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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

13 februari 2018. 
 

A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 13 FEBRUARI 2018: 

 

1. Tegenwoordig: 

De heer Harry Dierinck, deskundige - voorzitter; 

Mevr. Lieve Donck, deskundige; 

De heer Patrick Verbrugge, deskundige; 

De heer Etienne Dezeure, deskundige; 

De heer Carl Debruyne, middenstandorganisatie; 

De heer Yves De Jonckheere, middenstandorganisatie; 

Mevr. Sophie Bellefroid, plaatsvervanger middenstandorganisatie; 

De heer Dominiek Puype, syndicale organisatie; 

De heer Peter Debaenst, plaatsvervanger syndicale organisatie; 

Mevr. Astrid Nys, plaatsvervanger seniorenorganisatie; 

Mevr. Christiane Viaene, seniorenorganisatie; 

De heer Geert Defruyt, landbouworganisatie; 

 

Mevr. Karin Vancoillie, plaatsvervanger van 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. An Gobert, middenstandorganisatie; 

De heer Hugo Demarcke, syndicale organisatie; 

Mevr. Rosanne Bruneel, seniorenorganisatie; 

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. Schepen van Ruimtelijke Ordening: 

- de heer burgemeester Geert Vanden Broucke; 

4.2. Externe vertegenwoordiger volgens agenda: 

4.2.1. Agendapunt project Cond’OR: 

- de heer Weyne Gino, mevr. Karolien Lafaut en de heer Kris Lemaire namens Cond’OR; 

- de heer Jorden Goossenaerts en mevr. Petra Ross namens Conix Architecten; 

4.2.2. Agendapunt RUP Oude Veurnevaart: 

- de heer Rien Gellynck, Geomex: urbanist voor het Gemeentelijk RUP Oude 

Veurnevaart; 

 

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

schrijven van 30 januari 2018 vergadert in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 7, 

Nieuwpoort, datum zoals hoger vermeld, aanvangend om 19.00 uur. 

 

De voorzitter, zich verzekerd hebbende dat de Gecoro wettelijk is samengesteld, 

verklaart de zitting geopend en verwelkomt de aanwezigen in deze Gecoro. 
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B. AGENDA: 

 

De voorzitter Harry Dierinck verwelkomt iedereen op de vergadering van de Gecoro. 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 25 oktober 2017: 

 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 25 oktober 2017 werd overgemaakt aan de Gecoro-

leden, politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 30 oktober 

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 25 oktober 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. 

 

2. BESPREKING ONDERWERPEN: 

 

2.1. Op vraag van minimum 1/3 van de (effectieve) leden van de GECORO wordt 

het bouwproject ‘Cond’OR’ in Nieuwpoort bad besproken: 

 

2.1.1. Onderwerp: 

Het project is gelegen langsheen de Zeedijk en Albert I Laan in Nieuwpoort Bad, dit ter 

hoogte van ‘park Zonnebloem’. 

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

gelegen in woongebied. 

Binnen het projectgebied is er geen BPA / RUP van kracht. 

Er zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen binnen het projectgebied. 

De Zeedijk wordt overwegend gekenmerkt met appartementsgebouwen met een 

bouwhoogte van 9 bouwlagen + technisch verdiep. Enkele gebouwen (aanleunend aan de 

gemeente Koksijde) hebben een bouwhoogte van 18 bouwlagen. 

De Albert I Laan wordt gekenmerkt met appartementsgebouwen met een bouwhoogte 

van 5 bouwlagen + 2 bouwlagen in het dak. 

De bouwdiepte hoofdgebouw Zeedijk is 17 m, bouwdiepte hoofdgebouw Albert I Laan is 

15 m. Het volledig perceel kan gebouwd worden (1 bouwlaag). 

Het project Cond’OR behelst een 4-tal percelen met een straatbreedte van ± 40 m. Het 

project voorziet een accentfunctie (± 24 bouwlagen) kant Zeedijk en als compensatie 

wordt een deel van de percelen gelegen kant Albert I Laan opengetrokken bij het 

openbaar domein (pleinfunctie) met lagere bebouwing. 

De aanpalende appartementsgebouwen werden mee opgenomen in het concept om zo 

een opwaardering te krijgen van een grotere site. 

Er is tevens de mogelijkheid voorzien om te bouwen zoals traditioneel, zijnde 9 

bouwlagen + 1 technisch verdiep met een bouwdiepte van 17 m uit de rooilijn Zeedijk en 

aan de kant van de Albert I Laan een bouwhoogte van 5 bouwlagen + 2 bouwlagen in het 

dak met een bouwdiepte van 15 m uit de rooilijn van de gewestweg Albert I Laan. 

 

De heer Jorden Goossenaerts (Conix Architecten) geeft uitleg, aan de hand van een 

power-point, over het Project Cond’OR. Tevens is er een maquette te bekijken. 
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2.1.2. Vraagstelling: 

- Lieve Donck: Hoeveel verschil van open ruimte zou er zijn tussen een traditioneel 

project en het project? 

► Via het project Cond’OR wordt er meer open ruimte gecreëerd. Met hoger te bouwen 

kant Zeedijk wordt er minder gebouwd kant Albert I Laan en wordt er een open 

binnenruimte gecreëerd. Bovengrondse parkeerplaatsen van de aanpalende 

appartementsgebouwen verdwijnen om plaats te maken van een open 

groene/belevingsruimte. Momenteel stopt de winkelstraat aan de kerk. Met het creëren 

van een aantrekkingsproject zoals Cond’OR zou de winkel/belevingsstraat worden 

uitgebreid. 

- Peter Debaenst: Is er reeds een wettelijk kader voorzien voor de creatie van dit 

project? Want wat als iedereen hoger wil bouwen? De atlantikwall van Nieuwpoort-bad 

bestaande uit 9 bouwlagen + 1 technisch verdiep zou dan verhogen, wat toch niet de 

bedoeling zou zijn. 
► De breedte van het project is uniek. Voorwaarden kunnen worden vastgelegd waarbij 

dat alle toekomstige mogelijkheden tot hoogbouw maar kunnen indien er een voldoende 

breedte van vb. 40 m voor een project is voorzien. Een hoogbouwnota is soms moeilijk 

omdat iedere context / locatie anders is. Het is moeilijk om één hoogbouwnota te maken 

voor de volledige kust. 

- Sabine Slembrouck: Wat indien er bijvoorbeeld 6 bouwlagen van het voorgesteld 

project zou afgaan. Zou het project dan nog doorgaan? 
► Het zijn de vloeroppervlakten die het project mogelijk maken. Een traditioneel project 

op deze site heeft een vloeroppervlakte van ± 10.000 m², het project Cond’OR heeft een 

vloeroppervlakte van ± 10.100 m². 

- Sabine Slembrouck: Willen de aanpalende appartementsgebouwen wel meewerken? 
► Ze zijn voorstander om maar een beperkte bouwhoogte te voorzien kant Albert I Laan. 

Tevens wordt hun achtergevel opgewaardeerd met een groter terras, vernieuwen 

achtergevel. Er zal meer beleving zijn. De zichten worden behouden/verbeterd. De 

bovengrondse parkeerplaatsen worden ondergronds gebracht. Tevens werden 

verschillende werkgroepen opgericht. 

- Arnel Lemaire: Het project voorziet 24 bouwlagen. Is de stad Nieuwpoort daarmee 

akkoord? 
► Het project werd reeds voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. 

Vroeger werd de architecturale vrijheid voor een project meer beperkt door bepaalde 

regels zoals verplicht hellend dak, verplicht Vlaamse Renaissancestijl, … . Nu is er meer 

architecturale vrijheid mogelijk. De hoogte van het project is een meerwaarde voor de 

open ruimte die het ontwerp creëert ten behoeve van het openbaar domein. 

- Dominiek Puype: Hoe zit het met het parkeren? 
► Het project voorziet 3 bouwlagen onder de grond. Voor de bestaande bovengrondse 

parkings van de aanpalende appartementsgebouwen worden er ondergrondse garages 

voorzien in het projectgebied. Zelfs voor de personen van de aanpalende 

appartementsgebouwen die momenteel niet beschikken over een parkeerplaats wordt de 

mogelijkheid voorzien dat deze in het nieuw project een garage kunnen kopen. 

- Christiane Viaene: Hoeveel appartementen worden er voorzien? 
► Voorliggend ontwerp voorziet nu 79 appartementen kant Zeedijk en 16 appartementen 

kant Albert I Laan. 

- Peter Debaenst: Een appartement van 40 m² - 45 m² is niet leefbaar! 
►Per verdiep kant Zeedijk is een klein appartement van ± 45 m² centraal voorzien 

waarbij het de bedoeling is dat deze kan samengevoegd worden met een appartement op 

hetzelfde verdiep. 

- Peter Debaenst: Zijn er voor het project voldoende garages aanwezig? Overlast 

parkeerproblematiek! 

► Het project voorziet 120 garages, waarvan 30 garages worden teruggegeven aan de 

eigenaars van de bovengrondse parkeerplaatsen van de aanpalende 

appartementsgebouwen. We voorzien eigenlijk 1,5 parkeerplaatsen / appartement. Ons 

concept is dat een appartement zonder garage moeilijker verkoopbaar is. 

- Harry Dierinck: Het is een vaststelling dat men meer open ruimte wil creëren er maar 

een oplossing is en dat is hoger bouwen. 
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- Carl Debruyne: Het is eigenlijk kiezen tussen beton en groen. 

 

De heer Weyne Gino, mevr. Karolien Lafaut en de heer Kris Lemaire namens 

Cond’OR en de heer Jorden Goossenaerts en mevr. Petra Ross namens Conix 

Architecten verlaten de zaal. 

 

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

verlenen over het ontwerp Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart: 

 

2.2.1. Onderwerp: 

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

gelegen in woongebied. 

Het RUP omvat een deel van het BPA Oude Veurnevaart (M;B; 26/02/2002). 

Er zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen binnen het plangebied. 

Het Gemeentelijk RUP werd reeds behandeld in de GECORO van 15 september 2015. 

Het stadsbestuur heeft voor het plangebied nieuwe inzichten. 

Het planopzet werd aangepast zodat de stedenbouwkundige voorschriften meer 

aanleunen aan de stedenbouwkundige voorschriften van het Gemeentelijk RUP 

Nieuwpoort Stadscentrum, zijnde maximaal 2 bouwlagen en 1 bouwlaag in het dak. 

 

De heer Rien Gellynck (Geomex) geeft uitleg, aan de hand van een power-point, over het 

ontwerp RUP Oude Veurnevaart. 

 

2.2.2. Vraagstelling: 

- Harry Dierinck: Voor het gebied met specifieke bepalingen (overdrukzone) wordt bij het 

creëren van een woonproject slechts een voetpad voorzien van 1 m terwijl een 

obstakelvrije voetpadbreedte van 1,50 m als standaardnorm nodig is. 
► Indien een voetpad van 1,50 m zou worden voorzien zal dit ten koste gaan van de 

bouwdiepte van de woningen en de leefbaarheid van de woningen. Het project met een 

5-tal woningen met terrassen over de Oude Veurnevaart zou een mooie invulling en 

verbetering zijn voor de site. De gemeenteweg Oude Veurnevaart is aldaar een smal 

straatje. Dit straatje heeft zijn charme. Momenteel is er aldaar geen voetpad en een 

voetpad van 1 m is aldaar aanvaardbaar. De bestaande voetpaden hebben ook geen 

obstakelvrije ruimte van 1,50 m (verkeersborden en lantaarnpalen - toelichtingsnota blz. 

20 foto 9 en 10). 

- Arnel Lemaire: Het is beter om de weg ter hoogte van het gebied met specifieke 

bepalingen (overdrukzone) niet te verbreden om reden dat deze weg desgevallend dan 

zou gebruikt worden als sluipweg. 

- Sabine Slembrouck: Die 2 percelen in het verlengde van de Spoorwegbedding, hoe 

komt dit in eigendom van private personen? 

► De spoorwegen heeft deze percelen verkocht. 

- Lieve Donck: De foto’s bestaande toestand zouden moeten worden aangepast. 

- Dominique Puype: De voorschriften voorziet dat ‘vakantiewoningen’ toegelaten zijn met 

een maximale capaciteit van 8 personen! 
► Het is een tendens dat er steeds meer vakantiewoningen worden voorzien. 

- Etienne Dezeure: Kan er een aantal % opgelegd worden voor vakantiewoningen? 

► In een RUP is dit niet mogelijk (gelijkheidbeginsel). 

- Etienne Dezeure: Wat is er juridisch mogelijk? 

- Carl Debruyne: Op andere plaatsen voorziet men een belasting op vakantiewoningen 

(verblijfstaksen, toeristenbelasting, …). Misschien eens kijken hoe ze dat in Brugge doen. 
► burgemeester Geert Vanden Broucke: De 2de verblijftaksen gaan aangepast worden. 

- Harry Dierinck: Best juridisch navraag doen om een beperking van tweede verblijven te 

kunnen invoeren. 

- Etienne Dezeure: Best is zoveel mogelijk vaste bewoning voorzien. 

 

De heer Rien Gellynck van Geomex (urbanist) verlaat de zaal. 

 

2.3. Advies te verlenen over de gemeentelijke verordening houdende bepaling 

van de maximum netto handelsoppervlakte van kleinhandelsbedrijven: 



Verslag Gecoro 13 februari 2018  5 

 

2.3.1. Onderwerp: 

De gemeenteraad dd. 29 december 2011 heeft een reglement houdende bepaling van de 

maximum oppervlakte van winkels vastgesteld. Het reglement bevat volgende tekst: 

“Te Nieuwpoort wordt de vloeroppervlakte van winkels beperkt tot 300 m² 

vloeroppervlakte. 

Onder ‘vloeroppervlakte’ wordt begrepen ‘de ruimte waarin handelswaar wordt 

tentoongesteld en verkocht’. 

Overgangsbepalingen en uitzonderingsmaatregelen: 

1. de beperking inzake vloeroppervlakte geldt niet voor winkels gevestigd op 

industriezones en ambachtelijke zones. 

2. bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte 

groter is dan 300 m² mogen deze oppervlakte behouden zolang de aard en de activiteit 

van de winkel dezelfde blijven. 

3. bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte 

groter is dan 300 m² mogen zich elders vestigen op het grondgebied mits voldaan wordt 

aan volgende voorwaarden: 

a. de bestaande winkelruimte op de vroegere locatie wordt beperkt tot een 

vloeroppervlakte van max. 300 m². Bij de aanvraag tot het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe locatie is een schriftelijke verklaring 

gevoegd van de eigenaar van de winkelruimte gevestigd op de vroegere locatie waarbij 

dit wordt bevestigd. 

b. de winkelruimte op de nieuwe locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van 

maximum de vloeroppervlakte van de vroegere locatie. 

c. de aard en de activiteit van de winkel op de nieuwe locatie zijn identiek aan deze van 

de vroegere locatie. 

4. bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte 

groter is dan 300 m² mogen op dezelfde site, bij afbraak en heropbouw van het pand 

deze vloeroppervlakte behouden mits de aard en de activiteit van de winkel identiek 

blijven.” 

Voorgesteld wordt om een gemeentelijke verordening op te maken om redenen dat een 

gemeentelijke verordening stedenbouwkundige afdwingbaar is i.p.v. een raadsbesluit. 

 

2.3.2. Vraagstelling: 

Er werd een effectief voorbeeld geschetst: 

- Patrick Verbrugge: Wat met laden & lossen? Is er daar een mogelijkheid voorzien? 
► De regeling hiervan gebeurt via een politieverordening en niet via een 

stedenbouwkundige verordening. 

- Harry Dierinck: Is er meer verkeer voor laden en lossen dan vroeger? 
► Ja, bijna dagelijks wordt er geleverd. 

 

2.4. Allerlei: 

2.4.1. Wijziging samenstelling Gecoro: 

Mevr. Mia Ramoudt heeft haar ontslag ingediend als effectief lid van de 

vertegenwoordiging seniorenorganisatie. 

De gemeenteraad heeft op 21 december 2017: 

- mevr. Rosanne Bruneel aangesteld als effectief lid 

- mevr. Astrid Nys aangesteld als plaatsvervanger 

van de vertegenwoordiging seniorenorganisatie. 

 

2.4.2. Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein: 

Het gemeentelijk RUP Nieuwlandplein werd definitief aanvaard door de gemeenteraad dd. 

25 juni 2015. Het goedkeuringsbesluit is op 14 augustus 2015 verschenen in het Belgisch 

Staatsblad. 

Tegen het gemeentelijk RUP Nieuwlandplein werd op 13 oktober 2015 een verzoekschrift 

tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. 
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De Raad van State heeft bij arrest dd. 12 december 2017 ‘het verzoek van de 

verzoekende partij verworpen gelet op het feit dat deze niet meer deden blijken van het 

vereiste actueel belang bij de gevraagde nietigverklaring’. 

 

2.4.3. Omgevingsvergunning: 

Vanaf 1 januari 2018 is de ‘stedenbouwkundige aanvraag’ en de ‘milieuaanvraag’ 

vervangen door de ‘omgevingsaanvraag’. Dus alle aanvragen zowel stedenbouw of milieu 

zijn samengesmolten tot één gezamenlijke aanvraag. 

De aanvragen dienen digitaal te worden aangevraagd via het omgevingsloket 

(www.omgevingsloketvlaanderen.be). 

 

2.4.4. Vraag Etienne Dezeure: 

De werkwijze waarbij bouwheren/promotoren personen van de GECORO aanspreken om 

hun akkoord te geven zodat hun project geagendeerd wordt op een GECORO-

vergadering: vinden jullie dit de goed manier? 

- Harry Dierinck: Dat is een democratische manier. 

- burgemeester Geert Vanden Broucke: De promotor is reeds enkele tijd bezig met dit 

project. Hij zoekt hiervoor voldoende draagkracht om het project te ondersteunen / te 

vervolmaken. 

- Harry Dierinck: In het verleden werd dit reeds gevraagd door Carl Debruyne (Gecoro-

lid). 
► Deze aanvraag was inzake een ingediende bouwaanvraagdossier. 

- Peter Debaenst: In de GECORO van Veurne worden alle meergezinswoningen waarbij 

10 appartementen worden gecreëerd geagendeerd op de GECORO ter advisering. 
► Voor de stad Nieuwpoort zijn het enkel de verplichte adviesaanvragen die worden 

geagendeerd op de GECORO. Het college van burgemeester en schepenen kan 

bijkomende dossiers agenderen. 

 

De heer burgemeester Geert Vanden Broucke en de vertegenwoordigers van de 

politieke fracties verlaten de zaal. 

 

3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

 

3.1. Bouwproject ‘Condor’: 

 

3.1.1. Beraadslaging door de GECORO-leden: 

- Lieve Donck: Het voorgestelde project is vernieuwend. 

- Christiane Viaene: Het project is te hoog. 

- Lieve Donck: Het zou jammer zijn moest er worden gekozen voor de klassieke 

bebouwing. 

- Geert Defruyt: Het is inderdaad hoogbouw. Wat met eventuele projecten ernaast? 

- Peter Debaenst: Er dient hiervoor een wettelijk kader voorzien. 

- Yves De Jonckheere: Er dienen voorwaarden opgelegd te worden voor deze projecten. 

- Lieve Donck: In de voorwaarden kan er opgenomen worden % oppervlakte bebouwde 

ruimte versus % oppervlakte open ruimte voor de projectzone. 

- Peter Debaenst: Tevens dient het project te beschikken over voldoende 

parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen van het voorgestelde project hebben tellen ook de 

herschikte bovengrondse parkeerplaatsen van de naastgelegen bestaande 

appartementsgebouwen. Het nieuwbouwproject zelf moet over voldoende 

parkeerplaatsen beschikken. 

► Voor het RUP Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan is voorzien dat bij 

‘meergezinswoningen per woongelegenheid minimum 1,5 ondergrondse parkeerplaatsen 

dienen voorzien op eigen terrein’. 

Toepassing op voorliggend project: Het project voorziet 120 garage waarvan 30 voor de 

aanpalende eigenaars. Het project voorziet 79 appartementen kant Zeedijk en 16 

appartementen kant Albert I Laan is in het totaal 95 appartementen. Voor de 

appartementen dient er dan 95 x 1,5/woongelegenheid = 153 + 30 (voor de aanpalende) 

= 183 garages voorzien i.p.v. 120 garages. Het aantal handelszaken met hun 

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/
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respectievelijke m² is niet geweten, zodat deze niet zijn meegerekend in het totaal te 

voorziene garages. 

- Peter Debaenst: De minimale woonoppervlakte van de appartementen dienen ook 

opgenomen te worden. 

► Voor het RUP Albert I Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan is er nu een netto 

oppervlakte voorzien voor de appartementen van 60 m² met een gemiddelde van 70 m². 

- Voor een projectzone, waarbij de nadruk ligt op woonkwaliteit / open ruimte / 

aantrekkingsproject, dienen de grootte van de appartementen hierop afgestemd. Een 

minimale oppervlakte van 70 m² met een gemiddelde van 80 m² zou dan beter op zijn 

plaats zijn. 

 

3.1.2. Advies GECORO: 

De GECORO vindt het project vernieuwend en kan een aantrekkingspool worden om de 

winkelstraat uit te breiden richting Oostduinkerke. 

De Gecoro heeft volgende suggestie: 

- een hoogbouwvisie ontwikkelen met % oppervlakte bebouwde ruimte versus % 

oppervlakte kwalitatieve open ruimte; 

- de minimale netto oppervlakten van de appartementen dienen 70 m² te zijn met een 

gemiddelde van 80 m²; 

- op het eigen terrein dienen per woongelegenheid (handelszaak per 50 m²) minimum 

1,5 ondergrondse parkeerplaatsen te worden voorzien; 

 

3.2. Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart: 

 

3.2.1. Beraadslaging door de GECORO-leden: 

- Lieve Donck: De foto’s dienen aangepast met recentere foto’s. 

- Is het aangewezen om aldaar vakantiewoningen met een maximale capaciteit van 8 

personen toe te laten? Het RUP werd aangepast voor betaalbaar wonen / minder 

bouwlagen. Het voorzien van vakantiewoningen kan / zal invloed hebben op de prijs van 

de woningen. 

- Wat met de mobiliteit? Voor vakantiewoningen met een capaciteit van 8 personen mag 

je rekenen op minimaal 2 auto’s. 

 

3.2.2. Advies GECORO: 

De GECORO geeft unaniem gunstig advies. 

De Gecoro heeft volgende suggestie: 

- foto’s aanpassen met recente foto’s 

- de tekst (hieronder in het rood aangeduid) in artikel 1: Woonzone - 1.1.1. 

Hoofdbestemming inzake ‘vakantiewoningen’ in overweging te nemen: 

VERORDENEND 

Stedenbouwkundige voorschriften 

TOELICHTING EN VISIE 

1.1. Bestemming 1.1. Bestemming 

1.1. Hoofdbestemming 

Deze zone is bestemd voor: 

1. … 

2. toeristische logies onder de vorm van 

vakantiewoningen op schaal van het 

woonweefsel; 

3. … 

… 

1.1. Hoofdbestemming 

… 

 

Op schaal van het woonweefsel: de 

vakantiewoning mag het normaal 

functioneren van een woning niet 

overschrijden. Een richtcijfer is een 

maximale capaciteit van 8 personen, maar 

zal verder afgetoetst worden op niveau van 

de omgevingsaanvraag. 

 

3.3. Gemeentelijke verordening houdende bepaling van de maximum netto 

handelsoppervlakte van kleinhandelsbedrijven: 

 

3.3.1. Beraadslaging door de GECORO-leden: 
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- De verordening houdende bepaling van de maximum netto handelsoppervlakte van 

kleinhandelsbedrijven werd reeds uitvoerig uitgewerkt / aangepast / verbeterd door een 

advocatenkantoor. De GECORO heeft geen opmerkingen. 

 

3.3.2. Advies GECORO: 

De GECORO geeft unaniem gunstig advies. 

 

3.4. Vakantiewoningen: 

 

3.4.1. Beraadslaging door de GECORO-leden: 

- Vakantiewoningen zijn een nieuwe tendens. 

► Het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen voorziet: 

Art. 2. § 1. Een omgevingsvergunning 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. 

Dus: het omvormen van een ‘woning’ (1° wonen) naar een ‘vakantiewoning’ (2° 

verblijfsrecreatie) is vergunningplichtig. 

Een vakantiewoning wordt aldus gecatalogiseerd onder ‘verblijfsrecreatie’. In 

‘verblijfsrecreatie’ kan er geen ‘domicilie’ worden voorzien. Indien men er terug een 

‘domicilie’ wil voorzien is voorafgaandelijk terug een omgevingsvergunning van 

‘verblijfsrecreatie’ naar ‘wonen’ vereist. 

- Vakantiewoningen zorgen of kunnen zorgen voor extra overlast. 

- Vakantiewoningen zorgen voor een ‘extra’ (belastingvrij???) inkomen voor de 

eigenaars. 

- Worden deze eigenaars ‘extra’ belast of hebben ze enkel ‘belasting 2de verblijven’ te 

betalen. Wijzigt het KI? 

- Het invoeren van ‘toeristenbelasting’ of ‘andere soorten belastingen’ is dat een optie? 

- Voor deze problematiek (vakantiewoningen) is het misschien aangewezen om hiervoor 

juridisch advies in te winnen. 

 

3.3.2. Advies GECORO: 

De GECORO stelt voor aan het college van burgemeester en schepenen om juridisch 

advies in te winnen inzake ‘vakantiewoningen’. 

 

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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