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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

25 oktober 2017. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 25 OKTOBER 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 Joseph Van Den Bogerd, vertegenwoordiger politieke fractie (CD & V); 

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

vertegenwoordiger politieke fractie (N-VA); 

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

 

De heer Damian Rommens, secretaris Gecoro; 

 

2. Verontschuldigd: 

Mevr. Mia Ramoudt, seniorenorganisatie; 

Mevr. Rosanne Bruneel, plaatsvervanger seniorenorganisatie; 

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

 

3. Afwezig (niet verontschuldigd): 

//// 

 

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 Nieuwpoort Stadscentrum; 

 

 

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

schrijven van 5 oktober 2017 vergadert in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 7, 

Nieuwpoort, datum zoals hoger vermeld, aanvangend om 19.30 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. 

- Hij deelt mede dat mevr. Mia Ramoudt, effectief lid van de seniorenorganisatie, ontslag 

heeft genomen uit de Gecoro om redenen dat ze niet langer meer bestuurslid is van de 

seniorenorganisatie. Hij wenst mevr. Mia Ramoudt te bedanken voor haar inzet voor de 

Gecoro gedurende de voorbije jaren. 

Haar ontslag wordt nu overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen met 

de vraag om de seniorenorganisatie aan te schrijven om een nieuw lid voor te stellen. 

Haar plaatsvervanger wordt ondertussen effectief lid van de seniorenorganisatie in de 

Gecoro. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer burgemeester Geert Vanden Broucke, schepen 

voor Ruimtelijke Ordening. 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke vertelt dat het Gemeentelijk RUP 

Nieuwpoort Stadscentrum, dat vandaag ter advisering op de agenda staat van de Gecoro, 

een heel belangrijk RUP is om o.a. volgende redenen: 

- Nieuwpoort Stadscentrum heeft een eigen identiteit; 

- we wensen het verhaal van Nieuwpoort Bad niet door te trekken naar Nieuwpoort Stad; 

- Nieuwpoort Stadscentrum heeft verschillende monumenten, verschillende gebouwen 

welke staan op de Inventarislijst Bouwkundig Erfgoed en verschillende mooie gevels, die 

Nieuwpoort Stad uniek maakt; 

- met de WVI (urbanist) en de adviesraad waardevolle gevels Nieuwpoort Stadscentrum 

werd gebrainstormd voor de opmaak van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort 

Stadscentrum; 

- het was geen gemakkelijke oefening, doch het ontwerp Gemeentelijk RUP mag gezien 

worden; 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 20 februari 2017: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 20 februari 2017 werd overgemaakt aan de Gecoro-

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

2017. 

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 20 februari 2017 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. 
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2. BESPREKING ONDERWERPEN: 

 

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

verlenen over het ontwerp Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: 

 

2.1.1. Onderwerp: 

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

gelegen in woongebied. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementen bijkomend te behouden.’ 

 

Katrien Vervaet (WVI) geeft uitleg, aan de hand van een power-point, over het ontwerp 

RUP Nieuwpoort Stadscentrum. 

 

2.1.2. Vraagstelling: 

- Carl Debruyne: De externe adviescommissie, zijn dit mensen van buiten Nieuwpoort? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: deze adviescommissie is nog niet vastgesteld. 

Katrien Vervaet: tijdens de plenaire vergadering is het Agentschap Onroerend Erfgoed 

aanwezig. Zij kunnen het stadsbestuur helpen tot het samenstellen van deze 

adviescommissie. 

- Sabine Slembrouck: Het volume in de binnenstad wordt nu beperkt naar 2 bouwlagen + 

1 in dak, terwijl er vroeger 3 bouwlagen + 2 in dak voorzien waren. Dat zal ook de prijs 

van de woningen duurder maken. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: het stadscentrum (herbouwd na de 1ste 

wereldoorlog) voorziet 2 bouwlagen + dak. Zelfs de gebouwen voor gemeenschaps-

voorzieningen zijn tevens 2 (hoge) bouwlagen + dak. Indien voorzien wordt in het 

bouwen van 3 bouwlagen + 2 in het dak zullen er meer appartementsgebouwen worden 

gecreëerd, terwijl het de bedoeling is ook woningen te voorzien zodat een gezonde mix 

appartementen / eengezinswoningen wordt gecreëerd. Inzake de prijs van de woningen 

is het zelf interessanter een woning te kopen en te renoveren dan een stuk grond te 

kopen en er een nieuwbouw op te zetten. 

Carl Debruyne: eventueel kan er, in navolging van andere gemeenten, bijvoorbeeld een 

(tijdelijke) korting worden gegeven op taksen waardoor de aankoop van de woning ook 

voor jonge gezinnen haalbaar is. 

Hugo Demarcke: verbouwingen zijn ook tamelijk duur. 

- Patrick Verbrugge: Is er een beperking op adressen/brievenbussen? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: nee, er is enkel een beperking op de oppervlakte 

van de appartementen (min. bruto-vloeroppervlakte 70 m²/appartement met een 

gemiddelde van 80 m²). 

- Sabine Slembrouck: Indien 3 hoekgebouwen 3 bouwlagen + 2 in dak hebben, kan dan 

het 4de hoekgebouw ook 3 bouwlagen +2 in het dak hebben, dit voor ondersteuning van 

het straatbeeld. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: nee, het stadscentrum is 2 bouwlagen + 1 in dak. 

Wel zijn er moderne woningen toegelaten. 

- Dominique Puype: er is in het RUP een zone voor 3 bouwlagen + 2 in dak 

Patrick Verbrugge: de zone langsheen de Kaai en Astridlaan. Ter hoogte van de 

Valkestraat, waar is de grens dan getrokken? 

Katrien Vervaet: de bestaande bebouwing werd bekeken. 
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- Sabine Slembrouck: Op het plangebied staan veel gebouwen als te bewaren, wordt er 

dan geen probleem verwacht dat Nieuwpoort Stad een type Bokrijk wordt? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: nee, het RUP voorziet nog veel mogelijkheden 

inzake nieuwbouw. 

- Carl Debruyne: Het RUP heeft respect voor het bestaand patrimonium en dat is een 

prachtig initiatief. Enkel mensen die uit zijn op geldgewin zullen dit minder genegen zijn. 

- Patrick Verbrugge: Vroeger waren de voorschriften 3 bouwlagen + 2 in het dak, nu is 

dat natuurlijk een plotse verandering dat de voorschriften 2 bouwlagen + 1 in het dak 

voorziet. 

- Arnel Lemaire: Het is een tendens dat kleine woningen met tuin sneller verkocht 

worden. De mensen die er dan in wonen zijn tevreden en blijven daar doorgaans ook 

langer in wonen. 

- Carl Debruyne: De prijzen van de huizen zijn inderdaad momenteel te hoog. Een 

schatter bekijkt hiervoor de verkoop van de huizen in het omliggende van de voorbije 

tijd. De voorbije tijd konden er 3 bouwlagen + 2 in het dak worden voorzien en nu maar 

2 bouwlagen + 1 bouwlaag in het dak, dus zullen de prijzen met de tijd zakken. 

- Lieve Donck-Tytgat: De mensen gaan naar het buitenland om mooie gevels, een mooi 

straatbeeld te gaan bekijken, nu is dit mogelijk om dit via dit RUP voor de stad 

Nieuwpoort te bewerkstelligen. 

- Sabine Slembrouck: De stad zal het gebouw Sint Sebastiaanstraat 1 aankopen, dit ter 

uitbreiding van het stadhuis. Wat kan er daar gebouwd worden? Het gebouw is ook 

gelegen in de bufferzone Unesco Werelderfgoed. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: 2 bouwlagen + 1 in dak. Wel zal het dossier goed 

bekeken worden met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

- Patrick Verbrugge: Voor de zone gemeenschapsvoorzieningen is er geen 

wisselbestemming of nabestemming voorzien, meer in het bijzonder voor de A-zones? 

Katrien Vervaet: In het voorliggend RUP wordt dit niet voorzien. 

Etienne Dezeure: Er is een tendens dat er steeds minder kinderen zijn, waardoor kleinere 

schoolgebouwen worden voorzien. De overheid voorziet subsidies tot het bouwen van 

nieuwe scholen. Een zone zou kunnen vrijkomen indien 2 sites samensmelten. Met een 

nabestemming zou dan de (vrij grote) vrijgekomen site een andere functie krijgen. 

Lieve Donck-Tytgat: Het voorzien van deze zones met een nabestemming zou inderdaad 

aangewezen zijn. 

Etienne Dezeure: Wegens de grote van de site kan eventueel ook een groene long 

voorzien worden. 

- Patrick Verbrugge: Op de site openbare parkeerplaats Schipstraat/Arsenaalstraat kan er 

daar boven de bestaande parking gebouwd worden met 1 bouwlaag + 1 in dak. 

Katrien Vervaet: Het RUP voorziet dat dit kan. 

- Etienne Dezeure: Hoe wordt er omgegaan met het aanwezig erfgoed? 

Katrien Vervaet: Het RUP voorziet 3 soorten: monumenten, stadslandschappelijk erfgoed 

i.f.v. behoud en gebouwen en/of gehelen t.h.v. de overdrukzone i.f.v. parkeren. Voor de 

monumenten en stadslandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud is het behoud voorzien, voor 

gebouwen en/of gehelen t.h.v. de overdrukzone i.f.v. parkeren is het behoud wenselijk 

maar kan er nieuwbouw mits bepaalde voorwaarden. 

- Etienne Dezeure: Nu zijn er reeds zonnepanelen geplaatst in het voorgeveldakvlak 

binnen de bufferzone Unesco Werelderfgoed. 

Katrien Vervaet: Via het RUP wordt dit nu geregeld. 

- Lieve Donck-Tytgat: Zou het niet aangewezen zijn om een werkgroep op te richten voor 

het plaatsen van reclameborden? 

Damian Rommens, wd. GSA: In het RUP zijn alle reclameborden vergunningsplichtig. 

- Arnel Lemaire: In de Kokstraat is er een gebouw met groene erkers? 

- Harry Dierinck: Het RUP voorziet een goede reglementering, maar wat met de controle? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: de stad Nieuwpoort zal overgaan tot de 

aanwerving van een persoon die o.a. hiervoor instaat. 

- Harry Dierinck: De bouwhoogte van een bouwlaag is 3 m. Bij 2 bouwlagen (2 x 3 m = 6 

m) wordt voor de EPB een bijkomende hoogte voorzien van 0,50 m, zodat de 
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kroonlijsthoogte maximaal 6,50 m is. Is die 0,50 m voldoende, want in 2020 dienen BEN-

woningen gebouwd te worden? 

Katrien Vervaet: Ik ben hierin geen expert, maar ik denk van wel. 

Patrick Verbrugge: Voor de sociale woonmaatschappijen is er voorzien dat de 

bouwhoogte tussen vloer en plafond 2,50 m moet zijn. 

Damian Rommens, wd. GSA: Op vraag van de Gecoro heb ik een onderzoek gedaan. Op 

de website www.iedereenben.be heb ik volgende zaken gevonden: 

     - vloerisolatie: min. 10 cm. 

     - dakisolatie: glaswol min. 16 cm, polyrethaan min. 10 cm. 

     - muurisolatie: 9 à 10 cm. 

DUS: bouwhoogte van 2,50 m tussen vloer en plafond. Voor de vloeropbouw heb je dan 

een hoogte van 0,50 m om een maximale bouwlaaghoogte van 3 m/bouwlaag te hebben. 

Een bijkomende hoogte van 0,50 m boven de 2 bouwlagen (6 m) zou dan kunnen 

volstaan om zo de BEN-woningen te kunnen realiseren. 

Deze vraag kunnen we natuurlijk ook nog voorleggen op de plenaire vergadering. 

- AN Gobert: Wat met gebouwen die gelegen zijn palend aan appartementsgebouwen 

met 3 bouwlagen + 2 in dak, mogen zij dezelfde hoogte hanteren en afbouwen? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Het is 2 bouwlagen + 1 in dak. De architect dient 

een aanvaardbare oplossing te voorzien. 

- Dominiek Puype: Informeel wil ik nog meegegeven dat een berging in het stadscentrum 

‘Duitse dakpannen’ zou hebben. Blijkbaar zouden deze pannen een compensatie geweest 

zijn van de Duitsers voor de oorlogsschade. 

Geert Defruyt: Verschillende boerderijen hebben nog deze ‘Duitse dakpannen’. Deze zijn 

groter dan de normale dakpannen. 

Dominiek Puype: Inderdaad deze berging was een berging bij een voormalige boerderij. 

- Burgemeester Geert Vanden Broucke geeft nog mee dat er een brochure met de nodige 

info over de stad in opmaak is ten behoeve van nieuwe ontwerpen. 

 

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

 

2.2. Advies te verlenen over de wijziging van de gemeentelijke verordening op 

het plaatsen van terrassen op het openbaar domein: 

 

2.2.1. Onderwerp: 

Naar aanleiding van de heraanleg van de Lombardsijdestraat, zijnde een weg van het 

Vlaams Gewest - Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust, wordt voorgesteld aldaar 

een open terras van maximaal 4 m te voorzien vanuit de bouwlijn van het hoofdgebouw. 

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het plaatsen van terrassen op het 

openbaar domein voorziet voor de Lombardsijdestraat momenteel een maximale 

uitsprong van 3 m. Het voetpad van de Lomdardsijdestraat heeft bij de vernieuwing op 

sommige locaties een breedte van 8,70 m. De verordening houdt steeds rekening dat 

een obstakelvrije loopzone van 1,50 m voor voetgangers op het voetpad aanwezig is. 

 

2.2.2. Vraagstelling: 

- Arnel Lemaire: Gaan de parkeerplaatsen weg? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: De volledige straat wordt heraangelegd in dezelfde 

materialen. Enkele parkeerplaatsen zullen verdwijnen. 

- Etienne Dezeure: Wat wordt verstaan onder een obstakelvrije loopzone van 1,50 m. 

Damian Rommens, wd. GSA: De obstakelvrije loopzone van 1,50 m komt van de 

Algemene verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (VR 29/04/1997): 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 

Artikel 1. (... - ...)  

Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor 

voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen in de bebouwde kom. 

Artikel 2. (... - ...)  
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Onder weg voor voetgangersverkeer wordt verstaan elk gedeelte van de openbare weg 

dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook 

rolstoelgebruikers. 

Onder loopweg wordt verstaan de ruimte waarbinnen de voetganger zich kan 

voortbewegen. 

Artikel 3. (... - ...)  

Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2.00 meter, dient steeds een minimale 

obstakelvrije loopweg van 1.50 meter breedte te worden gegarandeerd. 

Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1.50 meter en 2.00 meter, 

mag slechts 0.50 meter hiervan door obstakels worden ingenomen. 

Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1.50 meter mogen slechts 

aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte kleiner dan 9.00 meter. 

Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 

1.00 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2.10 meter. 

Artikel 4. (... - ...)  

De obstakelvrije loopweg verloopt in een vloeiende lijn. Hiertoe worden de eventueel op 

de weg voor voetgangersverkeer aangebrachte obstakels per weggedeelte aan dezelfde 

zijde van de loopweg aangebracht. 

Artikel 5. (... - ...)  

Hellingsbanen van wegen voor voetgangersverkeer en, aan oversteekplaatsen, tussen de 

wegen voor voetgangersverkeer en de rijweg, moeten aan de volgende maatvoering 

voldoen: 

1° niveauverschillen tot 10 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 12 %, met een 

richtwaarde van 10 %; 

2° niveauverschillen van 10 cm tot 25 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 10 %, met 

een richtwaarde van 8,3 %; 

3° niveauverschillen van 25 cm tot 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 8 %, met een 

richtwaarde van 6,25 %; 

4° niveauverschillen groter dan 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 5%. 

Deze hellingsbanen dienen in acht genomen te worden, tenzij het natuurlijk maaiveld of 

de naastgelegen rijweg een grotere helling vertoont. 

Artikel 6. (... - ...)  

De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

Patrick Verbrugge: Een obstakelvrije loopzone van 1,50 m is wel iets aan de weinige 

kant. 

- Arnel Lemaire: Voor deze terrassen zetten ze dan tafels en stoelen. 

Geert Defruyt: Ja, hoe meer tafels en stoelen, hoe meer volk. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Indien er tafels en stoelen staan voor de 

terraszone worden de uitbaters hiervan verwittigt via een schrijven. 

- Arnel Lemaire: In de Albert I Laan kunnen ze terrassen zetten maximaal op 3 m van de 

gevellijn, doch kunnen ze wel een terras plaatsen op de parkeerstrook. 

 

2.4. Allerlei: 

2.4.1. Ontslag Suzette Verleene, plaatsvervanger seniorenorganisatie: 

Op 1 maart 2017 heeft mevr. Suzette Verleene zetelend in de Gecoro als plaatsvervanger 

seniorenorganisatie haar ontslag ingediend. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 juni 2017 mevr. Rosanne Bruneel aangesteld als 

plaatsvervanger seniorenorganisatie. 

 

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

De Gecoro heeft de bezwaren/opmerkingen/suggesties van het openbaar onderzoek 

behandeld in vergadering van 20 februari 2017. 

De gemeenteraad dd. 23 maart 2017 heeft het Gemeentelijk RUP definitief aanvaard. 

Het goedkeuringsbesluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017. 

Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad is het Gemeentelijk RUP van 

kracht. 
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2.4.3. Hoekperceel Marktplein/Potterstraat: 

- Patrick Verbrugge: Er is terug een dossier ingediend voor het bouwen van een 

appartementsgebouw Marktplein/Potterstraat. Wat is het besluit van het college van 

burgemeester en schepenen? 

Burgemeester Geert Vanden Broucke: Het dossier kreeg een negatief advies van het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 

heden nog geen besluit genomen in dit dossier. 

Carl Debruyne: Ik heb het dossier gaan inzien tijdens het openbaar onderzoek. Mijn 

inziens zijn de parkeerplaatsen niet toegankelijk. De inkom van de appartementen in de 

Potterstraat is ook vreemd. 

 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke en de vertegenwoordigers van de 

politieke fracties verlaten de zaal. 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

3.1. Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: 

 

3.1.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

- Carl Debruyne: Wat met winkels die stoppen in de winkelstraat? Leegstaande winkels? 

Wat met het omvormen van de winkels naar woongedeelte in de vernieuwde 

Marktstraat? Wordt dat een leefbaar stadscentrum? 

Dominique Puype: Het RUP schrijft voor dat in de ‘specifieke overdrukzone’ detailhandel, 

horeca, diensten, kantoren en vrije beroepen in hoofdbestemming zijn toegelaten. In de 

centrumzone is het toegelaten in nevenbestemming. 

Damian Rommens, wd. GSA: Het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot 

bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen is dan van toepassing: 

§ 1. Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als een van de volgende hoofdfuncties 

van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd in een andere 

hierna vermelde hoofdfunctie. De volgende functies worden als hoofdfunctie beschouwd : 

1° wonen; 

2° verblijfsrecreatie; 

3° dagrecreatie, met inbegrip van sport; 

4° land- en tuinbouw in de ruime zin; 

5° detailhandel; 

6° dancing, restaurant en café; 

7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen; 

8° industrie en bedrijvigheid; 

9° gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 

10° militaire functie. 

De aanvraag dient dan getoetst te worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van 

het RUP Nieuwpoort Stadscentrum. 

- An Gobert: Het RUP voorziet in zoveel mogelijk gevels/gebouwen te bewaren en de 

Gecoro gaat voorstellen dat de schoolsites kunnen afgebroken worden met een 

nabestemming. 

Etienne Dezeure: Het voorzien van een nabestemming aan deze zone(s) geeft de 

mogelijkheid dat indien de schoolactiviteit op deze site stopt er 

ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor deze site.  

- Etienne Dezeure: Op het bestemmingsplan staat de eertijds Davidfondszaal, thans zaal 

Cardijn, Willem De Roolaan, aangeduid als ‘monument’. Bij mijn weten werd dit gebouw 

nooit geklasseerd. 

Damian Rommens, wd. GSA: Het gebouw Davidfondszaal, thans zaal Cardijn, staat op de 

inventarislijst Bouwkundig Erfgoed én is geen ‘beschermd monument’. Dus zou het 

symbool van ‘monument’ moeten gewijzigd worden op het bestemmingsplan door een 

symbool van ‘Stadlandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud’. 



Verslag Gecoro 25 oktober 2017  8 

- Harry Dierinck: De bepalingen rond vergunningsplichtige werken (blz. 79) zouden 

eenvoudiger kunnen zijn. 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

De GECORO geeft unaniem gunstig advies. 

De Gecoro heeft volgende suggestie: 

1) 11. Bepaling rond vergunningsplichtige werken: 

1.1. De tekst:  

‘Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning bij werken aan de voorgevel 

of indien gesitueerd aan de straatzijde:’ 

te vervangen door volgende tekst: 

‘Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning werken uitvoeren aan de 

voorgevel, voorgeveldakvlak of indien gesitueerd aan de straatzijde.’ 

 

1.2. De volgende tekst te veranderen van de kolom ‘verordenend’ naar de kolom 

‘toelichtend’: 

Het betreft hier o.a. volgende werken: 

- gebouwen, constructies of kleine elementen geheel of gedeeltelijk slopen, inclusief het 

verwijderen of verminken van bouwdelen  

- gevels ontpleisteren of het schilderwerk verwijderen  

- gevels pleisteren of schilderen, gevelsteen aanbrengen  

- de dakbedekking wijzigen of vervangen, dakvlakramen of dakuitbouwen aanbrengen  

- zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen, schotelantennes plaatsen  

- raam- en deuropeningen aanbrengen, wijzigen of dichtmaken  

- buiten rolluiken en zonneschermen plaatsen of vernieuwen  

- het aanbrengen van decoratieve elementen  

- het plaatsen van reclame  

- terrasvloeren plaatsen in functie van een handel en/of horeca-uitbating 

 

1.3. Bijkomend vermelden in de kolom ‘toelichtend’: 

Werken zoals herschilderen voorgevel, herschilderen schrijnwerk, vervangen dakpannen 

worden aanzien als onderhoudswerken mits dezelfde kleur wordt gebruikt als de 

bestaande kleuren. Hiervoor dient geen voorafgaandelijke omgevingsvergunning 

aangevraagd. 

Voor uitzichtbepalende veranderingswerken aan voorgevel en/of voorgeveldakvlak dient 

altijd een voorafgaandelijke omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

2) Artikel 4: zone voor gemeenschapsvoorzieningen (blz. 99): 

De deelzones t.h.v. de bestaande scholencomplexen (zone A) krijgen een nabestemming 

conform de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 2: centrumzone. 

 

3) Bestemmingsplan: het gebouw eertijds Davidfondszaal, thans zaal Cardijn, Willem De 

Roolaan, staat op plan aangeduid als ‘monument’ 

Het symbool van ‘monument’ moeten gewijzigd worden op het bestemmingsplan door 

een symbool van ‘Stadlandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud’. 

 

3.2. Wijzigen gemeentelijke verordening op het plaatsen van terrassen op het 

openbaar domein: 

 

3.2.1. Beraadslaging door GECORO-leden: 

- Dominique Puype: Een minimale obstakelvrije loopzone van 1,50 m is voor de 

Lombardsijdestraat te weinig. 

Harry Dierinck: Het is de algemene norm. 

 

3.2.2. Advies GECORO: 

De GECORO geeft unaniem gunstig advies. 

De Gecoro heeft volgende suggestie: 
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- De obstakelvrije loopzone van 1,50 m te wijzigen in 2 m. 

 

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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