening houdende bepaling van de maximum netto 

handelsoppervlakte van kleinhandelsbedrijven: 

- De GECORO heeft in vergadering van 13 februari 2018 de gemeentelijke verordening 

unaniem gunstig geadviseerd. 

- De gemeenteraad heeft in zitting van 21 juni 2018 de gemeentelijke verordening 

definitief aanvaard. 
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- De deputatie West-Vlaanderen heeft in zitting van 23 augustus 2018 beslist dat er geen 

aanleiding is om over te gaan tot schorsing van het raadsbesluit. 

- De gemeentelijke verordening is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 

2018. 

 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke en de vertegenwoordigers van de 

politieke fracties verlaten de zaal. 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

 

3.1. Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: 

 

3.1.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

De adviezen en bezwaren worden overlopen en door de GECORO zal bij het 

advies/bezwaar desgevallend bijkomende uitleg gegeven worden en zal over ieder 

advies/bezwaar een advies verlenen. 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

 

Het advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 14 juni 2018 ref. EDM/18/0499-

17/15/5186 en het advies van Departement Omgeving dd. 20 juni 2018 ref. 

2.14/38016/101.2 maken integraal deel uit van het advies van de GECORO 
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3.2.2.1. Advies GECORO over het advies Provincie West-Vlaanderen: 

In het advies is duidelijk gesteld dat het RUP in overeenstemming is met het gewenste 

ruimtelijk beleid vanuit het PRS – WV en in overeenstemming met het GRS. 

 

Volgende opmerking wordt echter nog gesteld: 

De overgangsbepaling beschreven in art. 0.4 is nog te ruim opgevat. Een gebouw kan herbouwd 

worden zonder te voldoen aan de in dit RUP gestelde voorwaarden. 

- Aspect definitie van wonen: 

Voorstel om dit toch niet verordenend op te nemen, gezien er geen niet-limitatieve opsomming in de 

verordenende bepalingen kan ingeschreven worden. Op die manier kunnen nieuwe toekomstige 

woonvormen gehypothekeerd worden indien deze niet vermeld worden in de verordenende 

bepalingen. 

- Aspect overgangsbepalingen: 

De overgangsbepalingen dienen strikter te worden opgevat. De voorschriften dienen in die zin te 

worden herschreven. Voorbeeld: 

Gebouwen en constructies die hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn en waar 

dit RUP een andere inrichting voor ogen heeft, mogen wat betreft numerieke voorschriften 

gehandhaafd blijven. Binnen deze gebouwen mag een normale exploitatie geschieden. 

Instandhoudingswerken, onderhoudswerken, herstelwerken, renovatiewerken en (interne) 

verbouwingwerken zijn toegelaten. 

Bij herbouw of nieuwbouw dienen de voorschriften van onderhavig RUP gerespecteerd te worden, 

tenzij anders gespecifieerd in de specifieke voorschriften. 

 

3.2.2.2. Advies GECORO over het advies Departement Omgeving: 

Volgens het advies is het verenigbaar met het RSV en hogere beleidskaders. Er zijn 

bijgevolg geen opmerkingen aangaande het ontwerp RUP en het wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

3.2.2.3. Advies GECORO over bezwaar Elia Asset nv dd. 25/05/2018: 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

Elia vraagt om rekening te houden met de aanwezigheid van de ondergrondse 

hoogspanningsleidingen gelegen langsheen de Pieter Deswartelaan. Boven en vlakbij de 

ondergrondse leidingen mag er geen diep wortelende begroeiing komen omdat deze de 

leidingen kan beschadigen.  

In de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsleidingen dienen de wettelijke 

bepalingen te worden geëerbiedigd. 

 

Advies GECORO 

Het betreft een kennisname van de veiligheidsvoorschriften ter zake, met in bijlage een 

overzichtsplan van de Elia-installaties. Uit het overzichtsplan kan worden vastgesteld dat 

de contour van de ondergrondse hoogspanningskabels zich situeert ter hoogte van het 

openbaar domein rond de Pieter Deswartelaan. De planintenties van onderhavig RUP 

doen geen afbreuk aan deze richtlijnen. Dit veiligheidsaspect is in hoofdzaak van belang 

op niveau van een omgevingsvergunning / uitvoering en niet zozeer op RUP-niveau. 

 

3.2.2.3. Advies GECORO over bezwaar mr. Bernard Maenhoudt dd. 5/07/2018: 

 

Het bezwaarschrift bevat verschillende onderdelen. Hieronder worden deze onderdelen 

geadviseerd. 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

1. De inname van woningen door inwijkelingen, ook van eengezinswoningen, is 

verschillende jaren aan de gang in het centrum van Nieuwpoort. Met als gevolg dat de 

verkoopprijs verhoogt, waardoor het onbetaalbaar wordt voor de eigen bevolking. 

Volgens de bezwaargever veroorzaken de strengere normen en beperktere oppervlakte 

binnen het RUP dat het aankopen en renoveren duurder wordt. De bezwaargever vraagt 

bijgevolg om bij de motivering van het plan tevens in te schrijven dat het betaalbaar 

wonen voor de Nieuwpoortse bevolking dient gevrijwaard te blijven. 
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Advies GECORO 

Het RUP kan niet rechtstreeks inspelen op het aspect ‘vrijwaren van het betaalbaar 

wonen binnen de stadskern Nieuwpoort’. Wel kunnen de stedenbouwkundige 

voorschriften indirect een invloed hebben op het aspect betaalbaarheid. Bezwaargever 

suggereert dat onderhavig RUP de betaalbaarheid nog meer in het gedrang brengt, door 

de strengere normen en beperktere oppervlakte vanuit het RUP. 

Voor de binnenstad worden de bouwvoorschriften herleid naar max. 2 bouwlagen en een 

dak, met een minimum aan oppervlaktebepalingen. Deze minimale oppervlaktenormen 

liggen in de lijn van andere uitvoeringsplannen binnen de gemeente. Door de 

bouwhoogte te beperken tot max. 2 bouwlagen en door het opleggen van minima rond 

bewoonbare vloeroppervlakte wordt de transformatie naar meergezinswoningen vanuit 

maximalisatie van een projectontwikkelaar (zoveel mogelijk appartementen op een 

beperkte oppervlakte) minder interessant. Op die manier wordt de druk van de 

omzetting van eengezinswoningen naar meergezinswoningen beperkt, waardoor er ook 

geen exuberante prijzen voor een eengezinswoning worden geboden. 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

2. Aspect historische bebouwing 

- Er wordt geen lijst opgenomen met een opgave van de gebouwen die onder de 

categorie met een blauwe ster vallen. De moeilijke leesbaarheid van het grafisch plan 

maakt het voor de betrokken eigenaars onduidelijk of het pand al dan niet is opgenomen. 

- Het ontbreekt aan objectieve criteria op basis waarvan deze gebouwen werden 

geselecteerd. Bezwaargever stelt bijgevolg voor om eerst duidelijke criteria op te maken 

en om de selectie binnen het RUP voorlopig te schrappen. Bezwaargever geeft aan dat de 

opname aanleiding zal geven tot procedures bij Raad van State met een vernietiging van 

het integrale RUP tot gevolg. 

 

Advies GECORO 

- Het opnemen van een adreslijst voor de panden met een blauwe asterix: 

Deze lijst kan, ter verduidelijking voor de burger, eventueel informatief in de toelichtingsnota worden 

opgenomen maar is in deze weinig zinvol gelet op het feit dat het openbaar onderzoek reeds is 

afgelopen. Adresgegevens veranderen in de loop van de jaren, dus een adressenbestand is op korte 

tijd achterhaald en kan voor verwarring zorgen. Het meest sluitende is de puntsgewijze aanduiding 

op het grafisch plan, zoals nu werd aangeduid. 

Voorstel voor aanpassing: 

Gelet op het feit dat het over een immens plangebied gaat, dient de ontwerper vooraleer het plan 

definitief wordt vastgesteld, nog eens op perceelniveau na te gaan of er geen foutieve percelen 

werden aangeduid en dit eventueel aan te passen (o.a. door foutieve interpretatie op perceelniveau, 

actualisatie waarbij bepaalde panden gesloopt of verregaand verbouwd zijn, …). Dit onder de 

voorwaarde dat er geen bijkomende nieuwe panden zullen worden aangeduid, met uitzondering van 

de Potterstraat nr. 12 (dit pand werd door een cartografische vergissing als één perceel aanzien met 

het pand ter hoogte van het Marktplein, maar is in feite een afzonderlijk pand). Het pand paalt aan 

de contour van de perimeter Unesco en werd tevens aangeduid in het boek ‘Nieuw Nieuwpoort’. 

 

- Aspect objectieve criteria: 

De stad Nieuwpoort beschikt niet over een gedegen erfgoedinventaris per pand (interieur 

als exterieur). Er werd bijgevolg gezocht naar een specifieke aanpak binnen het RUP 

waarbij het behoud wordt nagestreefd, doch waarbij de specifieke waardebepaling 

concreet op vergunningenniveau verder dient te worden afgetoetst. Nieuwbouw is 

bijgevolg nog steeds mogelijk. De selectie maakt evenwel duidelijk aan de 

vergunningverlener dat deze panden een bepaalde waarde hebben in het straatbeeld en 

dat een transformatie met de nodige omzichtigheid dient behandeld te worden. Als 

hulpinstrument wordt hierbij eveneens het advies gevraagd van een externe 

adviescommissie. Bedoeling van deze selectie is bijgevolg de stedenbouwkundige 

straatbeeldbepalende kwaliteit en de samenhangende karakteristiek te vrijwaren en niet 

teniet te doen. De stelling van de bezwaargever dat deze bijkomende selectie 

gelijklopende gevolgen kent bij de gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed klopt evenwel niet. Behoud is wenselijk, doch nieuwbouw is wel 
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degelijk mogelijk. In dat geval dient bijkomend advies gevraagd te worden aan een 

externe commissie om te kunnen garanderen dat de stedenbouwkundige en 

architecturale samenhang van het straat(deel) niet wordt verloren. Voldoende flexibiliteit 

werd ingebouwd in functie van nieuwe ontwikkelingen. De blauwe ster-aanduiding moet 

opgevat worden als een signaalaanduiding voor de vergunningverlenende overheid dat 

de aanvraag met de nodige aandacht in functie van de straatbeeldwaarde moet 

behandeld worden. 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

3. Begrenzing multifunctionele zone – centrumzone 

Volgens de bezwaargever worden er veel gebouwen aangeduid met een blauwe ster, 

zonder objectieve criteria. 

De bezwaargever stelt zich vragen bij het feit dat de dwarse straten tussen de 

Langestraat en de Kaai niet opgenomen werden binnen de multifunctionele zone. Hij 

vraagt om omgekeerd te werk te gaan, nl. om deze zone integraal te bestemmen als 

multifunctionele zone en de gebouwen met werkelijke architecturale betekenis een 

centrumfunctie te geven. 

De bezwaargever vraagt zich af waarom de Emiel Coppietersstraat en de Koningin 

Elisabethlaan niet werden opgenomen in het RUP, daar er zich hier ook architecturaal 

waardevolle gebouwen bevinden en stelt zich vragen bij het centrumstatuut van de 

Langestraat. 

 

Advies GECORO 

De bedoeling van het RUP is om de eigenheid maximaal te behouden en te vrijwaren. 

Ook in de dwarsen/zijstraten tussen De Kaai en de Langestraat bevinden zich 

waardevolle straatbeeldbepalende straatwanden en is de bouwhoogte voor het grootste 

gedeelte afgestemd op 2 bouwlagen met hellend dak. Enkel ter hoogte van de randen 

van onderhavig RUP is het overgrote gedeelte van 3 bouwlagen met dak onder de vorm 

van appartementen grotendeels gerealiseerd. De afbakening op perceelniveau van de 

bestemmingszones ‘multifunctionele zone’ en ‘centrumzone’ zijn grotendeels afgestemd 

op deze bestaande morfologie. Het is een duidelijke beleidskeuze om een verdere 

transformatie naar 3 bouwlagen tegen te gaan. 

De Emiel Coppietersstraat en de Koningin Elisabethlaan zitten niet in de perimeter van 

het plangebied. Hiervoor wordt een afzonderlijk RUP opgemaakt (RUP Polderfront). 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

4. Andere opmerkingen 

- Toelichtingsnota p. 51: Bezwaargever hekelt de formulering uit de toelichtingsnota met 

betrekking tot het aspect dat de handels-en horeca zaken als een gevaar worden 

omschreven voor het erfgoed. 

- Toelichtingsnota p. 52: in de opsomming van de schoolgebouwen moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten onderwijs, het overzicht is 

bovendien niet volledig, als voorbeeld wordt het BUSO Rozenkrans (Potterstraat nr. 8) 

vermeld. 

Volgens de bezwaargever is de nabestemming beperkt tot het wonen in de ruime zin, hij 

vindt dit te beperkend en haalt het voorbeeld van bv. hotel met ruime 

parkeermogelijkheden aan. Ook het idee van een galerij in het verlengde van de 

Marktstraat mag geen aanleiding geven tot het verder leegzuigen van het bestaand 

handelsapparaat in het centrum, De Marktstraat in het bijzonder. 

De aankoop van het gebouw achter het bestaande stadhuis, bevindt zich eveneens in de 

centrumzone waar het aantal bouwlagen beperkt is tot 2. Beter was te wachten om pas 

na de goedkeuring van het RUP, om bijkomende stadsdiensten onder te brengen in de 

aanpalende (leegstaande) schoolgebouwen en lokalen. 

 

Advies GECORO 

Aspect handelszaken: 

De voorschriften binnen het RUP laten ruime mogelijkheden toe in functie van handels- 

en horeca zaken en andere kern-gerelateerde functies. In functie van het behoud van de 
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straatbeeldbepalende assen, in hoofdzaak ter hoogte van  de Marktstraat – 

Oostendestraat dienen transformaties evenwel met de nodige zorg te worden aangepakt. 

Het Marktplein, de Marktstraat en omgeving moet zich verder kunnen ontwikkelen als 

commerciële ruimte (in hoofdzaak handel en horeca), deze straat moet evenwel over 

voldoende ruimtelijke kwaliteit blijven beschikken. De bestaande kwaliteit is evenzeer 

belangrijk voor het commerciële aantrekkingskracht van de stad. 

Aspect schoolgebouwen: 

Voorstel voor aanpassing: er zal een onderscheid gemaakt worden in de toelichtingsnota 

tussen de verschillende soorten onderwijs. 

De stelling dat een eventuele herbestemming enkel in functie van wonen staat, is niet 

volledig correct. De bestemmingsvoorschriften bij de nabestemming (art. 5: specifieke 

projectzone) zijn vrij ruim en zijn als volgt: 

De specifieke projectzone is bestemd voor wonen en activiteiten en voorzieningen die 

verwant zijn aan het wonen. 

Toelichtend: onder wonen wordt het volgende verstaan: ééngezinswoningen, 

meergezinswoningen, zorgwonen, collectieve woonvormen, voorzieningen die verwant 

zijn aan het wonen: handel, horeca, kantoren, vrije beroepen en diensten, maar ook 

kleinschalige ambachten, handwerkateliers,... 

De nabestemming is dus niet enkel beperkt tot het wonen, maar ook een hotel kan onder 

voorwaarden mogelijk gemaakt worden. 

Voorstel voor aanpassing: De bepalingen die betrekking hebben op de opmaak van een 

inrichtingsstudie hebben enkel betrekking op woonfuncties. Dit moet doorgetrokken 

worden voor alle bestemmingsmatige functies binnen de bestemmingszone. 

 

Beknopte inhoud van het bezwaar 

5. Opmerkingen t.a.v. de stedenbouwkundige voorschriften: 

- Definities : eengezinswoningen: kangoeroewoningen mogen hier niet uitgesloten 

worden, gelet op de oudere bevolking in het centrum en het gegeven dat jongeren langer 

thuis blijven wonen. 

- Onder art. 1, 2.5: uitbouwen van het hoofdgebouw: De uitbouw t.a.v. de achtergevel 

wordt beperkt tot een open type en max. bouwdiepte van 2 meter. Wat is de 

architecturale bezorgdheid hiervan ? 

- Art. 1, 2.6.: de verplichting van groendaken gaat te ver, gelet op de kostprijs (200 

€/m²), de stad dient hiervoor een subsidie te voorzien. 

- Art. 2, 2.6: aspect materiaalgebruik: crepie, pleisterbezetting en geschilderde gegevens 

worden niet toegelaten: er zijn heel wat bestaande gevels in dergelijke materialen 

opgetrokken, pleidooi voor esthetisch realisme. Bezwaargever gaat niet akkoord met het 

feit dat zijgevels met leien, en pannen het typisch karakter van het straatbeeld 

verstoren. 

- Art. 2, aspect reclame: bezwaargever vraagt zich af of er geen merkreclame meer mag 

aangebracht worden. Indien dit het geval is, dient dit verduidelijkt te worden. Het 

verbieden is te verregaand, alsook de passage over rolluiken. 

- Art. 3, p. 99: terrasconstructies op het openbaar domein dienen beperkt te worden in 

oppervlakte, breedte en lengte, zodat de voetpadfunctie primeert. De toegang tot boven- 

en ondergrondse parkings (betonconstructies en dergelijke) zijn meestal beeldbepalend 

voor de omgeving en architecturaal niet mooi. 

- Art. 5, p. 2.2: aspect mobilteitstoets : het element van voldoende parking dient mee te 

worden opgenomen. 

 

Advies GECORO 

- Aspect kangoeroewoning bij definitie onder eengezinswoning: 

In alle eengezinswoningen kan zorgwonen, zoals gedefinieerd in de VCRO, georganiseerd 

worden. Het gaat hier dan over een ondergeschikte woonentiteit voor max. 2 personen 

waarvan één persoon ouder is dan 64 jaar of zorgbehoevend is. 

Aangezien in alle bestemmingszones zowel één- als meergezinswoningen kunnen 

georganiseerd worden, is een kangeroewoning zoals bezwaargever stipuleert, in alle 

bestemmingszones mogelijk. 

Voorstel voor aanpassing: 
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Onder art. 1 Multifunctionele zone in de toelichtende kolom aanvullen dat onder wonen 

niet enkel een- en meergezinswoningen wordt bedoeld, maar ook dat onder wonen het 

volgende wordt verstaan : ééngezinswoningen, meergezinswoningen, zorgwonen, 

collectieve woonvormen,..., cf. art. 2. 

- Beperken uitbouw achtergevel tot open type en max. 2 meter: 

Deze 2 meter wordt gehandhaafd in functie van uniformiteit en van het garanderen 

privacy omwonenden, alsook schaduwhinder. 

- Aspect groendaken: 

Zoals uit de toelichtingsnota blijkt is de aanwezigheid van groenvoorzieningen voor 

Nieuwpoort Stad heel beperkt, dit in tegenstelling tot de bebouwings- en 

verhardingscontext. 

Het systematisch verharden van de bodem door asfalteren en volbouwen is een van de 

hoofdoorzaken van de huidige waterproblemen. 

Een groendak heeft niet alleen een esthetische functie, maar kan een groot deel van de 

regenwateroverlast voorkomen en perfect passen binnen de gemeentelijke klimaat 

adaptatie. 

Behalve bepaalde effecten, zoals de opvang van fijn stof, de impact op geluids- en 

isolatiewaarde, de bijdrage tot de verhoging van de biodiversiteit in een stadsomgeving, 

is één van de grote voordelen van groendaken hun dubbele invloed op de waterafvoer. 

Ze verminderen de totale hoeveelheid afgevoerd regenwater en beperken gelijktijdig het 

piekdebiet van stortbuien. 

Volgende bepalingen werden opgenomen binnen het recent goedgekeurd 

hemelwaterplan: 

 
Binnen de voorschriften wordt een groendak maar opgelegd binnen art. 1 bij 

gelijkvloerse ongebruikte daken en bij het niet-bebouwde dak van parkeergarages (in de 

specifieke overdrukzone). 

Voorstel tot aanpassing: 

Eventueel koppelen aan oppervlaktenorm, bv. vanaf 100 m², zodat enkel de 

grootschalige projecten van een groendak dienen te worden voorzien. 

- Materiaalgebruik, aspect crepie en pleisterbezetting end: 

Indien behoorlijk vergund of vergund geacht, kunnen bestaande constructies 

gehandhaafd blijven. Er kunnen evenwel geen nieuwe aspecten in strijd met de 

voorschriften ontstaan. 

Belangrijk is evenwel dat deze bepalingen inzake materiaalgebruik van toepassing zijn 

voor de bebouwing/wanden zichtbaar/palend aan het openbaar domein. De voorschriften 

dienen in deze zin dan ook best verduidelijkt te worden, zodat er geen verwarring wordt 

gecreëerd voor bv. achtergevels, interne afwerking van tuinmuren of patio’s, … 

Voorstel tot aanpassingen: 

Duidelijk specifiëren in de voorschriften onder materiaal- en kleurgebruik end. dat de 

bepalingen rond basismateriaal end. enkel betrekking hebben op constructies 

waarneembaar/palend vanop/aan het openbaar domein. Schilderwerk en dergelijke moet 

wel degelijk kunnen aan de binnenzijde van een perceel. 

- Aspect reclame: 

In de voorschriften is enkel bepaald dat bij het aanbrengen van opschriften en 

reclamevoorzieningen deze dienen te worden opgevat dat ze zowel naar vormgeving als 

naar materiaal- en kleurgebruik het architectonisch voorkomen van de gebouwen 

ondersteunen en er een eenheid mee vormen. Ze zijn bijgevolg beperkt in grootte en 

ondergeschikt aan het gebouw. 
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In de voorschriften zijn dus enkel algemene bepalingen opgenomen, het plaatsen van 

reclame aan de voorgevel end. is, cf. de bepalingen binnen de VCRO, altijd onderhevig 

aan een omgevingsaanvraag en zal dus steeds specifiek getoetst dienen te worden op 

het moment van de vergunningsaanvraag. 

- Aspect rolluiken: 

Dichte gesloten rolluiken verstoren het kwalitatieve straatbeeld en zijn nefast voor het 

aangename verblijfskarakter van de winkelstraat en dienen vermeden te worden. 

Voorstel tot aanpassingen: 

Bijvoegen dat uitzonderingen enkel toegelaten zijn op basis van verantwoorde specifieke 

veiligheidseisen. 

- Aspect terrasconstructies: 

Deze worden op perceelniveau getoetst op het moment van de omgevingsaanvraag en 

variëren sterk van de plaatselijke context, zoals bezwaargever deels zelf al aangeeft 

(breedte voetpad, functie en profiel straat, ligging,…). In het RUP is het dus weinig zinvol 

om hiervoor al specifieke randvoorwaarden in te schrijven. 

- Aspect boven- en ondergrondse parking: 

Geen onderwerp van bezwaar. 

- Mobiliteitstoets, aspect voldoende parking: 

Het RUP voorziet via de bepalingen binnen art. 5.2.2 voldoende garanties dat de 

benodigde parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te worden. Conform de verordenende 

voorschriften dient een mobiliteitstoets steeds een berekening te omvatten van de 

benodigde parkeerfaciliteit met een overzicht van de bestaande verkeersstromen en de 

toekomstige verkeersstromen. Het is dan aan de vergunningverlenende overheid om te 

beslissen of deze toets correct is en bijgevolg of de omgevingsaanvraag voldoende 

parkeervoorzieningen aanbied. Hierbij is het bv. niet uitgesloten dat de benodigde 

parkings op een andere site kunnen georganiseerd worden. 

 

Bijkomende suggestie tot aanpassen: 

Advies GECORO 

- De min. oppervlaktes i.f.v. wonen in de verschillende bestemmingszones zijn geen 

bestemmingsvoorschriften, maar dienen onder de inrichtingsvoorschiften komen te 

staan. 

- Het recent goedgekeurde hemelwaterplan mee op te nemen in de toelichtingsnota van 

het RUP. 

- Verduidelijkingen (toelichtend, niet verordenend) van bepaalde aspecten, bv. wat wordt 

bedoeld met ‘de architecturale kwaliteit en esthetiek’, aspect verticaliteit, … 

- Verduidelijken/opnemen in de (bestemmings)voorschriften dat onder wonen eveneens 

uitrustingen behoren zoals tuin, tuinhuisjes, garages/autostalplaatsen end.  

- Mobiliteitstoets en inrichtingsplan (indien grootschalig project) niet enkel voorzien voor 

de specifieke projectzone (art. 5), maar deze ook voorzien voor art. 1, in het kader van 

de omgevingsaanvraag. 

- Art. 5, specifeke projectzone t.h.v. de Kaai : De bebouwing in de Ieperstraat dienen 

naar dakvorm dezelfde mogelijkheden te krijgen zoals art. 2. De voorschriften op deze 

manier aanpassen. 

- Aspect garages.  

Doordat het algemeen voorschrift n.a.v. het advies van de provincie wordt herschreven, 

dient de passage onder punt 9 bij voorkeur herschreven te worden, en dit om 

herbouw/nieuwbouw toch mogelijk te maken voor bestaande garages bij percelen < 6 

meter: voorbeeld: 

     - de breedte zich beperkt tot maximaal 40% van de betrokken gevel/perceel, 

behoudens voor bestaand vergund geachte garagepoorten bij een perceel < 6 meter. 

     - maximaal 1 garagepoort of oprit per project, tenzij ontsluitbaar via twee of 

meerdere wegen. 

     - er geen afbreuk gedaan wordt aan de beeldkwaliteit van het straatbeeld 

     - Bij een gevelbreedte van minder dan 6 meter worden geen garagepoorten/ 

openingen toegelaten, behoudens voor bestaand vergunde of vergunde geachte 

garagepoorten / toeritten. Voor grote projecten met een collectieve parking (min. 3) kan 

hierop een uitzondering worden gemaakt. 
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     - Ontwikkelingen boven bestaande garages (bijvoorbeeld het creëren van nieuwe 

woonfuncties) zijn enkel toegelaten indien de goede ruimtelijk ordening en het goede 

nabuurschap wordt gerespecteerd. (het nemen van lichten en zichten, beginselen over 

hinder (inkijk, zonlicht en lawaai) end.). Dit dient verder in de voorschriften gespecifieerd 

te worden (bv. onder algemene inrichtingsprincipes en/of inplanting).  

- Aspect uitbouwen van het hoofdgebouw, art. 1 : Er zijn reeds uitbouwen vergund van 1 

meter doch iets hoger t.o.v. het voetpad zoals werd bepaald in de voorschriften, 

voorschriften laten momenteel maar een maximale uitsprong t.a.v. het gevelvlak toe van 

60 cm. De voorschriften in die zin aanpassen. 

 

 

Geen punten meer ter behandeling zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen en wordt de 

zitting opgeheven. 

 

De Secretaris GECORO, De voorzitter GECORO, 

 

 

Damian Rommens. Harry Dierinck. 
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