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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

18 februari 2016. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 18 FEBRUARI 2016: 

 

1. Tegenwoordig: 

De heer Harry Dierinck, deskundige - voorzitter; 

Mevr. Lieve Donck-Tytgat, deskundige; 

De heer Patrick Verbrugge, deskundige; 

De heer Wolfgang Baert, deskundige en plaatsvervanger van de heer Etienne Dezeure, 

deskundige; 

De heer Daniel Verstraete, plaatsvervanger van de heer Carl Debruyne, 

middenstandorganisatie; 

De heer Yves De Jonckheere, middenstandorganisatie; 

Mevr. An Gobert, middenstandorganisatie; 

De heer Hugo Demarcke, syndicale organisatie; 

De heer Dominiek Puype, syndicale organisatie; 

Mevr. Mia Ramoudt, seniorenorganisatie; 

Mevr. Christiane Viaene, seniorenorganisatie; 

De heer Geert Defruyt, landbouworganisatie; 

 

De heer Damian Rommens, secretaris Gecoro; 

 

2. Verontschuldigd: 

De heer Etienne Dezeure, deskundige; 

De heer Carl Debruyne, middenstandorganisatie; 

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

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

 

3. Afwezig (niet verontschuldigd): 

 

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

4.1. Vertegenwoordiger politieke fractie in de gemeenteraad: 

- CD & V: de heer Wim Demeester, plaatsvervanger van de heer Joseph Van Den Bogerd; 

- N-VA: mevr. Sabine Slembrouck, plaatsvervanger van de heer Matthias Priem; 

- SPA: de heer Arnel Lemaire; 

4.2. Externe vertegenwoordiger volgens agenda: 

- architect Bart Lens; 

- architect Marijn Proot; 

- Architect Ronny Van Troostenberghe; 

- bouwheer Nico Norré; 

- advocaat Katia Bouve; 

 

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

email van 5 februari 2016 en aangepast dd. 9 februari 2016, 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: 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 15 september 2015: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 15 september 2015 werd overgemaakt aan de 

Gecoro-leden, politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 21 

september 2015. 

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 15 september 2015 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. Op vraag van 7 effectieve leden van de GECORO (Carl Debuyne, Geert 

Defruyt, Dominiek Puype, Mia Ramoudt, Hugo Demarcke, An Gobert en 

Christiane Viaene) advies te verlenen over de sloop- en bouwaanvraag 

Marktplein 1 en 3: 

 

2.1.1. Onderwerp: 

 

Door de bouwheer Norré-Behaeghel, Nieuwpoortlaan 80, 8434 Westende werd op 23 

december 2015 een bouwaanvraagdossier tot bouwen appartementsgebouw ‘residentie 

Emiel’ na sloop bestaande gebouwen Marktplein 1 en 3, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° 

Afd., Sectie B nr. 0756K ingediend. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidonderzoek werd aangetekend 

verstuurd aan de bouwheer op 13 januari 2016 (datum aangetekende zending). Het 

bouwaanvraagdossier is bij de stad Nieuwpoort gekend onder bouwdossier 2015/186). 

In toepassing van art. 3-13° van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging wordt een openbaar 

onderzoek gehouden van 27 januari 2016 t.e.m. 25 februari 2016. 

De bestemming volgens het gewestplan Veurne - Westkust, vastgesteld bij koninklijk 

besluit op datum van 6 december 1976 is woongebied. 

Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er geen goedgekeurd algemeen 

plan van aanleg. 

Het ontwerp is niet gelegen binnen een goedgekeurd BPA/RUP of een behoorlijk 

vergunde verkaveling. 

Het ontwerp is gelegen in de stadskern van Nieuwpoort-stad, waarbij de volgende 

voorwaarden werden overeengekomen met ROHM Brugge voor het stadscentrum: 

- bouwdiepte hoofdgebouw maximaal 13 m; 

- bouwhoogte hoofdgebouw max. 3 bouwlagen met hellend dak; 

- bijgebouwen toegelaten met een bouwhoogte van maximaal 3 m (om te voldoen aan de 

huidige EPB-normen is een maximale bouwhoogte van 3,50 m toegelaten); 
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- 20 % van het perceel dient vrij te blijven ten behoeve van een tuin; 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting op 6 juli 2009 n.a.v. de 

opmaak van het B.P.A. Nieuwpoort Stad deelzone centrum beslist om in de commerciële 

straten, zijnde Oostendestraat, Marktstraat, Marktplein, Langestraat, Kaai en zijstraten 

tussen Kaai en Langestraat, Astridlaan 3 bouwlagen toe te laten + 20% regel te 

schrappen, en daarnaast in de woonstraten P. Deswartelaan en Willem De Roolaan vanaf 

de Arsenaalstraat tot de Langestraat 3 bouwlagen toe te laten + 20% regel te behouden. 

De GECORO heeft in zitting van 24 februari 2010 beslist om het voorstel van het college 

van burgemeester en schepenen dd. 6 juli 2009 gunstig te adviseren. 

De bestaande gebouwen Marktplein 1 zijn niet opgenomen in het register van 

beschermde monumenten en ook niet in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. 

 

2.1.2. Toelichting door externe vertegenwoordiging uitgenodigd volgens agenda: 

 

Hieronder volgt een korte toelichting: 

 

Architect Marijn Proot: 

- Nieuwpoort Stad is bekend als wederopbouwarchitectuur 

- de architectuur van de gebouwen bepalen mee het Marktplein van Nieuwpoort 

- het Marktplein wordt gekenmerkt met gebouwen met 2 bouwlagen en een dak, 

weliswaar hoge bouwlagen (stadhuis, school, stadshal, …) 

- het voorliggend project is buiten proporties, het voorliggend project voldoet niet aan de 

plaatselijke ruimtelijke ordening 

- de verspreide 3D-voorstelling is niet conform het ingediende bouwdossier 

- het voorliggend project voorziet 3 garagepoorten in de smalle Potterstraat en zijn 

moeilijk toegankelijk 

- het project is non-architectuur en kan een precedent scheppen 

- het schoolgebouw Marktplein (college) heeft een kroonlijsthoogte van 9,60 m 

(weliswaar met 2 hoge bouwlagen) en het voorliggend project voorziet een 

kroonlijsthoogte van 12,10 m 

 

Architect Bart Lens: 

- wenst het voorliggend project niet te bespreken maar wil wel enkele eigen projecten 

bespreken om zo te laten zien wat er mogelijk is met behoud van de gebouwen 

- er worden enkele projecten in Nieuwpoort voorgesteld: woning Hoogstraat, woning 

Ankerstraat, toekomstig project Hoogstraat en een toekomstig project Marktstraat 

- de architect geeft nog als opmerking mee dat voor renovatieprojecten, met behoud van 

de gebouwen, en waarbij bijkomende woningen worden gecreëerd, er door de 

projectontwikkelaars dient gekeken te worden naar bijkomende parkeerplaatsen 

(belasting op ontbrekende parkeerplaatsen: nu ± € 12.000,-) wat niet altijd het project 

ten goede komt 

 

Advocaat Katia Bouve: 

- het project ligt niet in een BPA / RUP / verkaveling. Er is geen stedenbouwkundige 

verordening. Eerst dient het beleid in orde gemaakt, want wat is dan de rechtszekerheid 

van de burger? 

- de gebouwen van het project staan op geen enkele lijst van Onroerend Erfgoed. Wat is 

dan de erfgoedwaarde? 

 

Architect Ronny Van Troostenberghe: 

- het project werd besproken met het stadsbestuur en werd naar hun wensen aangepast 

- het project ligt niet in een BPA / RUP / verkaveling 

- het project voldoet aan de voorwaarden van 3 bouwlagen + hellend dak waarin 2 

bouwlagen begrepen zijn 

 

2.1.3. Vraagstelling: 
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Patrick Verbrugge: 

- Er is geen RUP, dus wat kan men bouwen? Er is geen rechtszekerheid. 

- Hoeveel appartementen worden er voorzien? 9 appartementen. 

- Is er een winkelruimte? JA, een gelijkvloerse winkelruimte. 

- Probleem garages? De garagepoorten hebben het uitzicht van de vitrines van de 

gelijkvloerse handelszaak. 

- we moeten straks de bouwplannen raadplegen en niet voortgaan op de 3D voorstelling 

 

An Gobert: 

- Is het een winkel of is het horeca? Bouwaanvraag voorziet een handelsruimte, dit kan 

een winkel of horeca zijn. 

- Gebruik van de garages. Inrijden en daarna achteruit uitrijden in de smalle Potterstraat 

vlakbij het kruispunt Marktplein - Potterstraat. Veiligheid? 

 

Mia Ramoudt: 

- Kan er dan een handelsterras voor het gebouw geplaatst worden? JA, moet wel voldoen 

aan de gemeentelijke verordening van terrassen op het openbaar domein. 

- Het project is grootschalig en past niet op het Marktplein? Het voorliggend project 

voldoet aan de algemene voorwaarden voor het stadscentrum, en het Marktplein valt 

onder het stadscentrum: 

     - bouwdiepte hoofdgebouw maximaal 13 m; 

     - bouwhoogte hoofdgebouw max. 3 bouwlagen met hellend dak; 

     - Marktplein mag volledig bebouwd worden 

 

Dominiek Puype: 

- Het gelijkvloers voorziet dus garages en winkelruimte met grote vitrines? JA. 

- Bovenop de uitsprong van het gebouw kant Marktplein kon toch ook een trapgevel 

voorzien worden? De architect van het project meldt dat dit in een vorige voorstelling zo 

voorzien was. De architect toont dan een vorige versie van het project waarbij de 

trapgevel gericht is naar het Marktplein. 

 

Daniel Verstraete: 

- Waarom is de trapgevel niet gericht naar het Marktplein? De architect van het project 

antwoord hierop dat verschillende voorstellen werden besproken met het stadsbestuur en 

dat er uiteindelijk werd gekozen voor voorliggende bouwaanvraag. 

 

Geert Defruyt: 

- Waarom wordt de volledige kant Marktplein en de Potterstraat t.e.m. de trapgevel in 

rode gevelsteen voorzien en gele gevelsteen voor het 2de gedeelte van het project in de 

Potterstraat. Dit voorstel werd besproken met het stadsbestuur. 

 

Wim Demeester: 

- Zowel de koper van een appartement als een bouwheer zullen logischerwijs hun koop 

afgesloten hebben onder de opschortende voorwaarden: ingeval geen bouwvergunning. 

Dus een wijziging van het concept is niet onmogelijk. 

 

Damian Rommens: 

Informeel wordt nog meegegeven dat: 

- De bestaande voorgevel niet authentiek is als de oorspronkelijke gevel (1920-1924), dit 

blijkt duidelijk uit de foto getoond in de Powerpoint van architect Martijn Proot en de 

huidige toestand. 

- Vroeger was op die locatie een bank aanwezig waarbij de gelijkvloerse gevel met kleine 

ramen werden vervangen door grote glaspartijen. 

- In 2004 werd vergunning verleend en werden de grote etalageramen verwijderd en 

werd de gevelritmering hersteld. 
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Architect Ronny Van Troostenberghe, de heer Nico Norré, mevr. Katia Bouve, 

architect Bart Lens en architect Marijn Proot verlaten de zaal. 

 

2.2. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen advies te 

verlenen over de opmaak van een gemeentelijk reglement: stedenbouwkundige 

voorwaarden inzake gabariten en dakaccenten in de gemeente: 

 

2.2.1. Onderwerp: 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 14 juni 2001 stedenbouwkundige voorwaarden 

inzake gabariten en dakaccenten, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 12 december 2002 

vastgelegd. 

Het raadsbesluit dd. 12 december 2002 houdende stedenbouwkundige voorwaarden 

inzake gabariten en dakaccenten werd door de gemeenteraad dd. 29 december 2005 

opgeheven. 

Bij de opmaak van de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden de 

stedenbouwkundige voorwaarden inzake gabariten en dakaccenten opgenomen 

De procedure voor de opmaak van de Gemeentelijke R.U.P.’s nemen enige tijd in beslag 

(± 1 jaar). 

Ondertussen worden verschillende bouwprojecten ingediend waarbij de bouwheren geen 

specifieke stedenbouwkundige voorwaarden inzake gabariten en dakaccenten hebben. 

Het college van burgemeester en schepenen vindt het dan ook aangewezen om de 

stedenbouwkundige voorwaarden inzake gabariten en dakaccenten vast te leggen in een 

raadsbesluit, waarna bij de opmaak van de Gemeentelijke R.U.P.’s de 

stedenbouwkundige voorwaarden inzake gabariten en dakaccenten hierin worden 

opgenomen. 

 

2.2.2. Vraagstelling: 

 

Harry Dierinck: 

- Halfopen bebouwing wordt niet vermeld. Bij de artikel 1 definities staat bij ‘gesloten 

bebouwing’ alles wat niet kadert onder de definitie van open bebouwing. Dus een 

halfopen bebouwing valt onder de categorie ‘gesloten bebouwing’. 

- Bij art. 3.1.5. wordt vermeld dat de dakconstructie op een esthetische manier dient aan 

te sluiten aan de aanpalende dakconstructie. Hierbij zou kunnen aangevuld worden dat 

de dakconstructie op een esthetische en ‘vakkundige’ manier dient aan te sluiten. 

- Bij art. 3.2.2. staan de woorden ‘de bouwlijnen’ 2 keer na elkaar vermeldt. 

 

2.3. Op vraag van 7 effectieve leden van de GECORO (Carl Debuyne, Geert 

Defruyt, Dominiek Puype, Mia Ramoudt, Hugo Demarcke, An Gobert en 

Christiane Viaene) advies te verlenen over andere sloop- en bouwaanvraag Kaai 

(Smatch): 

 

2.3.1. Onderwerp: 

 

Door de bouwheer n.v. Hyboma, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark werd op 21 december 

2015 een bouwaanvraagdossier tot bouwen appartementsgebouw na sloop bestaande 

gebouwen Parklaan 2-6, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0031D49 en 

0031P52 ingediend. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidonderzoek werd aangetekend 

verstuurd aan de bouwheer op 11 januari 2016 (datum aangetekende zending). Het 

bouwaanvraagdossier is bij de stad Nieuwpoort gekend onder bouwdossier 2015/183). 

In toepassing van art. 3-13° van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging werd een openbaar 

onderzoek gehouden van 15 januari 2016 t.e.m. 13 februari 2016. 



Verslag Gecoro 18 februari 2016  6 

De bestemming volgens het gewestplan Veurne - Westkust, vastgesteld bij koninklijk 

besluit op datum van 6 december 1976 is woongebied. 

Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er geen goedgekeurd algemeen 

plan van aanleg. 

Het ontwerp is niet gelegen binnen een goedgekeurd BPA/RUP of een behoorlijk 

vergunde verkaveling. 

Het project was vroeger gelegen binnen het BPA Westwijk (K.B. 01.05.1955). Het BPA 

voorzag een voortuinstrook van 6 m. De gemeenteraad dd. 27 juli 2000 heeft beslist om 

het BPA Westwijk niet op te laten nemen in het plannenregister, waardoor het BPA 

vervallen is. 

Het ontwerp is gelegen in de stadskern van Nieuwpoort-stad, waarbij de volgende 

voorwaarden werden overeengekomen met ROHM Brugge voor het stadscentrum: 

- bouwdiepte hoofdgebouw maximaal 13 m; 

- bouwhoogte hoofdgebouw max. 3 bouwlagen met hellend dak; 

- bijgebouwen toegelaten met een bouwhoogte van maximaal 3 m (om te voldoen aan de 

huidige EPB-normen is een maximale bouwhoogte van 3,50 m toegelaten); 

- 20 % van het perceel dient vrij te blijven ten behoeve van een tuin; 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting op 6 juli 2009 n.a.v. de 

opmaak van het B.P.A. Nieuwpoort Stad deelzone centrum beslist om in de commerciële 

straten, zijnde Oostendestraat, Marktstraat, Marktplein, Langestraat, Kaai en zijstraten 

tussen Kaai en Langestraat, Astridlaan 3 bouwlagen toe te laten + 20% regel te 

schrappen, en daarnaast in de woonstraten P. Deswartelaan en Willem De Roolaan vanaf 

de Arsenaalstraat tot de Langestraat 3 bouwlagen toe te laten + 20% regel te behouden. 

De GECORO heeft in zitting van 24 februari 2010 beslist om het voorstel van het college 

van burgemeester en schepenen dd. 6 juli 2009 gunstig te adviseren. 

 

2.3.2. Vraagstelling: 

 

Geert Defruyt: 

- Voldoet dit dakaccent aan het op te maken gemeentelijk reglement m.b.t. 

dakaccenten? Het dakaccent heeft een accent in de 2de daklaag. 

 

Lieve Donck-Tytgat: 

- Door het project op de rooilijn te brengen wint het project aan open ruimte achteraan 

het perceel wat ten goede komt aan groenvoorzieningen. 

 

Dominique Puype: 

- Er worden geen parkeerplaatsen meer voorzien op de private grond? Nee, er is een 

ondergrondse parkeergarage. 

 

Hugo Demarcke: 

- Het vooruitbouwen op de rooilijn is een precedent dat wordt gecreëerd. Voorliggend 

bouwaanvraag ligt in een blok dat paalt aan de Kaai waar wordt gebouwd tot op de 

rooilijn. De vergunningverlenende overheid dient hierover een besluit te nemen. 

 

Wim Demeester: 

- Wat gebeurt er indien iemand in de Astridlaan een bouwaanvraag zou indienen om 

vooruit te bouwen tot op de rooilijn? Het BPA Westwijk is niet meer van toepassing. Dat 

zal afhankelijk zijn van de vergunningverlenende overheid. 

 

2.4. Allerlei: 

2.4.1. Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein: 

Het Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein werd door de gemeenteraad dd. 25 juni 2015 

definitief aanvaard. Het goedkeuringsbesluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 

14 augustus 2015. Het RUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van 

kracht. 



Verslag Gecoro 18 februari 2016  7 

Tegen het Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein werd beroep ingediend bij de Raad van 

State. 

 

De vertegenwoordigers van de politieke fracties verlaten de zaal. 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

3.1. Sloop- en bouwaanvraag Marktplein 1 en 3: 

 

3.1.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

 

Lieve Donck-Tytgat: 

- Afbreken kan, maar er dient herbouwd te worden met gebruik van materiaal 

kenmerkend voor Nieuwpoort stad. 

- Het project dient wel architecturaal te kaderen binnen het Marktplein. 

- Het voorliggend project voorziet veel terrassen. 

 

Harry Dierinck: 

- Garages, wat met de veiligheid (eenrichtingsverkeer en onvoldoende breedte 

Potterstraat), Ondergrondse garages? 

 

An Gobert: 

- Kan er een handelsterras? 

- 2 garages staan te dicht bij de hoek Marktplein Potterstraat. Is een onveilige situatie. 

 

Geert Defruyt: 

- Afbreken kan, maar wat er in de plaats komt moet meer ingepast worden in het 

straatbeeld van het Marktplein. 

 

Mia Ramoudt: 

- Het project is te groot en past niet in de omgeving. 

- Worden er niet teveel appartementen gebouwd? 

 

De GECORO vraagt zich af hoe de toegankelijkheid is van die garages. 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

 

De GECORO is van oordeel dat: 

1) Het voorliggend project niet verenigbaar is met de plaatselijke omgeving qua 

stijlkenmerken. 

Suggestie-voorbeelden stijlkenmerken: niet limitatieve opsomming: 

- materialen 

- vormgeving (architecturaal) 

2) Verdeeld wordt gereageerd op de afbraak van de gebouwen: 

VOOR AFBRAAK: Lieve Donck-Tytgat, Patrick Verbrugge, Wolfgang Baert, Yves De 

Jonckheere, An Gobert, Hugo Demarcke, Dominiek Puype, Mia Ramoudt, Christiane 

Viaene en Geert Defruyt 

Motivatie: 

- stedenbouwkundig kan dit 

- gebouwen zijn niet beschermd 

TEGEN AFBRAAK: Daniel Verstraete 

Motivatie: 

- voorkeur behoud bestaande gevels op het Marktplein, waardoor de authenticiteit van 

het Marktplein bewaard blijft 

3) Aan het stadsbestuur wordt voorgesteld om een gemeentelijke reglement op te maken 

wat kan of wat niet kan op het Marktplein. 
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3.2. Opmaak gemeentelijk reglement: stedenbouwkundige voorwaarden inzake 

gabariten en dakaccenten in de gemeente: 

 

3.2.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

 

Harry Dierinck: 

- Bij art. 3.1.5. wordt vermeld dat de dakconstructie op een esthetische manier dient aan 

te sluiten aan de aanpalende dakconstructie. Hierbij zou kunnen aangevuld worden dat 

de dakconstructie op een esthetische en ‘vakkundige’ manier dient aan te sluiten. 

- Bij art. 3.2.2. staan de woorden ‘de bouwlijnen’ 2 keer na elkaar vermeldt. 

 

Geert Defruyt: 

- Om problemen en discussies te vermijden inzake dakaccenten (zoals project Marktplein 

1 en 3) zou in art. 4.4. beter opgenomen worden de maximale ‘insprongen’ / maximale 

terrassen. Harry Dierinck meldt dat dan het volledig artikel 4 met betrekking tot de 

dakaccenten dient aangepast. Mevr. Lieve Donck-Tytgat meldt dat er toch ruimte en 

vrijheid moet zijn voor de ontwerper om het gebouw een architecturale meerwaarde te 

geven. 

 

3.2.2. Advies GECORO: 

 

De GECORO stelt unaniem voor om volgende artikels aan te passen: 

Art. 3.1.5. De dakconstructie dient op een esthetische en vakkundige manier aan te 

sluiten aan de aanpalende dakconstructies. 

Art. 3.2.2. Vanaf deze verticale bouwlijnen met een bijkomende verticale variabele 

hoogte van maximum 1,75 m vertrekken onder 60° de bouwlijnen van de 

dakconstructies tot een maximale verticale hoogte van 6 meter gemeten vanaf de 

bovenkant van de afgewerkte hoogst opgelegde bouwlaag tot de bovenkant van de 

horizontale dakafwerking. Hierin zijn maximaal twee bouwlagen begrepen. In de 2de 

daklaag kunnen geen autonome wooneenheden gerealiseerd worden. 

 

3.3. Sloop- en bouwaanvraag Kaai (Smatch): 

 

3.3.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

 

Hugo Demarcke: 

- bouwen op de rooilijn kan niet: parkeerproblemen, visueel zicht 

 

Lieve Donck-Tytgat: 

- bouwen op de rooilijn kan wel en is een verbetering voor het project waardoor groen en 

open ruimte wordt gecreëerd achteraan het perceel 

 

Wolfgang Baert: 

- eigenaars hebben er wel belang bij dat er kan gebouwd worden op de rooilijn: zijnde 6 

m bouwdiepte woonzone 

 

Patrick Verbrugge: 

- de accentfunctie is storend 

 

3.3.2. Advies GECORO: 

 

De GECORO reageert verdeeld op het project, meer in het bijzonder op het bouwen op de 

rooilijn i.p.v. de vroegere voorziene 6 m voortuinen. 

NEEN op het bouwen op de rooilijn: Hugo Demarcke, Mia Ramoudt en Christiane Viaene 

Motivatie: 

- strookt niet met de doelstellingen van het BPA Westwijk 

- hoogte wordt aanvaard als een storend element 
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- visualiteit van een 6 meter brede muur indien men van richting het park naar de Kaai 

rijdt 

JA op het bouwen op de rooilijn: Lieve Donck-Tytgat, Patrick Verbrugge, Wolfgang Baert, 

Daniel Verstraete, Yves De Jonckheere, An Gobert, Dominiek Puype en Geert Defruyt 

Motivatie: 

- meer open binnenruimten en groenvoorzieningen achteraan het gebouw 

- het project sluit mee aan met de voorkant Kaai 

Als suggestie wordt nog meegegeven dat een eventuele herinrichting van de Parklaan 

t.h.v. het project naar mobiliteitsveiligheid te overwegen valt. 

 

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
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