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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

20 februari 2017. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2017: 

 

1. Tegenwoordig: 

De heer Harry Dierinck, deskundige - voorzitter; 

Mevr. Lieve Donck-Tytgat, deskundige; 

De heer Patrick Verbrugge, deskundige; 

De heer Etienne Dezeure, deskundige; 

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. Christiane Viaene, seniorenorganisatie; 

De heer Geert Defruyt, landbouworganisatie; 

 

De heer Damian Rommens, secretaris Gecoro; 

 

2. Verontschuldigd: 

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

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

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

 

3. Afwezig (niet verontschuldigd): 

Mevr. Mia Ramoudt, seniorenorganisatie; 

 

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: 

- Katrien Vervaet, WVI: urbanist voor het Gemeentelijk RUP Noord De Noordvaart - 2de 

uitbreiding; 

- Natasja Rotsaert, GEOMEX: urbanist voor het Gemeentelijk RUP Albert I Laan - Jozef 

Cardijnlaan - Victorlaan; 

 

 

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

schrijven van 8 februari 2017 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. 18 februari 2016: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 18 februari 2016 werd overgemaakt aan de Gecoro-

leden, politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 22 februari 

2016. 

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 18 februari 2016 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 het college van burgemeester en schepenen advies te 

verlenen over het ontwerp Gemeentelijk RUP Noord de Noordvaart - 2de 

uitbreiding: 

 

2.1.1. Onderwerp: 

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

gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Een kleiner gedeelte langsheen 

de Ramskapellestraat is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor 

ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Het plangebied sluit ten oosten aan het BPA Noord de 

Noordvaart. Wegens herinrichting van de interne wegen van het BPA Noord de 

Noordvaart, aanleg fietspad Ramskapellestrat en doorgang naar het nieuw plangebied 

wordt het BPA Noord de Noordvaart (MB 4 juli 2003) volledig mee opgenomen in het 

Gemeentelijk RUP. 

Het Gemeentelijk RUP Noord De Noordvaart - 2de uitbreiding wordt opgemaakt in functie 

van een actualisering van zowel bestemming als inrichting van het plangebied. 

Dit planinitiatief zal een her lokalisatie van bestaande bedrijven tot gevolg hebben, zijnde 

de bedrijven langsheen de Albert I Laan en de bedrijven van de KMO-zone handelskaai. 

Het Gemeentelijk RUP Noord De Noordvaart - 2de uitbreiding voorziet ook een zone van 

1,5 ha voor her locatie van de gemeentelijke werkplaatsen. 

De deputatie (9/12/2010) gaat akkoord met de toekomstig uitbreiding van de KMO-zone 

Noord de Noordvaart voor lokale bedrijvigheid. Evenwel kan, gezien de motivering voor 

de uitbreiding, hiervoor geen RUP worden opgemaakt zonder gelijktijdige planinitiatieven 

voor de bestaande te her lokaliseren bedrijven. 

Het Gemeentelijk RUP Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan is in fase van 

advisering GECORO naar aanleiding van het einde openbaar onderzoek. 

De bestemmingswijziging KMO-zone ter hoogte van de handelskaai is in opmaak (de WVI 

is als urbanist aangesteld). 

 

2.1.2. Vraagstelling: 

- Dominiek Puype: wegen staan anders aangeduid op inrichtingsplan als op het GRUP? 
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Katrien Vervaet: op het GRUP-niveau is het een indicatieve aanduiding. Wanneer een 

definitie inrichtingsplan wordt opgemaakt zullen de wegen vastliggen. 

- Geert Defruyt: op het inrichtingsplan is een bufferbekken voorzien. Is dit voor opvang 

water? 

Katrien Vervaet: het bufferbekken is dienstig voor de afwatering van de 

wegen/bebouwing van de percelen. De exacte locatie van het bufferbekken moet nog 

worden bepaald, dit in functie van het inrichtingsplan. Het bufferbekken voorziet een 

overloop. De bouwaanvragen dienen wel te voldoen aan de hemelwaterverordening. 

- Lieve Donck-Tytgat: het materiaalgebruik is erg beperkend. 

Katrien Vervaet: er wordt voorgesteld om gebruik te maken van gevels in grijs- en 

zwarte tinten om redenen dat deze een rustgevend uitzicht hebben. 

- Lieve Donck-Tytgat: afzonderlijke woningen zijn niet toegelaten. 

Katrien Vervaet: Nee, de bedrijfswoningen moeten geïntegreerd worden in het bedrijf. 

- Damian Rommens, wd GSA: de bufferzone, wie legt deze aan? 

Katrien Vervaet: de terreinontwikkelaar, zijnde de WVI. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: voor een mooi concept van de bufferzone is het 

aangewezen dat de terreinontwikkelaar de bufferzone als één geheel inricht. 

- Lieve Donck-Tytgat: de parkeerplaatsen op eigen terrein zouden visueel moeten 

geïntegreerd worden. Naar de kant van de open ruimten zou dit tot een minimum 

moeten worden beperkt. 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke: voor de stad wordt een groot terrein (1,5 Ha) 

voorzien. Momenteel hebben we op vele locaties materiaal- en materieelopslag. De 

bedoeling is om alles te centraliseren. Voorliggend GRUP is waarschijnlijk de laatste 

mogelijkheid tot uitbreiden van het bedrijventerrein. 

- Dominiek Puype: Er wordt voorzien in 0,9 Ha voor herlocalisatie bedrijven. Is dit 

voldoende om alle zonevreemde bedrijven te herlocaliseren? 

Katrien Vervaet: de berekening is hiervoor gemaakt in het GRS Nieuwpoort. 

- Geert Defruyt: eventueel hogere gebouwen zou kunnen leiden tot een betere benutting 

van de percelen. 

- Harry Dierinck: zonnepanelen op een plat dak kunnen op een eenvoudige manier 

worden onttrokken uit het straatbeeld, dit door de dakrand van het plat dak iets te 

verhogen. 

- Dominiek Puype: art. 1.8. voorziet een indicatieve aanduiding van een fietspad. Op het 

ontvangen plan is dit niet zo duidelijk zichtbaar. 

Katrien Vervaet: het fietspad is aangeduid op de rooilijn van de Ramskapellestraat. 

Damian Rommens, wd. GSA: Het BPA Noord de Noordvaart - Uitbreiding is mee 

opgenomen in het voorliggend op te maken GRUP. Het BPA voorziet enkele wijzigingen, 

zoals aanleg fietspad langsheen de Ramskapellestraat, bijkomend voorzien van wegen 

(zoals weg naar 2de uitbreiding, de bufferzone achter bet BPA wordt verplaatst naar een 

bufferzone achter het GRUP. Het BPA zal dan bij goedkeuring van het GRUP vervallen. 

 

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

 

2.2. Advies te verlenen over de adviezen en bezwaren van het openbaar 

onderzoek inzake het ontwerp Gemeentelijk RUP Albert I Laan - Jozef 

Cardijnlaan - Victorlaan: 

 

2.2.1. Onderwerp: 

De Gecoro heeft in vergadering van 15 september 2015 unaniem gunstig advies verleend 

over het voorontwerp Gemeentelijk RUP Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan met 

volgende suggesties: 

- De percelen (kad. 218K en 219H2) gelegen in de zone voor gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen op het bestemmingsplan bijkomend aan te duiden als 

wisselbestemming ‘projectzone’. 

- De parking van de Colruyt mee op te nemen in de ‘commerciële zone’ met 

wisselbestemming ‘projectzone’, met een afbouw van de projectzone (lagere bebouwing 

dan rest van de projectzone). 
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- Het bestemmingsplan voorziet een indicatieve aanduiding ‘zachte verbinding’. Deze 

‘zachte verbinding’ is enkel mogelijk indien zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als 

De Lijn hier ook een ‘zachte verbinding’ voorziet. 

- Het grootwarenhuis (kad. 183H) en de garage (kad. 164N), palend aan de ‘commerciële 

zone’ met wisselbestemming ‘residentiële woonzone’, mee op te nemen in de 

‘commerciële zone’ met wisselbestemming ‘residentiële woonzone’. 

De gemeenteraad dd. 29 september 2016 heeft het Gemeentelijk RUP Albert I Laan - 

Jozef Cardijnlaan - Victorlaan voorlopig vastgesteld. 

Een openbaar onderzoek werd gehouden van 24 oktober 2016 tot en met 22 december 

2016. 

Er werden 2 adviezen en 3 bezwaarschriften ontvangen: 

Volgende adviezen werden ontvangen: 

- advies deputatie West-Vlaanderen dd. 15/12/2016 ref. EDM/16/0995-15/15/5034; 

- advies Ruimte Vlaanderen dd. 19/12/16 ref. 2.14/38016/111.1; 

Volgende bezwaarschriften werden ingediend: 

- mr. en mevr. Soenen-Vander Stichele dd. 19/12/16; 

- mr. en mevr. Soenen-Vander Stichele dd. 20/12/16; 

- nv Group AP Project Development / nv L’Atelier Contemporain dd. 20/12/16; 

 

2.2.2. Vraagstelling: 

- Dominiek Puype: herlocalisatie van de bedrijven is 5 jaar na goedkeuring van het GRUP 

Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding. 

Natasja Rotsaert: de Provincie wil dit vastgelegd hebben in het GRUP Albert I Laan - 

Jozef Cardijnlaan - Victorlaan. Aan de GECORO wordt gevraagd hieromtrent advies te 

geven aan de gemeenteraad. 

- Dominiek Puype: voor de commerciële zone wordt gevraagd een maximale 

perceeloppervlakte op te leggen? 

Damian Rommens, wd GSA: in de commerciële zone is het raadsbesluit houdende 

maximale oppervlakte van 300 m² voor winkels NIET van toepassing. 

Natasja Rotsaert: Het is de bedoeling dat de commerciële zone niet kan ingepalmd 

worden door één grote winkel. 

- Dominiek Puype: het voet/fietspad Jozef Cardijnlaan is dit openbaar domein? Patrick 

Verbrugge: is dit fietspad nuttig? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: ja. Het is een meerwaarde voor de omgeving dat 

een doorsteek van de Jozef Cardijnlaan naar de Albert I Laan voorzien is. Het pad 

behoort tot het openbaar domein. 

- Lieve Donck-Tytgat: de Jozef Cardijnlaan wordt gebruikt als ontsluiting, terwijl 

naastgelegen de Jozef Cardijnlaan een woonzone (eengezinswoningen) voorzien is. 

- Harry Dierinck: inzake de oppervlakte van de appartementen van 45 m². Hoe groot is 

de oppervlakte van de sociale woonappartementen die Woonmaatschappij IJzer & Zee 

bouwt. 

Patrick Verbrugge: Er bestaat een maximale en minimale woonoppervlakte i.f.v. de 

gezinsgrootte (slaapkamers/personen). Voor een 1 slaapkamerappartement (2 personen) 

is een minimum oppervlakte voorzien van 52 m² tot maximum 62 m². 

Carl Debruyne: Deze oppervlakten zijn voor sociale appartementen. De bedoeling is om 

terug (jonge) gezinnen naar Nieuwpoort te halen. Dus is het een vereiste om leefbare 

appartementen te voorzien. Op de bouwplannen worden de mensen misleid door het 

intekenen van een slaapkamer of kast maar niet op de schaal van het plan. 

- Lieve Donck-Tytgat: inzake de inrichtingsvoorstellen projectzone en het opnemen van 

een bestaand gebouw in een ontwerpproject, is dan de 1ste aanvraag richtinggevend? 

Wat met de architecturale vrijheid? 

Natasja Rotsaert: via een inrichtingsvoorstel kan aangetoond worden dan er geen ‘niet 

bebouwbare’ percelen overblijven. Het is wel zo dat het later te ontwikkelen perceel moet 

aansluiten aan het project, doch met een eigen toetsing aan de goede ruimtelijke 

ordening qua architectuur. 
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- Hugo Demarcke: Het voorstel van de ondergrondse afvaleilandjes is beter dan het 

plaatsen van afvalcontainers. 

- Harry Dierinck: wel moet en aandacht besteed worden aan de laad- en loszone van de 

afvaleilandjes. 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke: De stad Nieuwpoort isoleert de ondergrondse 

glasfracties dit om de geluidsoverlast te beperken. 

- Patrick Verbrugge: de bouwhoogte van de bouwlagen is technisch nodig. 

- Harry Dierinck: voor de technieken (vb. ventilatie) is dit zeker nuttig. 

- Hugo Demarcke: in een appartementsgebouw is het aangewezen dat iedere bouwlaag 

goed geïsoleerd wordt, zeker op gebied van geluidsisolatie. 

 

Mevr. Natasja Rotsaert van GEOMEX verlaat de zaal. 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke verlaat de zaal. 

 

2.4. Allerlei: 

2.4.1. Omgevingsvergunning: 

Vanaf 23 februari 2017 start de omgevingsvergunning (= stedenbouwkundige 

vergunning + milieuvergunning in één dossier). 

De stad Nieuwpoort heeft een uitstel van de omgevingsvergunning bekomen tot 1 juni 

2017. 

Wel dienen de professionelen (architecten / landmeters) hun bouwaanvraag / 

verkavelingsaanvraag vanaf 23 februari 2017 ‘digitaal’ in te dienen 

(www.omgevingsloket.be). 

Bij het indienen van een omgevingsvergunning moet men wel kijken indien er VLAREM 

voorwaarden gelden (vb. bronbemaling). 

Tevens veranderen enkele VLAREM klasse 1 naar klasse 2A. Deze klasse 2A worden 

vergund door de stad Nieuwpoort i.p.v. door de provincie. Bedrijven klasse 1 dienen voor 

alle werken hun omgevingsvergunning over te maken aan de provincie (ook voorbeeld 

bouwen/herbouwen/uitbreiden bedrijfswoning). 

- Dominiek Puype: wordt er over de toepassing van de omgevingsvergunning een uitleg 

gegeven door vb. vergadering Gecoro, bevolking? 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

3.1. Gemeentelijk RUP Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding: 

 

3.1.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

- Geert Defruyt: het plangebied heeft ten noordoosten een rare hoek. 

Damian Rommens: de bufferzone wordt voorzien evenwijdig met het kadastraal perceel 

(339B) waardoor deze rare hoek wordt gecreëerd. 

- Harry Dierinck: de breedte van de oostelijke bufferzone dient minimum 12 m te zijn. 

Op het bestemmingsplan is dezelfde breedte ingetekend als de noordelijke bufferzone. 

- Geert Defruyt: art. 2.3. bebouwingspercentage min 50% van de perceeloppervlakte 

dient ingenomen door bedrijfsgebouwen, andere constructies en terreinaanleg i.f.v. 

effectieve bedrijvigheid, waarbij min. 25% van het perceel dient bebouwd met 

bedrijfsgebouwen. Is dit efficiënt ruimtegebruik? Er worden landbouwgronden 

omgevormd tot ambachtelijke zone en waarschijnlijk de laatste uitbreiding. 

- Harry Dierinck: maximale dakrandhoogte bedraagt 10 m? 

- Lieve Donck-Tytgat: voorstel om de parkeerplaatsen op eigen perceel zo weinig 

mogelijk te voorzien langs de zijde van het open landschap. 

Harry Dierinck: er wordt een bufferzone van 12 m voorzien waarbij 2 rijen bomen 

worden geplaatst waardoor de visuele impact toch eerder beperkt zal worden 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

 

De GECORO geeft unaniem gunstig advies. 

De Gecoro heeft volgende suggestie: 

http://www.omgevingsloket.be/
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Bij artikel 1: Zone voor lokale bedrijvigheid punt 2.5. Toegelaten gabariet voor de 

hoofdgebouwen volgende punt bij te voegen: 

- van de maximale dakrandhoogte van 10 meter kan worden afgeweken mits een 

verantwoordingsnota inzake bedrijfsstructuur bij de omgevingsaanvraag wordt gevoegd. 

 

3.2. Gemeentelijk RUP Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan: 

 

3.2.1. 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. 

 

3.2.2. Advies GECORO: 

 

Het advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 15 december 2016 ref. EDM/16/0995-

15/5034 en het advies van Ruimte Vlaanderen dd. 19 december 2016 ref. 

2.14/38016/111.1 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: 

 

- Er ontbreekt een (grafisch) register van de percelen waarop een bestemmingswijziging 

wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding of 

planbatenheffing (VCRO 2.2.2.). 

Voorstel: 

Dit ontbrekende gegeven zal worden nagekeken en worden aangeleverd bij de volgende 

digitale aanlevering. 

- Er dient een volwaardig alternatief te worden gegeven voor de herlocatie van de te 

herlokaliseren bedrijven binnen het plangebied. 

In het RUP is opgenomen dat bestaande KMO’s dienen te herlocaliseren binnen de 10 

jaar na goedkeuring van het RUP. 

Bij goedkeuring van het GRS (09/12/2010) wijst de deputatie op het feit dat er een 

planinitiatief nodig is van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ‘de Noordvaart’ 

en de herbestemming van ambachtelijke bedrijven die een herlocalisatie behoeven.  

De deputatie kan akkoord gaan met het feit dat er geen gelijktijdig planinitiatief 

genomen wordt. Wel dient de gemeente voldoende garanties te geven aan de bedrijven 

dat zij de tijd hebben om te kunnen herlocaliseren naar ‘de Noordvaart’. Het is wenselijk 

dit beter te verankeren in het RUP. 

De provincie stelt voor de voorschriften in dit kader te bekijken. 

De voorschriften zullen in dit opzicht worden herbekeken. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat dit artikel in principe moet slaat op de bedrijven die 

komen te liggen binnen de projectzone langsheen de Albert I-laan. De KMO zone conform 

het gewestplan situeert zich namelijk ter hoogte van de projectzone conform onderhavig 

RUP. 
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Artikel 0.4. zou in dat opzicht best aangepast en verplaatst worden onder de 

bestemmingsvoorschriften van artikel 1: projectzone. 

Tenslotte luidt enkel nog de vraag welke termijn wordt opgelegd. 5, 8, … jaar na 

goedkeuring van het RUP voor de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ‘de 

Noordvaart’. Daarbij rekening houdend dat dit RUP nog dient te worden opgemaakt en dit 

ook een bepaalde termijn zal doorlopen. 

Hierbij wordt door de GECORO-leden voorgesteld om een termijn van 7 jaar na de 

definitieve goedkeuring van het RUP Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding te voorzien. 

Na goedkeuring van het GRUP dienen nog de wegen aangelegd, de percelen toegewezen, 

de omgevingsvergunningen aangevraagd en gebouwd. Dat een termijn van 7 jaar een 

haalbare kaart is voor het herlocaliseren van de bedrijven. 

Voorstel van aanpassing voorschriften: 

- het artikel 0.4. Bestaande KMO’s binnen plangebied volledig te schrappen. 

- Volgende artikel bij te voegen bij 1.1. bestemming van artikel 1 projectzone: 

1.1.2. Bestaande KMO’s binnen de projectzone 

Bestaande vergunde of vergund geachte KMO’s gelegen binnen de projectzone dienen 

zich te herlokaliseren binnen 7 jaar na definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk RUP 

Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding. 

- Er dient een uitgebreide motivering toegevoegd te worden in verband met de afwijking 

van het GRS conform de VCRO art. 2.1.2 voor wat betreft het toegelaten aantal 

bouwlagen. 

Het GRS voorziet in 3 bouwlagen + 1 bouwlaag in het dak. Het RUP voorziet in 3 

bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak. 

Het VCRO vermeld het volgende: 

Het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het 

ruimtelijk structuurplan waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag 

afwijken, tenzij omwille van: 

- onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende 

maatschappelijke activiteiten 

of 

- omwille van dringende sociale, economische of budgettaire redenen. 

Bijkomende motivatie wordt opgenomen 

op basis van ‘onvoorziene ontwikkelingen 

van de ruimtelijke behoeften van de 

verschillende maatschappelijke 

activiteiten’. 

In de toelichtingsnota van het RUP stond 

reeds volgende motivering: 

“Binnen onderhavig RUP worden in de 

projectzone 3 bouwlagen + 2 bouwlagen 

in het dak (duplex) toegelaten. Dit lijkt in 

strijdt te zijn met het GRS, echter kunnen 

er in de 2de daklaag geen autonome 

wooneenheden gerealiseerd worden. 

Echter wordt er ter hoogte van het RUP 

Groenendijk Noord – Simli (Dep. 

25/09/2014) langsheen de Albert I-laan 

eveneens maximum 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak toegelaten (duplexsysteem). 

Ter hoogte van het PRUP Linkeroever Jachthaven Nieuwpoort (Vl.R. 29/08/2005) wordt 

langsheen de Albert I-laan eveneens maximum 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak 

            grens onderhavig RUP 
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(duplexsysteem) toegelaten. 

Met deze reden wordt ook ter hoogte van onderhavig RUP, langsheen de Albert I-laan, 

maximum 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak (duplexsysteem) toegelaten.“ 

Bijkomend kunnen we nog motiveren dat er langsheen de Albert I laan frequent 

appartementsgebouwen met 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak vergund zijn, en dat 

er wordt voorzien in een wijziging van het GRS van Nieuwpoort (WVI), gezien gestreefd 

wordt naar een ruimtelijk samenhangend geheel langsheen de Albert I laan. 

Voorstel van aanvulling: 

“Binnen onderhavig RUP worden in de projectzone 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het 

dak (duplex) toegelaten. Dit lijkt in strijdt te zijn met het GRS, echter kunnen er in de 

2de daklaag geen autonome wooneenheden gerealiseerd worden. 

Echter: 

1) zijn er ter hoogte van het RUP Groenendijk Noord – Simli (Dep. 25/09/2014), iets 

verder langsheen de Albert I-laan, eveneens maximum 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in 

het dak toegelaten (duplexsysteem).  

2) zijn er hoogte van het PRUP Linkeroever Jachthaven Nieuwpoort (Vl.R. 29/08/2005), 

aan de overzijde van de Albert I laan, eveneens maximum 3 bouwlagen + 2 bouwlagen 

in het dak (duplexsysteem) toegelaten. 

3) zijn er langsheen de Albert I laan frequent appartementsgebouwen met 3 bouwlagen 

+ 2 bouwlagen in het dak vergund; 

4) wordt voorzien in een herziening van het GRS, gezien gestreefd wordt naar een 

ruimtelijk samenhangend geheel langsheen de Albert I laan waarbij hoogbouw langsheen 

de Albert I-laan in hoofdzaak beperkt wordt tot 3 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak 

onder de vorm van een duplexsysteem (voor nieuwe bebouwing). 

- Art. 4 (commerciële zone): het lijkt wenselijk een maximale perceeloppervlakte op te 

leggen. Dit om te vermijden dat één grote winkel of handelszaak zich vestigt binnen de 

bestemmingszone. 

Binnen deze zone zijn op vandaag 3 handelszaken gevestigd met variabele oppervlakte: 

1) De Aldi met een oppervlakte van ca. 3.408m²; 

2) De Toyota garage met een oppervlakte van ca. 4.037m²; 

3) De Colruyt met een oppervlakte van ca. 8.691m²; 

Goed voor een gezamenlijke oppervlakte van 16.136m². 

Gezien de ruime oppervlakte van de Colruyt wordt voorgesteld de oppervlakte per 

handelszaak te beperkten tot 50% van de zone.  

De totale oppervlakte van commerciële zone bedraagt ca. 18.760m² inclusief wegenis 

(Jozef-Cardijnlaan). 50% komt dus neer op minimum 2 handelszaken binnen deze zone 

en een maximale oppervlakte van 9.380m² per handelszaak.  

Op deze manier wordt de Colruyt niet gehypothekeerd en is er voldoende ruimte voor 

parkeren. 

Voorstel van aanvulling ‘commerciële zone’: 

De oppervlakte per handelszaak wordt beperkt tot maximaal 50% van de volledige 

commerciële zone. 

- Art. 1 (projectzone): ook voor eengezinswoningen wordt best gesteld dat de functies, 

anders dan wonen, dienen te worden voorzien in de eerste bouwlaag. 

Binnen deze zone dienen bij meergezinswoningen alle functies, anders dan wonen, te 

worden voorzien in de eerste bouwlaag (gelijkvloers). 

Dit werd zo opgenomen met oog op de leefkwaliteit van de bewoners van een 

meergezinswoning (liftbewegingen, niet-bewoners binnen de gemeenschappelijke delen 

die toegang verlenen tot de appartementen, rolstoeltoegankelijkheid…).  
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Echter maakt het bij een eengezinswoning niet uit of een nevenfunctie op het 

gelijkvloers, dan wel op de verdieping wordt ingericht. Zowel niet op vlak van 

leefkwaliteit van andere bewoners als op vlak van uitstraling van het gebouw. 

Voorstel op te nemen in de voorschriften ter verduidelijking: 

Binnen deze zone dienen bij meergezinswoningen alle functies, anders dan wonen, te 

worden voorzien in de eerste bouwlaag (gelijkvloers). 

Dit werd zo opgenomen met oog op de leefkwaliteit van de bewoners van een 

meergezinswoning (liftbewegingen, niet-bewoners binnen de gemeenschappelijke delen 

die toegang verlenen tot de appartementen, rolstoeltoegankelijkheid…).  

Echter maakt het bij een eengezinswoning niet uit of een nevenfunctie op het 

gelijkvloers, dan wel op de verdieping wordt ingericht. Zowel niet op vlak van 

leefkwaliteit van andere bewoners als op vlak van uitstraling van het gebouw. 

 

3.2.2.2. Advies GECORO over het advies Ruimte Vlaanderen: 

- Geen opmerkingen. 

 

3.2.2.3. Advies GECORO over bezwaar mr. en mevr. Soenen  Vander Stichele dd. 

19/12/16 en 20/12/16: 

- Mr. en Mevr. Soenen - Vander Stichele zijn eigenaar van de gronden met kadasternr. 

222Y5, 220F5, 220E5 en 220C6 aan de Albert I laan. 

Heden ten dage ligt er een fietspad tussen deze gronden. Die zorgt voor een verbinding 

tussen de Jozef Cardijnlaan en de Albert I laan.  

 
De bezwaarschrijvers vinden het vanzelfsprekend dat deze verbinding blijft, maar zouden 

graag volgende mogelijkheden in het RUP verwerkt zien: namelijk dat dit fietspad 

mogelijk verplaatst kan worden, naargelang de projecten die in ontwikkeling gaan 

komen. Bijvoorbeeld naar de andere zijde van het kadastraal perceel 220Y5. Dit 

zodoende op de percelen die zij in eigendom hebben één project gerealiseerd kan 

worden, of zodoende deze kunnen worden toegevoegd aan een ander project. 

Het RUP houdt geen beperkingen in om dit fietspad al dan niet te verplaatsen. Eventueel 

kan wel toelichtend opgenomen worden dat bestaande fietspaden kunnen worden 
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verplaatst maar dat er wel een doorsteek dient te worden behouden van de Jozef 

Cardijnlaan naar de Albert I-laan. 

Voorstel van aanvulling in de voorschriften 0.2. ter verduidelijking: 

0.2. Werken/constructies in functie van openbaar nut, milieutechnische 

ingrepen. 

Werken en constructies in functie van openbaar nut (…) kunnen in alle zones toegelaten 

(…). 

Bestaande fiets- en/of wandelpaden kunnen worden verplaatst in het kader van 

nieuwe ontwikkelingen. Echter dient er wel een doorsteek met identieke 

breedte als de bestaande doorsteek te worden behouden van de Jozef 

Cardijnlaan naar de Albert I-laan binnen een acceptabele afstand van huidige 

doorste(e)k(en) (max. 100 meter). 

- Daarnaast zouden zij graag in het RUP verwerkt zien dat de garage-toegang tot deze 

percelen (in hoofdzaak dan perceel 220Y5), niet kan verhinderd worden door een 

aanliggend perceel. Daarmee bedoelen ze de toegang tot de garages die waarschijnlijk 

vanaf de Jozef Cardijnlaan gaan worden verplicht. Nu loopt de zijweg van de Jozef 

Cardijnlaan tot aan perceel 220X5 (aanliggend perceel ten noorden). Door een kleine 

afwijking zou het mogelijk zijn om eventuele garages van perceel 220Y5 te bereiken. 

Bij bouwaanvragen dient te worden aangetoond hoe het mobiliteitsaspect wordt opgelost. 

Toelichtend wordt meegegeven dat toeritten kunnen voorzien worden via de Jozef 

Cardijnlaan i.p.v. de Albert I laan. 

Daarnaast heeft het perceel waarop dit bezwaarschrift van toepassing is, rechtstreekse 

ontsluiting op de Albert I laan. Er zal dus steeds toegang tot eventuele garages mogelijk 

zijn via de Albert I laan. 

Eventueel kan het toelichtend gedeelte wel verduidelijkt worden. 

Voorstel van verduidelijking in toelichtende kolom van de voorschriften 1.2.9.: 

1.2.9. Mobiliteitsaspect 

Toeritten dienen steeds zo ver mogelijk van het kruispunt Jozef Cardijnlaan – Albert I-

laan of Jozef Cardijnlaan – Victorlaan te worden ingericht. 

Toeritten kunnen voorzien worden via de Jozef Cardijnlaan i.p.v. de Albert I-laan. 

Percelen die op vandaag via de Albert I-laan ontsloten worden en in de toekomst niet 

ontsloten kunnen worden via de Jozef Cardijnlaan wegens ruimtelijke of 

eigendomssituaties, kunnen uiteraard steeds toegang behouden via de Albert I-laan. 

 

3.2.2.3. Advies GECORO over bezwaar nv Group AP Project Development & nv l’ Atelier 

Contemporain dd. 20/12/16: 

- Bezwaar m.b.t. de opgelegde minimum oppervlaktes voor appartementen in de 

projectzone. 
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Het gemeentebestuur acht een minimale netto vloeroppervlakte van 60m² noodzakelijk. 

Dit omwille van volgende redenen: 

- er zijn reeds voldoende kleinere appartementen aanwezig in Nieuwpoort; 

- een minimale oppervlakte van 60m² zorgt voor voldoende leefbaarheid en –kwaliteit; 

- alleenstaanden hebben eveneens voldoende leefruimte nodig. De extra ruimte dat de 

bezwaarschrijver toekend aan het automatisch resulteren in een tweede slaapkamer, kan 

eveneens gebruikt worden voor het inrichten van een hobbyruimte/berging/logeerkamer 

voor (klein)kinderen… . Daarnaast moeten ook toekomstperspectieven open blijven voor 

alleenstaanden met oog op nieuwe relaties. 

- op vandaag zijn er veel aanvragen om kleinere appartementen samen te voegen met 

oog op betere leefbaarheid en kwaliteit. In dat opzicht wordt binnen Nieuwpoort een 

nieuw algemeen beleid gevoerd om voor nieuwe appartementen een minimale netto 

vloeroppervlakte van 60m² op te leggen. 

Voorstel: 

De GECORO wenst niet af te wijken van de bepaling van art. 1.2.2. Specifieke bepalingen 

in functie van woonkwaliteit. Voorgesteld wordt om het artikel 1.2.2. integraal te 

behouden. 

- Bezwaar m.b.t. bouwlijn en inrichtingsstudies in de projectzone 
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De bouwlijn ten aanzien van de gemeenteweg Albert I-laan is wel gespecifieerd op het 

bestemmingsplan met de aanduiding van een bouwlijn.  Dit op 3 meter vanaf de rand 

van het openbaar domein. 

Ten aanzien van de gemeentewegen Jozef Cardijnlaan en Victorlaan werd inderdaad geen 

bouwlijn ingetekend. 

Doch vermelden de voorschriften een te respecteren afstand tot de rooilijn van de Jozef 

Cardijnlaan van 5 meter voor ééngezinswoningen. 

Wat wel een leemte vormt, is een te respecteren afstand ten aanzien van de Victorlaan 

voor zowel ééngezins- als meergezinswoningen en een te respecteren afstand ten 

aanzien van de Jozef Cardijnlaan voor meergezinswoningen.  

De afstand beperken tot 5 meter uit de as van de weg, zoals voorgesteld, lijkt te weinig 

bij zo’n grootschalige gebouwen/projecten. Op deze manier zouden de bouwwerken ter 

hoogte van de Victorlaan tot op de rand van het openbaar domein mogen gebouwd 

worden, en ter hoogte van de Jozef Cardijnlaan tot op 1,50 meter van de rand van het 

openbaar domein.  

Voor eengezinswoningen langsheen de Jozef Cardijnlaan werd een te respecteren afstand 

van min. 5 meter opgelegd. Het is evident dat meergezinswoningen eveneens die 

minimale afstand van 5 meter dienen te respecteren.  

De gebouwen langsheen de Victorlaan liggen heden op ca. 5 van de rooilijn. Het lijkt dus 

evident hier eveneens een afstand tot de rooilijn op te leggen van min. 5 meter, zoals bij 

de Jozef Cardijnlaan. 

Voorstel tot wijziging/aanvulling voorschriften 1.2.3.: 

“1.2.3. Inplanting 

Ééngezinswoning: 

Afstand tot de rooilijn gewestweg = minimale bouwlijn (zie bestemmingsplan). 

Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Albert I-laan’ = minimale bouwlijn (zie 

bestemmingsplan). 

Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Jozef Cardijnlaan’ = min. 5,00 meter. 
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Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Victorlaan’ = min. 5,00 meter. 

Afstand tot de bestemmingszonegrens = min. 5,00 meter 

Meergezinswoning: 

Afstand tot de rooilijn gewestweg = minimale bouwlijn (zie bestemmingsplan) zowel voor 

bovengrondse als ondergrondse bebouwing. 

Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Albert I-laan’ = minimale bouwlijn (zie 

bestemmingsplan) zowel voor bovengrondse als ondergrondse bebouwing. 

Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Jozef Cardijnlaan’ = min. 5,00 meter voor 

bovengrondse bebouwing, min. 1,00 meter voor ondergrondse bebouwing. 

Afstand tot de rooilijn gemeenteweg ‘Victorlaan’ = min. 5,00 meter voor bovengrondse 

bebouwing, min. 1,00 meter voor ondergrondse bebouwing. 

Afstand tot de bestemmingszonegrens = min. 8,00 meter voor bovengrondse bebouwing, 

min. 1,00 meter voor ondergrondse bebouwing. 

Afstand tussen onderscheiden alleenstaande gebouwen = bovengronds min. 10,00 

meter, ondergronds min. 0,00 meter.” 

- Bezwaar m.b.t. bestaande fiets- en voetgangersdoorsteek Jozef Cardijnlaan 

 

 
Zoals reeds eerder vermeld houdt het RUP geen beperkingen in om dit fietspad al dan 

niet te verplaatsen, en kan eventueel wel toelichtend opgenomen worden dat bestaande 

fietspaden kunnen worden verplaatst maar dat er wel een doorsteek dient te worden 

behouden van de Jozef Cardijnlaan naar de Albert I-laan. 

Voorstel van aanvulling in de voorschriften ter verduidelijking 0.2.: 

0.2. Werken/constructies in functie van openbaar nut, milieutechnische 

ingrepen. 

Werken en constructies in functie van openbaar nut (…) kunnen in alle zones toegelaten 

(…).  

Bestaande fiets- en/of wandelpaden kunnen worden verplaatst in het kader van nieuwe 

ontwikkelingen. Echter dient er wel een doorsteek met identieke breedte als bestaande 

doorsteek te worden behouden van de Jozef Cardijnlaan naar de Albert I-laan binnen een 

acceptabele afstand van huidige doorste(e)k(en) (max. 100 meter). 

- Bezwaar m.b.t. inrichtingsvoorschriften projectzone 
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De aspecten die hier worden aangehaald met betrekking tot de inrichtingsstudie en de 

afstand tussen alleenstaande gebouwen zijn niet misplaatst. Er wordt dan ook 

voorgesteld aan de suggesties te voldoen. 

Voorstel volgende aanvullingen mee te nemen in de voorschriften 1.2.1. & 1.2.4.: 

1) Toelichtend vermelden bij de algemene voorschriften 1.2.1. met betrekking tot het feit 

dat bij elke stedenbouwkundige aanvraag een inrichtingsstudie dient te worden gevoegd: 

“De inrichtingsstudie wordt uitgevoerd, zowel op de percelen die het voorwerp uitmaken 

van de bouwaanvraag, als op de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. De 

studie dient aan te tonen hoe de onmiddellijke omgeving van de percelen die het 

voorwerp uitmaken van een bouwaanvraag, geïntegreerd wordt in een ruimer 

omgevingsplan, en hoe ze kunnen ontwikkeld worden binnen de mogelijkheden van 

gemoduleerde bebouwing zoals opgenomen in artikel 1.2.4” 

2) De voorschriften, 1.2.3. Inplanting – meergezinswoningen als volgt aanvullen:  

“Afstand tussen onderscheiden alleenstaande nieuw ontworpen gebouwen = bovengronds 

min. 10,00 meter, ondergronds min. 0,00 meter.” 

Waarbij toelichtend wordt vermeld: “met onderscheiden alleenstaande nieuwe ontworpen 

gebouwen wordt bedoeld de nieuw ontworpen gebouwen zoals blijkt uit de bouwaanvraag 

en uit de bijgevoegde inrichtingsstudie” 

Toelichtend kan ook onderstaande illustratie ter verduidelijking worden opgenomen: 

 
- Overige bezwaren, opmerkingen, verbetering, suggesties 
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Deze opmerking is terecht en werd reeds behandeld bij het advies van de Provincie. 

Hetzelfde voorstel wordt hierbij gegeven. 

Voorstel van aanpassing voorschriften: 

- het artikel 0.4. Bestaande KMO’s binnen plangebied volledig te schrappen. 

- Volgende artikel bij te voegen bij 1.1. bestemming van artikel 1 projectzone: 

1.1.2. Bestaande KMO’s binnen de projectzone 

Bestaande vergunde of vergund geachte KMO’s gelegen binnen de projectzone dienen 

zich te herlokaliseren binnen 7 jaar na definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk RUP 

Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding. 

 

 

 
Deze opmerking is terecht. 

Voorstel om de algemene voorschriften art. 0.8 als volgt aan te passen: 

“Zonnepanelen en/of zonneboilers zijn enkel toegelaten indien ze dermate 

geïntegreerd zijn in de architectuur of via de gebruikte materialen, dat ze niet 

of nauwelijks zichtbaar zijn in het straatbeeld.  

Waarbij toelichtend kan worden vermeld: “Zonnepanelen en/of –boilers worden bij 

voorkeur geplaatst op een plat dak of een afgeknot hellend dak, zodat ze aan 

het oog onttrokken worden. Bij gebruik bij hellende daken moet dit gebeuren in 

aangepaste en kleinschalige bouwmaterialen met daarin verwerkt de 

fotovoltaïsche cellen, die aansluiten bij dezelfde bouwmaterialen zonder de 

fotovoltaïsche cellen. 
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Om meer duidelijkheid te creëren kan de voorgestelde suggestie inderdaad toelichtend 

worden meegenomen bij de algemene bepalingen 0.9. fietsstalcomfort. 

Voorstel om volgende tekst toelichtend mee te nemen bij de algemene bepalingen 0.9. 

fietsstalcomfort: 

Bij grote projecten met meerdere meergezinswoningen kunnen de fietsenstallingen 

gespreid worden over het project om zich te bevinden nabij de toegangen van de 

verschillende meergezinswoningen. 

 

 
Deze opmerking is terecht. 

Voorstel om bij 0.15. Definities de titel ‘Bestemmingszonegrens’ aan te vullen: 

“0.15. Definities 

Bestemmingszonegrens/zonegrens 

= grens tussen de verschillende bestemmingszones aangeduid op het bestemmingsplan.” 

 

 
 Deze opmerking is niet misplaatst. 

Voorstel om bij 0.15. Definities – de definitie van ‘Voorgevel’ verder aan te vullen: 
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“Voorgevel 

= gevel gericht op het openbaar domein, waar de hoofdingang van het gebouw zich 

bevindt. Voor gebouwen in een tweede bouwlijn of bij geschakelde gebouwen met 

meerdere ingangen wordt desgevallend rekening gehouden met de interne wegenis of 

de specifieke plaatsgesteldheid.” 

 

 
Het lijkt niet opportuun afvaleilandjes en bijhorende laad- en loszones ten behoeve van 

appartementsgebouwen of handelszaken te gaan toelaten in alle zones  

In kader van meergezinswoningen binnen de projectzone is dit wel op zijn plaats. 

De suggesties worden deels gevolgd. 

Voorstel om art. 1.2.1. aan te vullen: 

1) De toelichtende opsomming van toegelaten vrijstaande constructies, bij artikel 1.2.1., 

in de toelichtende kolom van de voorschriften, aanvullen met “ondergrondse private 

afvaleilandjes en bijhorende laad- en loszone”; 

2) Verordenend in de projectzone - artikel 1.2.1. algemeen, het volgende op te nemen: 

“ook afvaleilandjes op privaat domein, ten behoeve van private afvalophaling 

van appartementen, voor rekening van een vereniging van mede-eigenaars van 
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een appartementsgebouw of voor een groep gebouwen kunnen toegelaten 

worden mits ze passend worden ingekleed en/of omheind, vb. met 

groenaanleg, en met aandacht voor de bijhorende laad- en loszone en 

voldoende toegankelijk voor aangepast materieel. 

 

 
Fietsstalcomfort en huisvuilophaling hebben niets met elkaar gemeen. De voorgestelde 

aanvulling is doch niet misplaatst, maar dient eerder te gebeuren in een apart algemeen 

voorschrift. 

Voorstel om een bijkomend voorschrift ‘Huisvuilophaling’ in de algemene voorschriften te 

voorzien: 

Huisvuilophaling 

“Projecten, gebouwen of groepen van gebouwen, kunnen vrijgesteld worden 

van toepassing van de Gemeentelijke verordening ‘Ruimtes voor stockeren 

selectief afval’ voor zover en in de mate dat ze de huisvuilophaling voorzien via 

ondergrondse afvaleilandjes, welke aangepast zijn aan de selectieve ophaling 

van restafval, PMD, papier en karton, wit en gekleurd glas. De 

glascompartementen dienen akoestisch geïsoleerd te worden”. 

Waarbij toelichtend kan worden vermeld:  

“In bijlage bij de bouwaanvraag dient een verklarende berekeningsnota te 

worden gevoegd van de vooropgestelde hoeveelheid ondergrondse afvalopslag 

die voorzien wordt, en hoe de selectieve ophaling georganiseerd wordt.  

Per m² vrij te stellen oppervlakte gemeenschappelijk huisvuillokaal dient de 

aanvrager 320 liter aan ondergrondse afvalopslag te voorzien.” 

 

 
Deze opmerking is niet onterecht. 

Voorstel om bij art. 1.2.4. het volgende aan te passen: 
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- maximale kroonlijsthoogte = 11,00 meter. 

- maximale nokhoogte = 18,00 meter. 

 

 
De opmerking is terecht. 

Voorstel princiepstekening afbouwregel bij art. 1.2.4.: 

De princiepstekening afbouwregel bij art. 1.2.4. aan te passen. 

 

 
De opmerking is terecht. 

Voorstel art 1.2.4.: 

De bepaling in art. 1.2.4.: ‘Uitzondering: daar waar de minimale bouwlijn samenvalt met 

de rooilijn, mag de aaneengesloten bouwbreedte of diepte in hetzelfde dakvlak max. 72 

meter bedragen, zonder modulatie.’ te schrappen. 

 

 
De opmerking is terecht. De voorgestelde aanvulling kan inderdaad worden 

meegenomen, maar dit dient zowel bij de bouwvoorschriften voor ééngezinswoningen als 

voor meergezinswoningen te worden opgenomen. 
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Horeca is als hoofdbestemming toegelaten, indien minstens één woongelegenheid 

aanwezig is.  

De woonfunctie kan gerealiseerd worden onder de vorm van eengezinswoningen en/of 

meergezinswoningen.  

Er worden dan ook enkel specifieke bouwvoorschriften opgenomen voor 

eengezinswoningen, meergezinswoningen en bijgebouwen.  

De voorschriften betreffende horeca-doeleinden dienen dus zowel bij eengezinswoningen 

als bij meergezinswoningen te worden vermeld. 

Enkel voor horecazaken en bij stopzetting van de horeca-activiteiten zou het niet 

overdekt terras moeten verwijderd worden. 

Voorstel om op te nemen bij art. 1.2.4. zowel bij eengezinswoningen als bij 

meergezinswoningen: 

Bij art. 1.2.4. toelichtend op te nemen bij de voorschriften betreffende ‘niet overdekte 

terrassen’, zowel bij ééngezinswoningen als bij meergezinswoningen dat: 

“Niet overdekte terrassen en enkel bij horecazaken mogen geplaatst worden in de zone 

tussen de rooilijn en de minimale bouwlijn, op voorwaarde dat: 

- dit wordt uitgevoerd in lichte en wegneembare constructies conform de instructies van 

het Agentschap Wegen en Verkeer; 

- bij stopzetting van de horeca-activiteiten dient het niet overdekt terras verwijderd te 

worden;” 

 

 
Een in- en uitrit van een woonproject kan niet gezien worden als een nevenbestemming. 

Dit is een noodzakelijke inrichting om toegang te verlenen tot een woonproject en 

behoort dus tot de hoofdbestemming. Bepalingen omtrent toeritten dienen dus te worden 

gespecifieerd in de inrichtingsvoorschriften. 

Voorstel om artikel 2.1.2. aan te vullen: 

“In- en uitritten van woonprojecten die zich binnen artikel 1 (Projectzone) 

bevinden, mogen binnen deze zone worden aangelegd met een breedte beperkt 

tot hetgeen strikt noodzakelijk voor de in- en/of uitrit van het project”. 

Waarbij toelichtend kan worden verwezen naar de voorschriften omtrent 

ontsluitingspunten binnen de projectzone, meer bepaald artikel 1.2.9. 

 

3.3. Voorstel GECORO inzake oppervlakte appartementen: 

 

3.3.1. Beraadslaging door GECORO leden: 
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Naar aanleiding van de problematiek van de oppervlakten van de appartementen wordt 

door de GECORO voorgesteld om de ‘gemiddelde oppervlakte van de appartementen van 

70 m² op te trekken naar 80 m²’. De minimale oppervlakte van 60 m² voor een 

appartement te behouden. 

Het vergroten van de gemiddelde oppervlakte van de appartementen met behoud van de 

minimale oppervlakte van een appartement vergroot ook de leefbaarheid van het 

appartementsgebouw. Want nu houdt men rekening dat in het dak 2 bouwlagen mag in 

de vorm van duplex (2de daklaag geen autonome woongelegenheid) wat automatisch 

leidt tot grotere appartementen zodat het gemiddelde oppervlakte gemakkelijk haalbaar 

is. 

Voorbeeld: indien 1 appartement wordt voorzien van 60 m² moet men een appartement 

voorzien van 100 m² voor een gemiddelde te hebben van 80 m². 

 

3.3.2. Advies GECORO: 

In de volgende op te maken Gemeentelijke RUP’s de gemiddelde oppervlakte van de 

appartementen van 70 m² op te trekken naar 80 m², de minimale oppervlakte van een 

appartement op 60 m² te houden. 

 

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 
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