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AANWEZIGEN 

NAAM FUNCTIE 

Geert Vanden Broucke Burgemeester Stad Nieuwpoort 

Damian Rommens Omgevingsambtenaar  

Kelly Maene Omgevingsambtenaar - diensthoofd 

Ann Soulliaert WVI 

Kris Vandecasteele Schepen Stad Nieuwpoort 

Harry Dierinck Voorzitter GECORO 

Christiane Viaene Lid GECORO 

19 – tal inwoners  

PUBLICATIE 

De publieke raadpleging loopt van 22/10/2019 t.e.m. 20/12/2019. 
Het participatiemoment ging door op 18/11/2019 in de Gemeenteschool De Pagaaier, Sint-Jorisplein 31, 
Nieuwpoort. 
 
De publieke raadpleging is aangekondigd via: 

 Aanplakking stadsbord 

 Publicatie in het Belgisch staatsblad 

 Bericht in 3 dag- en weekbladen: Het Nieuwsblad, het Laatste nieuws, krant van West-Vlaanderen 

 Bericht in “Nieuwpoort uw Stad” 

 Op de website, twitter- en facebookaccount van de Stad Nieuwpoort 

VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT 

 Burgemeester Geert Vanden Broucke verwelkomt de aanwezigen. 
 

 Het woord wordt gegeven aan Ann Soulliaert, WVI.  

Aan de hand van de presentatie in bijlage, wordt het procesverloop in beeld gebracht en de 

doelstelling van de opmaak van het RUP. Inhoud van de presentatie:  

- wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? 

- procedure van een RUP 

- RUP Hagewinde 

- documenten ter inzage 

 
De opmaak van een RUP is een geïntegreerd proces waarbij we op vandaag in de eerste fase zitten 
met opmaak van de startnota en procesnota. Deze worden in openbaar onderzoek gelegd en het 
huidige informatiemoment valt hieronder. De volgende stappen in het RUP worden ook toegelicht. 
 
De startnota is een ambitieplan waar de doelstellingen en visie voor de opmaak van het RUP worden 
toegelicht alsook een toetsing gebeurd naar de milieueffecten. 
De startnota omvat nog geen bestemmingsplan en voorschriften maar wordt gebruikt om o.a. de 
advies instanties en de bevolking te raadplegen over de gewenste ontwikkelingen. 
 
Het RUP dat vandaag opgemaakt wordt, is een herziening van enerzijds BPA Kasteelstraat uit 2002 
en de herziening van dit plan in 2007. 
 
De doelstelling van het plan worden aangegeven: 

- vanuit het GRS: 

o Een kader maken voor de zonevreemde woningen 

o Uitbreidingsmogelijkheden voor de begraafplaats? 

o Opnemen van de uitgesloten zone voor recreatie (hotelsite) 

- vanuit de bestaande toestand 

o Oud serrebedrijf met woning 

o Actualisatie voorschriften 

 
In principe worden de 2 bestaande BPA’s samengevoegd tot 1 geactualiseerd RUP en worden 
uitgesloten delen terug opgenomen en bekeken. 
 
Naast de doelstellingen van de opmaak worden in de startnota ook de milieueffecten afgetoetst.  
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Voor dit RUP worden geen bijkomende grootschalige effecten verwacht gezien het in hoofdzaak een 
behoud van de bestaande toestand is. 
 
De documenten zijn ter inzage op de dienst omgeving van de Stad Nieuwpoort en op de website. 
Er wordt gevraagd aan de inwoners hun wensen en opmerkingen door te geven, zodoende dat de 
stad hiermee verder kan werken naar een gedragen invulling van het gebied voor de toekomst.  

 

 Vragen 

- Zullen de woningen die nu in recreatiegebied liggen zone-eigen worden? 

Op vandaag is het inderdaad de bedoeling om voor deze zonevreemde woningen een zone 

te creëren waarbinnen ze meer mogelijkheden en juridische zekerheid krijgen. Op vandaag 

zijn ze allemaal vergund en er was reeds bewoning van voor het gewestplan. Maar door het 

van kracht worden van het gewestplan zijn deze woningen in de jaren ’70 binnen 

recreatiegebied komen te liggen waardoor er in principe geen permanente bewoning mogelijk 

is. De wetgeving rond “zonevreemde woningen” slaat enkel op zonevreemde woningen in 

agrarisch gebied, niet in recreatiezones. De eigenaars van de bestaande vergunde woningen 

hebben hierdoor geen juridische zekerheid meer. 

 

- Is het een vraag vanuit de stad om de begraafplaats uit te breiden? 

Zoals aangegeven in de presentatie, is hier op vandaag een vraagteken bij geplaatst. Het is 

een element opgenomen in het GRS van de Stad Nieuwpoort maar doordat er fysiek zeer 

weinig mogelijkheden zijn (enkel de aanpalende woning, voormalige conciërgewoning 

begraafplaats eigendom van de stad Nieuwpoort) en de veranderende cultuur rond 

begraafplaatsen en wijze waarop begraven wordt, is een drastische uitbreiding ook minder 

wenselijk op vandaag. 

In de bundel is effectief aangegeven dat de Stad op vandaag de begraafplaats niet zal 

uitbreiden. De stad heeft op vandaag geen intenties de aanpalende woningen te onteigenen 

of een voorkooprecht in te schrijven in het RUP. 

Voor deze aanpalende woningen blijft de woonbestemming, zoals reeds bepaald in BPA 

herziening BPA Kasteelstraat van 2007, behouden. 

 

- Kan de provincie of Vlaanderen het RUP nog tegenhouden? 

De provincie of Vlaanderen (dienst omgeving) kan het RUP na definitieve vaststelling nog 

schorsen indien zij vinden dat het RUP juridisch niet klopt of niet strookt met het GRS, PRS 

of RSV. 

Deze diensten geven gedurende het volledige proces 3x advies. De stad kan dus al tijdig 

inschatten of het RUP strookt met deze visies of niet en of er al dan niet bijsturingen dienen 

te gebeuren. 

Het RUP wordt afgetoetst aan het GRS. In het GRS, goedgekeurd door de provincie, is op 

vandaag opgenomen dat er een kader dient gemaakt te worden om deze zonevreemde 

woningen te behouden.  

 

- Kan er gebouwd worden op een gewijzigde plaats? 

Waar gebouwd kan worden zal afgebakend worden in de voorschriften. Er wordt gestreefd 

naar minimaal dezelfde voorwaarden als zonevreemde woningen in agrarisch gebied, daar 

kan beperkt afgeweken worden als dat ten goede komt aan het perceel en de goede 

ruimtelijke ordening.  

 

- Hoe zit het met planbaten en planschade, wordt dit mee opgenomen? 

In het RUP worden de delen aangeduid die in aanmerking komen voor planschade of 

planbaten.  

De effectieve uitvoeringen zijn geen onderdeel van het RUP maar worden op Vlaams niveau 

afgehandeld. 

 

- Wat kan er al uitgevoerd worden aan de woningen voor het RUP is goedgekeurd? Kunnen 

instandhoudingswerken? Wanneer kan men een vergunning aanvragen? 

In principe is het mogelijk om reeds een vergunning aan te vragen wanneer het openbaar 

onderzoek loopt (tweede raadpleging na voorlopige aanvaarding). 

Op vandaag kunnen werken waar geen vergunning voor nodig is altijd uitgevoerd worden, of 

werken eigen aan de geldende bestemming, maar het is steeds aan te raden de dienst 

Omgeving van de stad te contacteren voor bijkomende informatie en om de mogelijkheden te 

kennen.  
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- Wat als er morgen een projectontwikkelaar percelen opkoopt en op deze locaties een 

appartementsblok wil neerzetten? 

Er zullen voorschriften aan de bestemmingen gekoppeld worden die de context zullen bepalen. 

De ontwikkelingen zullen moeten passen in de omgeving. Er wordt niet uitgegaan van een 

drastisch opdrijven van het aantal woningen, gezien de locatie van de plek. Dit wil niet zeggen 

dat er niet kan gekeken worden of er mogelijkheden zijn een zorgwoning te realiseren of binnen 

een bestaand volume van 2 bouwlagen en een dak 2 appartementen te voorzien. Dit is van 

een andere orde dan vb. een building die op de zeedijk staat. Dit laatste past niet in deze 

context. 

Op vandaag zal er gekeken worden om minimaal het huidig aantal woningen te behouden en 

wat verder de mogelijkheden zullen zijn. Dit zal afgetoetst worden met de hogere overheden.  

 

- Worden de mensen verder op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier? 

Alle documenten die vandaag ter inzage liggen staan op de website. Deze documenten zullen 

regelmatig aangevuld worden, o.a. met het verslag van deze vergadering. 

Zoals aangegeven in de uiteenzetting komt er nog een tweede kennisgeving met het openbaar 

onderzoek na voorlopige vaststelling. Dan krijgt men de kans opnieuw zijn mening te geven 

omtrent het bestemmingsplan en voorschriften die dan zal opgemaakt zijn. Op basis van die 

bezwaren kan ook dan nog het plan aangepast worden. 

 

De vragenronde wordt afgesloten. Indien er nog bijkomende vragen zijn die men liever niet in publiek stelt, 

krijgt men nog de kans deze individueel te komen stellen. 

 

- Kan er in een zonevreemde woningen dan ook een zelfstandige partner of kind zich vestigen 

in de woning en een deel ervan inrichten hiervoor? 

Dat zal afhangen van de voorschriften die opgemaakt worden en goedgekeurd. In eerste 

instantie zullend e woningen een woonfunctie krijgen.  

Daarnaast zal het ook van de aard van de activiteit afhangen. In principe kan in woongebied 

vb. een zelfstandige in vrij beroep of kleinhandel of gelijkaardig zich vestigen die niet storend 

zijn voor de omgeving. Een zelfstandige die ook een wagenpark of opslag nodig heeft hoort 

hier dan niet meer thuis maar op een bedrijfsterrein. 

Er wordt aangeraden die wensen eveneens op papier te zetten en door te sturen. 


