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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

4 maart 2019. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 4 MAART 2019: 

 

1. Tegenwoordig: 

De heer Harry Dierinck, deskundige - voorzitter; 

Mevr. Lieve Donck, deskundige; 

De heer Patrick Verbrugge, deskundige - ondervoorzitter; 

De heer Etienne Dezeure, deskundige; 

De heer Carl Debruyne, middenstandorganisatie; 

De heer Yves De Jonckheere, 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; 

 

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

Mevr. Sabine Slembrouck, vertegenwoordiger politieke fractie (N-VA); 

 

De heer Damian Rommens, secretaris Gecoro; 

2. Verontschuldigd: 

De heer Arnel Lemaire, vertegenwoordiger politieke fractie (Pro Nieuwpoort); 

 

3. Afwezig (niet verontschuldigd): 

De heer Johan Vanblaere, vertegenwoordiger politieke fractie (Vlaams belang); 

 

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

4.1. Schepen van Ruimtelijke Ordening: 

- de heer burgemeester Geert Vanden Broucke; 

 

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

schrijven van 18 februari 2019 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 voorzitter Harry Dierinck verwelkomt iedereen op de vergadering van de Gecoro. 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 3 december 2018: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 3 december 2018 werd overgemaakt aan de Gecoro-

leden, politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 4 december 

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 3 december 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 Oude Veurnevaart: advies verlenen in kader van 

de bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek: 

 

2.1.1. Onderwerp: 

 

De Gecoro heeft in vergadering dd. 13 februari 2018 het voorontwerp RUP unaniem 

gunstig geadviseerd met suggesties. 

De gemeenteraad dd. 27 september 2018 heeft het ontwerp RUP voorlopig aanvaard. 

Een openbaar onderzoek werd gehouden van 23 oktober 2018 t.e.m. 21 december 2018. 

Er werden 2 adviezen ontvangen: 

Volgende adviezen werden ontvangen: 

- advies deputatie West-Vlaanderen dd. 08/11/18 ref. EDM/18/0784-15/15/5031M; 

- advies Departement Omgeving dd. 27/11/18 ref. 2.14/38016/108.1; 

Er werden GEEN bezwaarschriften ingediend. 

Harry Dierinck, voorzitter Gecoro, leest de adviezen voor. 

 

2.1.2. Vraagstelling: 

- Etienne Dezeure: Hoe gaat het nu verder? 

Damian Rommens: Het advies van de Gecoro wordt overgemaakt aan de gemeenteraad, 

voor definitieve aanvaarding van het Gemeentelijk RUP. Het gemeentelijk RUP wordt 

overgemaakt aan de deputatie West-Vlaanderen én het Departement Omgeving. Zij 

beschikken over een termijn van 45 dagen om over te gaan tot het schorsen van het 

besluit tot definitieve vaststelling van het RUP. Indien geen schorsingsrecht wordt 

toegepast, dient het goedkeuringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Veertien dagen na publicatie is het RUP rechtsgeldig. 

 

2.2. Huishoudelijk reglement: 

 

2.2.1. Onderwerp: 
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De heer Harry Dierinck geeft het woord aan de heer burgemeester Geert Vanden Broucke 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke: 

Het college van burgemeester en schepenen is tevreden met de werking én 

samenstelling van de huidige Gecoro en kiest voor hun ervaring. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting op 8 januari 2019 beslist om 

de benoeming van de bestaande Gecoro te hernieuwen. 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art. inzonderheid op art. 1.3.3. §4: “De leden van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor zes jaar. Hun benoeming is 
hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een 
nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt pas aan nadat de gemeenteraad de leden ervan heeft benoemd 
en nadat de toezichttermijn is verstreken. De oude commissie blijft zolang aan. 

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 stond de herbenoeming van de Gecoro op de 

agenda. Wegens een fout bij de stemming werd het agendapunt verdaagd tot de 

volgende gemeenteraad (maart 2019). 

De vraag werd ook gesteld of de huidige Gecoro-leden geen problemen hebben voor een 

herbenoeming van 6 jaar. 

Aan de heer Hugo Demarcke wordt gevraagd indien er geen problemen zijn om te 

zetelen als lid van zijn syndicale organisatie om redenen dat hij nu met pensioen is. 

De heer Hugo Demarcke antwoordt dat er geen problemen zijn om te zetelen als lid van 

de syndicale organisatie omdat hij nog steeds lid is van deze organisatie. 

- Sabine Slembrouck: Worden er geen andere personen aangeschreven? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Bij vervanging van een effectief of 

plaatsvervangend lid wordt een andere persoon voorgedragen door de organisatie. 

- Christiane Viaene: Ik zou mijn ontslag willen indienen als Gecoro-lid. 

Damian Rommens: Het huishoudelijk reglement voorziet dat ieder lid ontslag kan nemen 

uit de Gecoro. 
Art. 21 : 
Indien een lid zijn mandaat stopzet dient deze de voorzitter hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via 
post, e-mail of fax. 

Art. 22 : 
Bij ontslag van een lid van de commissie, wordt deze vervangen door de plaatsvervanger tot een nieuw lid 
benoemd is door de gemeenteraad. De voorzitter brengt de betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte en 
licht bij de eerstvolgende vergadering de andere leden van de commissie in. 

- Patrick Verbrugge: Mijn plaatsvervanger Patrick Vercruysse gaat eind mei 2019 met 

pensioen als directeur van Woonmaatschappij IJzer & Zee. 

Damian Rommens: Het ware aangewezen om, na benoeming van de Gecoro, door de 

gemeenteraad, de ontslagbrieven over te maken aan de voorzitter van de Gecoro (art. 

21 van het huishoudelijk reglement). 

 

De heer Harry Dierinck, voorzitter Gecoro stelt voor om de goedkeuring van het 

huishoudelijk reglement uit te stellen tot een volgende Gecoro-vergadering, na 

aanstelling van de nieuwe Gecoro door de gemeenteraad. 

 

2.3. Allerlei: 

2.3.1. Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: 

In het kader van de bezwaren en adviezen van het openbaar onderzoek heeft de Gecoro 

in vergadering van 10 september 2018 advies gegeven aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2018 het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort 

Stadscentrum definitief aanvaard. 

Het goedkeuringsbesluit in verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019. 

Het Gemeentelijk RUP is van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

2.3.2. Provinciaal RUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort: 

De provincieraad heeft in zitting van 20 november 2018 het Provinciaal RUP 

Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort voorlopig vastgesteld. 

Een openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 maart 2019 t.e.m. 3 mei 2019. 

Over dit plan wordt een informatievergadering gehouden op 21 maart 2019 tussen 16-

20u in de vismijn Nieuwpoort (zaal Iseland). 

Het PRUP is raadpleegbaar op de website van de provincie: www.west-vlaanderen.be 

(home - ruimtelijke planning - Ruimtelijke Uitvoeringsplannen - RUP Rechteroever 

jachthaven Nieuwpoort). 
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2.3.2.1. Vraagstelling: 

- Carl Debruyne: Kan dit Provinciaal RUP worden voorgesteld in een vergadering van de 

Gecoro? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Het RUP is een Provinciale bevoegdheid waarover 

de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) advies geeft. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: De stad Nieuwpoort heeft zich wel geëngageerd in 

het Provinciaal RUP (Parkeerproblematiek, zichtlijnen, beeldkwaliteitsplan, mede - 

financiering voor realisatie van de voet- en fietsersbrug, …). 

- Carl Debruyne: Hoe zit het met de handelszaken in het provinciaal RUP? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Er worden aldaar handelszaken toegelaten (tekst 

uit het PRUP: winkels, jachthavenondersteunende functies, horeca en wonen). 

 

2.3.3. Vraagstelling: 

- Etienne Dezeure: Hoe gaan we om met het advies van de Vlaamse bouwmeester, 

hoogbouw, verdicht wonen, …? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Ter hoogte van de site van Florizoone, nabij het 

sluizencomplex, was een voorstel van bouwheren om aldaar bouwtorens én een 

vakantiedomein met meer dan 200 vakantiewoningen te voorzien. Bij opmaak van het 

provinciaal RUP Kreekgebieden en omgeving werd geopteerd om de open ruimte(n) te 

beschermen om zo de leefbaarheid van de site te versterken. De stad Nieuwpoort heeft 

tevens het RUP Nieuwpoort Stadscentrum goedgekeurd waar de bouwhoogte beperkt 

wordt tot 2 bouwlagen + dak in het binnengebied. We zien de tendens dat jonge 

gezinnen toch steeds kiezen voor een huis met een tuin i.p.v. een appartement. 

Hugo Demarcke: Voor mijn kinderen is de aankoop van een woning met tuin op het 

grondgebied Nieuwpoort niet haalbaar. Daarom zijn de grondprijzen in Nieuwpoort te 

hoog, dit ten aanzien van Diksmuide. 

Carl Debruyne: Indien je opteert met het kopen van een woning met tuin in Diksmuide / 

Keiem, dan moet je altijd rekening houden dat je tevens de aankoop/onderhoud van een 

2de wagen nodig heeft. Dat dit ook een prijskaartje heeft. Indien je opteert om een 

woning aan te schaffen in Nieuwpoort Stad is alles binnen handbereik (winkels, 

sportfaciliteiten, …). 

 

- Carl Debruyne: Zou de stad Nieuwpoort geen subsidies geven bij aankoop van een 

woning, dit zoals de stad Oostende heeft? Ik heb dit reglement opgevraagd bij de stad 

Oostende. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Blijkbaar is het reglement van de stad Oostende 

niet sluitend, want er is een tekort in de rekeningen van ± 300.000 euro. 

 

 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke en de vertegenwoordigers van de 

politieke fracties verlaten de zaal. 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

3.1. Ontwerp Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart: advies verlenen in kader van 

de bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek: 

 

3.1.1. Beraadslaging door Gecoro-leden: 

De adviezen worden overlopen en de Gecoro zal bij het advies desgevallend bijkomende 

uitleg geven en zal over ieder advies een advies verlenen. 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

 

Het advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 8 november 2018 ref. EDM/18/0784-

15/15/5031M en het advies van Departement Omgeving dd. 27 november 2018 ref. 

2.14/38016/108.1 maken integraal deel uit van het advies van de Gecoro. 
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3.2.2.1. Advies Gecoro over het advies van de Provincie West-Vlaanderen: 

 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart wordt gunstig geadviseerd. De opmerkingen 

die gegeven zijn op het ontwerp in het kader van de plenaire vergadering, zijn verwerkt. 

 

Advies Gecoro: 

De Gecoro neemt akte van het gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen én 

waarbij geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP. 

 

3.2.2.2. Advies Gecoro over het advies Departement Omgeving: 

 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart wordt gunstig geadviseerd. Het ontwerp RUP is 

in overeenstemming met de opties van het RSV en geeft voldoende uitvoering aan het 

GRS. Er werd rekening gehouden met de geformuleerde opmerking naar aanleiding van 

de plenaire vergadering. 

 

Advies GECORO: 

De Gecoro neemt akte van het gunstig advies van het Departement Omgeving én waarbij 

geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP. 

 

3.2.2.3. Bezwaren: 

 

Beknopte inhoud: 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ontvangen. 

 

Advies GECORO: 

De Gecoro neemt akte dat er GEEN bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar 

onderzoek. 

 

3.2. Huishoudelijk reglement: 

 

Beraadslaging door Gecoro-leden: 

De heer Harry Dierinck, voorzitter Gecoro stelt voor om de goedkeuring van het 

huishoudelijk reglement uit te stellen tot een volgende Gecoro-vergadering, na 

aanstelling van de nieuwe Gecoro door de gemeenteraad. 

 

Advies GECORO: 

1. Het agendapunt goedkeuring huishoudelijk reglement Gecoro wordt uitgesteld tot een 

volgende Gecoro-vergadering, na aanstelling van de nieuwe Gecoro door de 

gemeenteraad. 

2. Het college van burgemeester en schepenen wenst de samenstelling en leden van de 

huidige Gecoro te behouden en in toepassing van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

inzonderheid op art. inzonderheid op art. 1.3.3. §4: De leden van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening te herbenoemen voor zes jaar. 

De aanwezige Gecoro-leden hebben geen bezwaar tegen het herbenoemen van de 

bestaande Gecoro door de gemeenteraad. 

 

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. 

E-mailadres secretariaat GECORO: stedenbouw@nieuwpoort.be 

Website Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be 

mailto:stedenbouw.vandevelde.nieuwpoort@publilink.be
http://www.nieuwpoort.be/

