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Algemene stedenbouwkundige voorschriften  

De stedenbouwkundige voorschriften bestaan uit een deel ‘algemene voorschriften’ en 
een deel ‘bijzondere voorschriften’. De algemene voorschriften gelden in de mate dat de  
bijzondere voorschriften geen afwijkende regels voorzien. 
 
De onderstaande algemene voorschriften gelden voor alle deelgebieden die onder deze 
deelgemeente vallen. 
 
 
WIJZE VAN METEN EN GEHANTEERDE BEGRIPPEN  
 

Wijze van meten  
 
Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt uitgedrukt in het aantal bouwlagen of in aantal meter (zie verder 
bij de voorschriften). Indien de bouwhoogte wordt uitgedrukt in aantal meter, moet de bouwhoogte gemeten wor-
den tussen het gemiddelde maaiveldniveau ter hoogte van de buitengevels van het gebouw en de nokhoogte, d.i. 
het hoogste punt van het dak van het gebouw. 
 
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) van een gebouw: is de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte 
van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw.  
De oppervlakte die functioneel behoort bij het programma telt mee voor de berekening van de BVO : de opper-
vlakte van binnentrappen, liften, sanitaire voorzieningen, opslagruimtes, technische ruimtes die rechtstreeks ge-
koppeld zijn aan de functie (serverruimte, archief, keukens bergingen …) en dergelijke worden op elk vloerniveau 
tot de bruto vloeroppervlakte gerekend. De oppervlakte van een zolder wordt als bruto vloeroppervlakte mee in 
rekening gebracht op voorwaarde dat deze als een functionele bouwlaag kan worden aangewend.  
De oppervlakte van de facilitaire voorzieningen op het niveau van het gebouw telt niet mee. Niet mee te rekenen 
zijn dus de ruimtes die niet voor functioneel gebruik in overeenstemming met de bestemming kunnen worden 
aangewend. Dit zijn parkeervoorzieningen zoals ondergrondse en half-ondergrondse auto- en fietsparkings (ste-
ken max. 1m uit boven het maaiveld), ruimtes voor technische voorzieningen op het niveau van het gebouw, in-
pandige of uitpandige laad- en losplatforms, vides , inpandige en uitkragende terrassen, dakterrassen, daktuinen, 
patio’s.  
 
Vloer/terreinindex (V/T) : De vloeroppervlakte komt overeen met de bvo van alle gebouwen in de bestemmings-
zone. De terreinoppervlakte komt overeen met de oppervlakte van de bestemmingszone. 
 

Gehanteerde begrippen 
 
Bestemming: de bestemming geeft de functies aan die toegelaten zijn. 
 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is be-
grensd. Een kelder, een ruimte onder een hellend dak, en een teruggetrokken dakverdiep (zie verder) worden niet 
meegerekend als bouwlaag. Een (half-)ondergrondse verdieping wordt als bouwlaag meegerekend, van zodra het 
plafond van deze laag meer dan 1 m boven het maaiveld uitsteekt. . 
 
Detailhandel: het verhandelen van goederen die gericht zijn op de eindconsument. 
 
Diensten: activiteiten gericht op een frequente dienstverlening naar de bevolking. Het betreft onder meer vrije 
beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere. Dan-
cings en aanverwante activiteiten kunnen niet onder deze noemer gevat worden. 
 
Eengezinswoning: gebouw bestaande uit één woning, waarbij de woning samenvalt met het volledige gebouw. 
Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning: een woongebouw met een nevenfunctie die minder dan de helft 
van de netto vloeroppervlakte van het gebouw beslaat, en waarbij de rest van het gebouw volledig wordt ingeno-
men door één woning. 

Gemeenschapsvoorzieningen: dienstverleningen met een openbaar karakter. Het betreft onder meer onderwijs, 
crèches (publieke en private), cultuur en cultus, openbare voorzieningen, grootschalige studentenhuisvesting … 
 
Horeca: verwijst naar hotels, restaurants en cafés (dus exclusief dancings en aanverwante) 
 
Kantoren: zijn gebouwen waar men in het algemeen bureauwerkzaamheden verricht. 
 
Publiek groen: Een groene, afgebakende ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De publieke toegang van en 
naar deze ruimte wordt verzekerd, hetzij rechtstreeks via de openbare weg, hetzij via een recht van doorgang. 
 
Meergezinswoning: gebouw bestaande uit minimum twee woningen, uitgezonderd schakelwoningen 
 
Schakelwoning: een zelfstandige woning (zoals gedefinieerd in het  Algemeen Bouwreglement) die onderdeel is 
van een gebouw dat bestaat uit twee of meer met elkaar verweven zelfstandige woningen, waarbij elke zelfstandi-
ge woning minstens gedeeltelijk op de begane grond is gebouwd, en waarbij de hoofdtoegang van elke zelfstandi-
ge woning rechtstreeks uitkomt op de openbare weg of op een oprit naar de openbare weg. 
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Stedelijk Woongebied (SW) – Buitenstedelijk Woongebied (BSW)  

 
 Ruimtelijke opties (niet verordenend) Stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 
  Bestemmingsvoorschriften 
 Het opzet van dit RUP is om via de generieke bestemmingszone ‘(buiten-) stedelijk woongebied’ een 

voorschrift te introduceren dat vergelijkbaar  is met de bestemmingszone ‘woongebied’ volgens het ge-
westplan : 
De nadruk ligt ook hier op het wonen maar bij het wonen horen  ook bepaalde activiteiten die sterk in rela-
tie staan tot de woonfunctie.  Meestal gaat het om inrichtingen, die veelvuldige relaties vertonen tot  het 
wonen en hierdoor deel uitmaken van de centrumvormende elementen,  die kenmerkend zijn voor het 
stadsleven.  
 
Het onderscheid tussen de bestemming “stedelijk woongebied” en “buitenstedelijk woongebied” heeft te 
maken met de ligging van het deelgebied in het stedelijk  gebied of in het buitengebied zoals afgebakend 
in het RSG en het gewestelijk RUP  voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. 
Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift is voor beide gebieden dezelfde  maar de bijzondere voor-
schriften houden rekening met de verschillende visie  die voor beide gebieden geformuleerd werden. 
 
Verweving met andere activiteiten en voorzieningen die het wonen ondersteunen,is niet alleen toegelaten 
maar zelfs wenselijk voor zover deze andere activiteiten en voorzieningen qua aard en omvang verenig-
baar zijn met het wonen. 
 
Met kleinschalige verweving wordt bedoeld dat wonen gepaard gaat met kleinschalige andere functies 
(kleinere kantoren, detailhandel, lokale bedrijven,  enz), én dat deze andere functies niet opgericht worden 
als geïsoleerde (monofunctionele) entiteiten. Het is dus niet de bedoeling om grootschalige bedrijventer-
reinen, kantoorparken, detailhandelszones, e.d.m. tot stand te  brengen binnen  stedelijk woongebied. In 
bepaalde deelgebieden kunnen de voorschriften hierop afwijkingen voorzien. 
 
Volwaardige mogelijkheden tot verweving ontstaan maar indien men deze op het  niveau van het deelge-
bied (onderdeel van een deelgebied) beschouwt, en niet enkel op perceelsniveau. Een verweving op per-
ceelsniveau gecombineerd met de doelstelling dat het  wonen moet primeren (zie onder) kan immers de 
indruk  wekken dat de woonfunctie in elk project aanwezig moet zijn voor meer dan 50%,  
wat niet altijd wenselijk is (bv. in geval van een crèche of een vrij beroep waar het beroepsgedeelte meer 
dan de helft inneemt). In dit RUP betekent dit dus dat een perceel ofwel volledig ofwel gedeeltelijk  
met een woonfunctie kan worden ingevuld, maar ook eventueel volledig met een andere functie. 
 
In het RUP Stedelijk Wonen ligt de nadruk op het wonen. De woonfunctie  primeert dan ook in principe op 
de aan het wonen verwante functies. Dit houdt in  dat - in het algemeen - meer dan 50% van de BVO, 
bekeken op niveau van het deelgebied, moet ingevuld worden met woonfuncties. 
In bepaalde deelgebieden wordt een groter aandeel aan andere functies dan wonen toegelaten of ver-
plicht gesteld. In andere gevallen gelden beperkingen of  voorwaarden op de aard of het aandeel van an-
dere functies dan wonen.  (voor meer informatie zie toelichtingsnota).  In beide gevallen primeren de  
bijzondere  voorschriften voor dat deelgebied op de bovenstaande 50%- regel. 
 
In de bestemmingsvoorschriften van de deelgebieden wordt de bestemming wonen nader gereglemen-
teerd wat betreft de toegelaten woonvormen, meer bepaald eengezinswoningen, meergezinswoningen 
(appartementen, studio’s,  
kamers, …) en/of schakelwoningen. 
 

Wonen is toegelaten, evenals aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen wordt o.m. verstaan:  
gemeenschapsvoorzieningen, detailhandel, horeca, lokale bedrijven, kantoren,  dien-
sten, nutsvoorzieningen, socioculturele- en recreatieve voorzieningen, autobergplaat-
sen, groene ruimten, wegen, pleinen en infrastructuur voor lokaal openbaar vervoer. 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn slechts toegelaten  
voor zover zij voldoen aan volgende voorwaarden : 
- zij moeten verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving qua aard en 
 omvang. 
- zij moeten op kleinschalige wijze verweven worden met de woonfunctie. 
 
 
 
 
 
Verweving is toegelaten op niveau van het deelgebied, op onderdelen  
van een deelgebied, en op perceelsniveau.  
De verweving sluit daarbij niet uit dat op perceelsniveau (of  per gebouw) één  
functie 100 % van de BVO inneemt, op voorwaarde dat op het niveau van het  
deelgebied het minimum percentage wonen wordt voorzien. 
 
 
 
Behoudens andersluidende voorschriften per deelgebied, geldt dat minstens de 
helft van de totale bvo van al de gebouwen in een deelgebied ingenomen moet  
worden door de functie wonen. 
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  Inrichtingsvoorschriften 
Schakelwoning 
 

Als schakelwoningen toegelaten worden in de bestemmingsvoorschriften van een  
bepaald deelgebied, gelden de volgende inrichtingsvoorschriften:  
 

Schakelwoningen hebben minstens 2 slaapkamers. Bij projecten vanaf 4 schakelwo-
ningen mag max. ¼ van de groep van schakelwoningen ingevuld  
worden met woonentiteiten met slechts 2 slaapkamers. 
Een schakelwoning heeft een voldoende grote private tuin of terras, onmiddellijk 
aansluitend op de leefruimte: een buitenruimte op het gelijkvloers bedraagt 
minimum 50m². Als de buitenruimte wordt voorzien op de verdieping bedraagt  
deze minimum 20m². De buitenruimte vormen steeds één aaneengesloten geheel.  
De gemiddelde bvo van een groep schakelwoningen bedraagt min. 135m² per  
schakelwoning. 

Integratie van 
gebouwen in de 
omgeving 

Dit RUP legt weinig inrichtingsvoorschriften op.  
In de deelgebieden wordt meestal wel de bouwhoogte vastgelegd, en zijn er voor  de rest weinig voor-
schriften opgenomen over dakvorm, bouwdiepte, positie en 
afstand tussen gebouwen e.d.m. 
Hieronder volgen wel een aantal algemene principes waarmee in elk deelgebied, voor zover er niet van 
wordt afgeweken, rekening dient gehouden te worden : 
 
 
 
Er wordt geen algemene verplichting opgelegd voor wat betreft de dakvorm.  
Het bepalen van de gewenste dakvorm vormt het voorwerp van een afweging  
waarin de omgevingskenmerken in het bijzonder van de aanpalende gebouwen  
een rol kunnen spelen. 
 
In geval er wordt gekozen voor één of andere dakvorm, wordt er wel bepaald  waaraan dan moet worden 
voldaan: 
- Een hellend dak heeft een maximale helling; 
- Binnen het virtueel volume van een hellend dak is ook een teruggetrokken dakverdiep toegelaten bij een 
plat dak 
- Een hellend dak of teruggetrokken dakverdiep telt niet mee als bouwlaag of in de berekening van de 
bouwhoogte in meter (zie ook hoger); 
- Andere dakvormen zoals ronde daken of lessenaarsdaken zijn eveneens  toegelaten en worden be-
schouwd als daken met een helling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per deelgebied wordt de bouwhoogte voorgeschreven. Dit is  ook de kroonlijsthoogte. Het dak (of het te-
ruggetrokken dakverdiep is hier niet bij inbegrepen.  Meestal wordt de bouwhoogte uitgedrukt in bouwla-
gen. Vaak gaat het om een maximaal aantal bouwlagen. Soms kan ook een minimaal aantal bouwlagen 
voorgeschreven zijn. Dit voorschrift dient samen gelezen te worden met de voorschriften over daken en 
dakverdiepen (zie hoger). Voor eengezinswoningen wordt de maximale bouwhoogte vastgesteld op 3 
bouwlagen. Dit komt overeen met de gangbare praktijk in de stedelijke context. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daken en dakverdiepen 
Verschillende dakvormen zijn toegelaten, maar moeten rekening houden met de om-
gevingskernmerken, in het bijzonder de dakvorm van het gebouw/de gebouwen  
waartegen aangebouwd wordt.  
 
 
Een hellend dak heeft een maximale hellingsgraad van 50°. Een hellend dak  
wordt niet meegerekend als bouwlaag om de bouwhoogte te berekenen. In een  
hellend dak wordt wel maar één functionele bouwlaag toegelaten. Beperkte afwijkingen 
van de dakhelling zijn toegelaten om andere vormen van ‘hellende  
daken’ toe te laten. 
 
Binnen de omschrijving van een hellend dak is er ook een teruggetrokken  
dakverdiep toegelaten bij een gebouw met een plat dak. Een teruggetrokken  
dakverdiep wordt niet meegerekend als bouwlaag om de bouwhoogte te bepalen. 
Een teruggetrokken dakverdiep heeft een maximum hoogte van 3m. Er is maar  
één functionele bouwlaag toegelaten in een teruggetrokken dakverdiep. 

  
 
 
Bouwhoogte 
De bouwhoogte van een eengezinswoning bedraagt maximaal drie bouwlagen. 
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Omdat het hier om een RUP gaat dat vooral in functie van het wonen is  
geconcipieerd, wordt het maximum aantal bouwlagen meestal bij de functie wonen vermeld. Wanneer het 
om andere functies gaat, kan in een zelfde situatie een zelfde bouwhoogte toegestaan worden als voor 
wonen. De omrekening van aantal bouwlagen naar meter uitgaande van een gemiddelde bouwhoogte van 
ongeveer  3m per bouwlaag (voor woongebouwen) is dan nuttig. Voor bouwlagen met een  
andere functie (bv. detailhandel of kantoren) kan wel een grotere hoogte per bouwlaag worden toege-
staan. 
 
In functie van een goede stedenbouwkundige ordening kan het in bepaalde omstandigheden aangewezen 
zijn om de toegelaten maximum bouwhoogte te beperken, zoals bijvoorbeeld : de afstand tot de achterlig-
gende bebouwing is te gering, de tuindiepte is te klein, het hoogteverschil met aanpalende gebouwen is te 
groot, aansluiting op bestaande gebouwen is moeilijk omwille van het grote hoogteverschil, de afstand tot 
de perceelsgrens is te gering, bij bijgebouwen. 
 

Behoudens andersluidende voorschriften is de bouwhoogte van constructies of ge-
bouwen voor  meergezinswoningen of andere functies nooit hoger dan 3 bouwlagen 

Publiek groen en 
publieke ruimte  
 
 
 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen geldt een groennorm van 20m² bijkomend  publiek groen per woning. Deze 
groennorm wordt enkel opgelegd in de grotere deelgebieden waar relatief veel bijkomende woningen mo-
gelijk zijn. (In sommige  grote deelgebieden wordt geen groen opgelegd omdat een afzonderlijke bestem-
mingszone voor openbaar groen is voorzien.) 
Voor projecten met beperkte omvang is het vaak onmogelijk om publiek groen te voorzien of leidt dit tot 
onbruikbare publieke ‘groensnippers’, zodat geen  verplichting tot aanleg van publiek groen wordt opge-
legd.  
Met “publiek groen” (zie hoger bij definities) wordt openbaar en recreatief groen bedoeld. 
Belangrijk is dat men bij de aanleg van publiek groen de groenzones zo veel  mogelijk clustert in grotere 
gehelen om versnippering te vermijden. Dit komt de bruikbaarheid voor het publiek groen ten goede. 
Bestaand publiek groen moet bij het ontwerp van nieuwe woonzones zo veel  mogelijk ontzien worden, 
door de gebouwen zoveel mogelijk in te planten buiten  
de bestaande groenzones. 
 
 
 
De publieke ruimte wordt op kwalitatieve en duurzame wijze (her)ingericht. 
 
 
 
 
(Ver)nieuw(d)e straten worden van voldoende groen voorzien. 
 

Publiek groen 
 
 
 
 
 
 
 
Indien in een deelgebied de verplichting wordt opgelegd om publiek groen aan te leg-
gen, moet dit nieuwe publiek groen maximaal geclusterd worden, en zoveel mogelijk 
aansluiten bij reeds bestaande groenzones. 
Bij het inplanten van nieuwe woningen of functies worden bestaande publieke  
groenzones zoveel mogelijk ontzien.  
 
Publieke ruimte 
 
De publieke ruimte wordt (her)ingericht met respect voor de inrichtingskwaliteit  en de 
duurzaamheid van de publieke ruimte: op vlak van parkeren, het beperken  van ver-
hardingen of het streven naar maximale doorlatende verhardingen, de ecologische 
groenstructuur, de waterstructuur en de waterbuffering via open grachten, fiets- en 
wandelverbindingen. 
Bij de aanleg van nieuwe straten en of de herinrichting van bestaande straten 
moet er straatgroen voorzien worden. 
 

In alle zones toegelaten 
constructies 
 

Een aantal ‘technische voorzieningen’ zijn niet te vatten in een aparte bestemmingszone. Dat kan zijn 
omdat : 
- de omvang te beperkt is om als een aparte zone aan te duiden 
- of omdat men niet op voorhand weet of die wel nodig zijn en men die dus niet kan voorzien in het RUP 
- of omdat men niet op voorhand weet waar die zullen worden ingeplant omdat dit pas gebeurt wanneer 

een project concreet wordt uitgewerkt 
- omdat er in de loop van de tijd nieuwe behoeften ontstaan die  
Daarom worden deze technische voorzieningen mogelijk gemaakt in alle bestemmingszones. Onder het 
voorbehoud dat deze niet te omvangrijk mogen zijn en dat er een goede integratie in de omgeving wordt 
gezocht.  
De zelfde redenering geldt voor technische voorzieningen die te maken hebben met de stedenbouwkundi-

Voorzieningen van technische aard die tot de normale uitrusting van het gebied beho-
ren zoals elektriciteits- en gascabines, telefooncellen, pompgemalen, bufferbekkens, 
grachten, geluidsschermen, gronddammen of geluidsbermen e.d. mogen binnen elke 
zone voorzien worden mits voldoende aandacht wordt geschonken aan de integratie 
van de constructies in de omgeving en de omvang ervan (hoogte, terreininname) be-
perkt blijft. 
Noodzakelijke technische voorzieningen betreffende de waterhuishouding als gevolg 
van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzienin-
gen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn 
eveneens toegelaten.  
In groenzones zal de aard, de omvang en de integratie van een technische voorzienin-
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ge verordening betreffende de waterhuishouding. 
Men zal steeds moeten nagaan of de technische voorziening wel thuis hoort in een groenzone. Zo ja gaat 
men na of de omvang en integratie wel aangepast is aan het functioneren en de inrichting van de groen-
zone. Zo nee moet men deze technische voorzieningen buiten de groenzone houden en inplanten in een 
bebouwbare zone. 

gen bijzondere aandacht vragen om de landschapswaarden en het functioneren ervan 
minimaal aan te tasten. 

Watertoets 
 
 
 
 
 

Overstromingsgevoelige gronden: 
Een beperkt aantal deelgebieden zijn effectief of mogelijk overstromingsgevoelig.  
Zie algemene toelichtingsnota hoofdstuk ‘I.8 Waterparagraaf’.  
 
Voor de overstromingsgevoelige gebieden wordt opgelegd om overstromingsvrij te bouwen.  
Hiernaast worden de minimale vereisten opgelegd. Voor een meer uitgebreide toelichting over overstro-
mingsvrij bouwen: zie toelichtingsnota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bij ontwikkelingen in overstromingsgevoelige gebieden, moet er overstromingsvrij wor-
den gebouwd. Dit houdt minimaal in: 
- Er mogen geen ondergrondse ruimten (benutte kelders, garages,…) worden voor-
zien, uitgezonderd een kruipkelder.  
- Het vloerpeil wordt hoog genoeg geplaatst, minstens 30 cm hoger dan het  
waterpeil dat bereikt wordt bij een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar  
(T100 of ‘overstromingspeil’ genoemd). 
- Er mogen geen ondergrondse mazouttanks worden voorzien. 
- De hemelwaterput moet zo worden geplaatst of uitgerust dat er geen overstromings-
water in de put kan binnendringen. 
- Een vlotte waterafvoer van de gebouwen moet verzekerd worden, eventueel met 
pompinstallatie.   
- Er moet een terugslagklep geplaatst worden op aansluitingen naar de openbare riole-
ring. 

Verhardingen Om het effect van verhardingen te milderen en de versnelde afvoer van de waterlopen te beperken dienen 
extra maatregelen genomen te worden bij de realisatie van grote verharde oppervlaktes. 

Een totale verharde oppervlakte (gebouwen en verhardingen) per deelgebied > 1000 
m² is enkel toegelaten indien deze gecompenseerd wordt met extra bronmaatrege-
len om de afvoer van hemelwater naar waterlopen of RWA-riolen te beperken. Er 
moet dan ruimte in het deelgebied voorzien worden om het hemelwater van buien 
met een terugkeerperiode van 50 jaar en minder, ter plekke te laten infiltreren. De 
nodige oppervlakte daarvoor bedraagt 7% van de totale verharde oppervlakte en is 
complementair aan de verplichting om publiek groen aan te leggen. Indien de infiltra-
tievoorziening zo geconcipieerd is zodat deze binnen de 24u opnieuw droog staat, 
kan deze ook mits een gepaste vormgeving als recreatief groen aanzien worden.  
(Metingen van de infiltratiecapaciteit en de grondwaterstand zijn nodig om aan te 
tonen dat infiltreren niet mogelijk is. In dit geval moet hemelwater gebufferd worden 
en vertraagd geloosd met max. 20 l/s/ha.)  
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Deelgebied Oostakker – Bredestraat 1      B3-12 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich aan de oostzijde van het centrum van Oostakker. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische 
toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen in een binnengebied. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en 
juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van oostelijke rand van Oostakker. De omgeving is sterk residentieel met vooral (half)open bebouwing.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gaat over een binnengebied met een opp. van ongeveer 1 ha. Het westelijk deel is braakliggend/weiland. Het oostelijk deel bestaat uit een 
villa met grote tuin en met veel hoogstammig groen langs straatzijde en een terrein dat in beperkte mate is ingenomen door een 
bedrijfsgebouw en een verhard terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven, zone voor schermgroen, zone voor open of 
gekoppelde bebouwing, zone voor voortuinstroken en zone voor koeren en tuinen”. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Holstraat A (MB 15 december 1989) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De in het BPA voorziene bestemming werd maar voor een beperkt deel gerealiseerd. De bedrijfsactiviteiten die er ten tijde van de opmaak van 
het BPA aanwezig waren, dus circa 30 jaar terug, zijn nauwelijks gewijzigd. Vermits het hier gaat om een goed bereikbaar terrein van circa 1 
ha in een overwegend residentiele omgeving dichtbij een dorpskern is hier een woonbestemming mogelijk en zinvol. De huidige 
bedrijfsactiviteit kan wel verder worden gezet.  
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt een bestemming “stedelijk woongebied”. In functie van de gewenste verweving tussen wonen en werken wordt bij de 
bestemmingswijziging van deze KMO-zone deze verweving gestimuleerd door langs de Bredestraat enkel meergezinswoningen toe te laten op 
voorwaarde dat minstens 50% van de bvo bestaat uit economische activiteiten. 
 
 

1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woonuitbreidingsgebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen:  

-  zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor koeren en tuinen 
-  zone voor open en gekoppelde bebouwing 
-  zone voor voortuinstroken 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied Oostakker – Bredestraat 1      B3-12 
 
 
 
 Stedelijk woongebied Bredestraat 1  

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De zuivere woonomgeving vormt de referentie. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies. Omdat er voor de ontwikkeling van 
dit woongebied ook bijkomende straten nodig kunnen 
zijn, zijn verhardingen voor straten en ook openbaar 
groen toegelaten. 
Door de beperkte omvang van het deelgebied en de 
plaats van deze bedrijfsactiviteiten in het deelgebied is 
het niet verantwoord om naast de bestaande 
bedrijfsfunctie ook wonen te voorzien.  
 
Langs straatzijde kan dit wel op voorwaarde dat er 
ruimte wordt vrijgehouden voor een weg die het 
binnengebied zal ontsluiten. In een inrichtingsplan kan 
dit aspect bestudeerd worden. 
De bestaande bedrijfsfunctie mag verder gezet worden 
en zelfs verder uitbreiden maar kan aan beperkingen 
onderworpen worden omwille van het impact op de 
woonomgeving. 
 
In de omgeving is de overwegende woningtypologie de 
eengezinswoning. 
 
In dit deelgebied, dat op het huidig ogenblik volledig 
bestemd is voor economische activiteiten, is het de 
bedoeling om – enkel langs de Bredestraat (niet in het 
binnengebied) – bepaalde economische functies nog 
steeds toe te laten in functie van de gewenste 
verweving tussen wonen en economische activiteiten. 
In gebouwen met een economische functie is wonen 
op een aantal bouwlagen mogelijk, in welk geval 
appartementen of studio’s als woontypologie zijn 
toegelaten. Bij gebrek aan economische hoofdfunctie 
in het gebouw, zijn enkel eengezinswoningen 
toegestaan. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet  in het 
binnengebied (dieper dan 30 m. vanaf de Bredestraat) meer 
dan 70% van de bvo ingenomen worden door de functie wonen 
(en dit bekeken op het niveau van het binnengebied) 
 
De woonbestemming mag slechts gerealiseerd worden wanneer 
de aanwezige bedrijfsgebouwen zijn afgebroken.  
 
 
 
Langs de Bredestraat (en over een diepte van 30 m) kan een 
woonfunctie worden toegestaan op voorwaarde dat er 
voldoende ruimte over blijft voor een ontsluitingsweg die nodig is 
voor de ontwikkeling van het binnengebied. 
Het bestaande bedrijf behoudt alle mogelijkheden voor 
verbouwing, heropbouw en uitbreiding maar de impact op de 
woonomgeving kan eventueel leiden tot beperkingen op vlak 
van activiteit en de omvang van de gebouwen… 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten. 
 
Indien langs de Bredestraat economische functies (detailhandel, 
kantoor/dienstverlening/vrij beroep of bedrijvigheid) voorzien 
worden, zijn boven de economische functies ook 
meergezinswoningen toegestaan, voor zover de economische 
functie  minstens 50% van de BVO van dit gebouw inneemt. 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte dient als referentie. 
Verder geldt ook de minimale woningdichtheid die het 
RSG vooropstelt.  
Conform het RSG wordt er per woongelegenheid een 
aantal m² publiek groen voorzien dat wordt geclusterd. 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP 

De maximale hoogte aan de Bredestraat is 3 bouwlagen. 
 
 
 
 
 

zijn zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd 
maar daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van 
een duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften 
maken binnen het streven naar kwaliteit, toch een 
aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker 
voor grotere nog onbebouwde gebieden, weinig 
duidelijk is hoe de stedenbouwkundige structuur er 
juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag 
voor grotere nog onbebouwde gebieden getoetst 
worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz. 
Een inrichtingsplan is te beschouwen als een 
informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen of de 
vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de 
goede ruimtelijke ordening.  
Een inrichtingsplan is slechts  zinvol wanneer het gaat 
om werken met beperkte omvang die weinig uitstaans 
hebben met de eigenlijke projectontwikkeling. 
 

De minimale bouwdichtheid bedraagt 25w/ha. 
 
Er wordt 20m² publiek groen per woning voorzien en dit publiek 
groen wordt geclusterd. 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet 
beoordeeld worden rekening houdend met een kwalitatieve 
ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de ruime omgeving 
en zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria, voor 
zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
het waterbeheer en de natuuraspecten.  
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 
 

 

SW 
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Deelgebied Oostakker – Bredestraat 2      B3-14 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich aan de noord-oostzijde van het centrum van Oostakker nabij de dorpskern. De situering is terug te vinden op het 
plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen in een binnengebied. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en 
juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van noord-oostelijke rand van Oostakker. De omgeving is sterk residentieel met vooral (half)open bebouwing.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gaat over een binnengebied met een totale opp. van ongeveer 1 ha dat bestaat uit vier percelen van drie verschillende eigenaars. Het 
westelijk deel is volledig braakliggend na de afbraak van een aantal serres die zich daarop bevonden. Het oostelijk deel bestaat uit een stuk 
bouwgrond met een opp. van ongeveer 3000m² dat nog in gebruik is als akkerland en dat eigendom is van een kerkfabriek. 
Langs straatzijde bevinden zich enkele woningen van de zelfde eigenaar als van het terrein waarop de serres aanwezig waren. Tussen deze 
woningen is een doorgang naar het achterliggende terrein mogelijk maar niet optimaal omdat de ruimte tussen de bestaande woningen beperkt 
is tenzij één van de woningen wordt afgebroken. Daarom is het aangewezen ook de aanpalende onbebouwde gronden in de Ooistraat en de in 
het BPA voorziene voetweg mee te nemen om te zien hoe het volledige deelgebied het best kan ontsloten en ingericht worden. Dit laat ook toe 
om de bouwmogelijkheden op dit terrein mee te bekijken en eventueel aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterloop O1335, beheerd door de Polder Moervaart en Zuidlede, doorkruist het deelgebied Bredestraat 2. Volgende wetgeving is van 
toepassing op de waterloop:  

- Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958 art. 6 dat stelt dat aangelanden van de 
waterlopen verplicht zijn :  

o doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder  
o op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten 

niet schadelijk zijn voor het milieu  
o materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop te laten plaatsen .  

- Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958 art. 2 dat stelt dat het verboden is beplantingen, 
bouwwerken of herstellingen aan waterlopen binnen een strook van 3 m vanaf hun uiterste boord zonder voorafgaande toelating van 
het bestuur - van de polder of watering . Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958 art. 1 

§1, §2 die stellen dat buitengewone werken van verbetering of wijziging aan geklasseerde waterlopen maar mogen uitgevoerd 
worden na machtiging van de Deputatie en na advies van de polder of watering conform de wet van de politie op de niet bevaarbare 
en niet-bevlotbare waterlopen van 07-05-1877 art. 23. 

 
1.5.5. bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven en zone voor schermgroen, zone voor open of 
gekoppelde bebouwing, zone voor halfopen bebouwing, zone voor tuinen, zone voor bijgebouwen, koeren en tuinen, zone voor wandel- en 
fietswegen”. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Holstraat A (MB 15 december 1989) 
Een klein deel bevindt zich ook binnen de verkaveling 1996OO379/00. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De in het BPA voorziene bestemming voor KMO’s werd na 25 jaar nog altijd niet gerealiseerd. De serres die er ten tijde van de opmaak van 
het BPA aanwezig waren werden reeds geruime tijd geleden afgebroken maar er kwam geen vervangende bedrijfsactiviteit. Men kan zich dus 
terecht afvragen of de huidige bestemming nog wel beantwoordt aan een behoefte. Gezien het residentieel karakter van de omgeving en de 
ligging nabij de dorpskern van Oostakker en de aanwezigheid van een groenas lijkt het zinvol van de bestemming te verruimen naar stedelijk 
woongebied. Extra aandacht moet gaan naar de ontsluiting van het terrein waarop de serres zich bevinden. De aanleg van een straat tussen 
de bestaande woningen is immers niet evident omdat deze zich dicht bij elkaar bevinden. In het inrichtingsplan zal dit aspect extra onderzocht 
worden. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt een bestemming “stedelijk woongebied”. In functie van de gewenste verweving tussen wonen en werken wordt bij de 
bestemmingswijziging van deze KMO-zone deze verweving gestimuleerd door langs de Bredestraat enkel meergezinswoningen toe te laten op 
voorwaarde dat minstens 50% van de bvo bestaat uit economische activiteiten. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 
- woonuitbreidingsgebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen:  

-  zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven,  
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor openbaar groen 
-  zone voor open of gekoppelde bebouwing 
-  zone voor halfopen bebouwing 
-  zone voor tuinen 
-  zone voor wandel- en fietswegen  
Voor de realisatie van dit RUP wordt verkaveling 1996OO379/00 opgeheven. 
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Deelgebied Oostakker - Bredestraat 2       B3-14 
 
 
 Stedelijk woongebied Bredestraat 2  

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De zuivere woonomgeving vormt de referentie. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies.  
Omdat er voor de ontwikkeling van dit woongebied ook 
bijkomende straten nodig kunnen zijn, zijn  
verhardingen voor straten en ook openbaar groen 
toegelaten. 
In de omgeving is de overwegende woningtypologie de 
eengezinswoning maar de Bredestraat als invalsweg 
naar het centrum van Oostakker en het feit dat het 
terrein ook paalt aan een publieke groenzone 
verdraagt een aangepaste woningtypologie.  
In dit deelgebied, dat op het huidig ogenblik volledig 
bestemd is voor economische activiteiten, laat men in 
functie van de gewenste verweving tussen wonen en 
economische activiteiten langs de Bredestraat enkel 
meergezinswoningen toe onder voorwaarde dat 
minstens 50% van de bvo wordt ingenomen door 
economische functies. Zoniet worden er enkel 
eengezinswoningen toegestaan. 
Meergezinswoningen zijn ook toegestaan tegen de 
publieke groenzone. Het publiek groen dat volgt uit de 
groennorm wordt hier voorzien en geclusterd met het 
bestaand publiek groen. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet in het 
binnengebied (> 30 m. verwijderd van de Bredestraat en 
Ooistraat) meer dan 70% van de bvo ingenomen worden door 
de functie wonen (en dit bekeken op het niveau van het 
binnengebied) 
 
Diverse woningtypologieën zijn toegelaten maar minstens 50% 
van het aantal woningen moet bestaan uit eengezinswoningen.  
Indien in een strook van 30 m. diep langs de Bredestraat 
economische functies (detailhandel, kantoor/dienstverlening/vrij 
beroep of bedrijvigheid) voorzien worden, zijn boven de 
economische functies ook meergezinswoningen toegestaan, 
voor zover de economische functie  minstens 50% van de BVO 
van dit gebouw inneemt. 

 
 
 
 
 
 
Tegen de publieke groenzone zijn ook meergezinswoningen 
toegelaten. 

 

Inrichting 
 
 

De minimale woningdichtheid die het RSG vooropstelt 
geldt. De huidige bouwhoogte dient als referentie. 
 
De ontsluiting van het binnengebied is niet evident 
door de aanwezigheid van woningen langs straatzijde 
en moet daarom grondig onderzocht worden in het 
kader van het inrichtingsplan. 
Conform het RSG wordt er per woongelegenheid een 
aantal m² publiek groen voorzien dat wordt geclusterd. 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP 
zijn zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd 
maar daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van 
een duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften 
maken binnen het streven naar kwaliteit, toch een 
aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker 
voor grotere nog onbebouwde gebieden, weinig 
duidelijk is hoe de stedenbouwkundige structuur er 

De maximale hoogte aan de Bredestraat is 3 bouwlagen. 
De minimale bouwdichtheid bedraagt 25w/ha. 
 
De ontsluiting van dit deelgebied krijgt bijzondere aandacht bij 
de opmaak van een inrichtingsplan. 
 
 
Er wordt 20m² publiek groen per woning voorzien en dit publiek 
groen wordt geclusterd en sluit aan op de bestaande groenas. 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet 
beoordeeld worden rekening houdend met een kwalitatieve 
ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de ruime omgeving 
en zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria, voor 
zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  

juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag 
voor grotere nog onbebouwde gebieden getoetst 
worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz. 
Een inrichtingsplan is te beschouwen als een 
informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen of de 
vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de 
goede ruimtelijke ordening.  
Een inrichtingsplan is wel niet zinvol wanneer het 
slechts gaat om werken met beperkte omvang die 
weinig uitstaans hebben met de eigenlijke 
projectontwikkeling. 

• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 
privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 

• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
het waterbeheer en de natuuraspecten.  
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 
 

 
 
 Fiets-en voetgangersas Bredestraat 2  

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In het BPA Holstraat is er een verbinding voorzien voor 
fietsers en voetgangers tussen de centrale groenas en de 
Bredestraat die naast een bestaande waterloop  loopt en 
zeer strikt is vastgelegd. 
Het principe hiervan wordt behouden door een indicatieve 
aanduiding.  

Deze indicatieve aanduiding op het grafisch plan geeft aan 
dat ter hoogte van deze pijl een verbinding voor voetgangers 
en fietsers moet voorzien worden  

 

SW 
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Deelgebied : Oostakker - Centrum noord  B1-7 ; B2-1 ; B3-6 ; B3-10 ; B3-11 ; B3-21 ; B3-41 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Oostakker, meer bepaald aan de zuidzijde van het centrum van de dorpskern. De situering is terug te vinden op 
het overzichtsplan van de deelgemeente en het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail 
daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied, bestaat uit verschillende onderdelen, is vrij uitgestrekt en bevindt zich ten noorden van de Wolfputstraat en hoofdzakelijk ter 
hoogte van de Sint-Laurentiuslaan. De gedetailleerde grens wordt gevormd door alle verkavelingen die in het BPA Centrum-1A aangeduid zijn 
en een aantal andere aanpalende gebieden. De begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave 
op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de deelgemeente Oostakker en bevindt zich aan de zuidrand van de dorpskern. Het deelgebied is een 
nagenoeg zuiver residentieel woongebied. Er zijn enkele grootschalige voorzieningen aanwezig. Verder verspreid ook enkele kleine lokale 
bedrijven(terreinen). Het gebied wordt bediend door een buslijn (Sint-Laurentiuslaan) 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Het gaat hier overwegend over een residentieel woongebied met hoofdzakelijk ééngezinswoningen van het type villa , gekoppelde, halfopen of 
gesloten bebouwing met overwegend één of twee bouwlagen. Appartementen komen slechts sporadisch voor. Centraal bevindt er zich ook 
een vrij omvangrijk gebied met sociale woningen. Verder enkele kleine lokale bedrijven en enkele grootschalige voorzieningen. zoals een 
kerkhof en een school. 
Onderdeel Wolfputstaat/Renaat De Rudderstraat (nr. 1 op plan feitelijke toestand – zie linkse foto) 
Dit onderdeel bestaat uit een aantal percelen van één eigenaar en met een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Op dit perceel bevinden zich in de 
zuidoostelijke hoek en in de zuidwestelijk hoek telkens één woning. Aan de westzijde van het perceel bevindt zich een omvangrijk 
serrecomplex. De rest van het perceel , en dit is het grootste deel ervan, is braakliggend/grasland. De voorziene bouwzone langsheen de 
Wolfputstraat is nog deels onbebouwd zodat het achterliggende gebied nog gemakkelijk kan ontsloten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Wolfputstaat/Domien Geersstraat (nr. 2 op plan feitelijke toestand –zie rechtse foto) 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen van één eigenaar deels in tweede bouwzone, deels grenzend aan de straat. De 
gezamelijke oppervlakte bedraagt iets meer dan 1 ha. De meeste percelen zijn onbebouwd en braakliggend/grasland. Enkele zijn in gebruik als 
(achter)tuin en deels begroeid met hoogstammig groen. Centraal bevinden zich enkele oudere loodsen. De voorziene bouwzone langsheen de 
Wolfputstraat is nog deels onbebouwd zodat het achterliggende gebied nog gemakkelijk kan ontsloten worden. 
 
 
 
 
 
 

Bernard Tracylaan (nr. 3 op plan feitelijke toestand - zie linkse foto) 
Op één van de percelen welke ontsloten wordt via de Bernard De Tracylaan bevindt zich een woning in tweede bouwzone. Het zelfde geldt 
voor een aanpalend perceel dat ontsloten wordt via de Wolfputstraat. Op de rest van de percelen bevinden zich enkel kleine bijgebouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Bredestraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand – zie rechtse foto) 
Het gaat over een binnengebied met een opp. van ongeveer 1 ha dat grotendeels in eigendom is van twee eigenaars. Het oostelijk deel wordt 
extensief gebruikt voor de openluchtstockage van bouwafval en containers en is grotendeels braakliggend. Het westelijk deel is nog in gebruik 
als akkerland. De bouwzone langsheen de Bredestraat is nog deels onbebouwd zodat het achterliggende gebied nog kan ontsloten worden. 
Onderdeel Gentstraat (nr. 5 op plan feitelijke toestand – linkse foto) 
Dit onderdeel heeft een oppervlakte van ongeveer 3,2 ha. Het grootste deel wordt ingenomen door een school van het 
gemeenschapsonderwijs. Deze school bestaat uit een groot aantal paviljoenachtige gebouwen waartussen nog veel open ruimte aanwezig is. 
Die bestaat grotendeels uit grasland maar aan de zuidoostelijke rand is ook heel wat hoogstammig groen aanwezig. De gebouwen staan op 
een vrij grote afstand van de Gentstraat. Ten westen van deze school zijn er nog enkele grote percelen deels bezet met oude serres deels in 
gebruik als tuin. Het gebied bevindt zich nabij de dorpskern van Oostakker en wordt goed bediend via openbaar vervoer (via de Gentstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Gentstraat/Edmond Ronsestraat (nr. 6 op plan feitelijke toestand – rechtse foto) 
Het gaat over een omvangrijk binnengebied met een opp. van ongeveer 1,5 ha. Een deel bestaat uit een braakliggend terrein/tuin bereikbaar 
via de Gentstraat. Een andere deel is ingenomen door twee openluchttennisvelden van een tennisclub met bijhorende clubgebouwen en 
parking. Daarnaast, dicht bij de Gentstraat, een groep van 4 kleine zonevreemde woningen en een aantal bijgebouwen. Deze zijn bereikbaar 
via de zelfde weg vanaf de Gentstraat.. Het meest oostelijke deel is een onderdeel van een parkachtige tuin van een woning gelegen langs de 
Gentstraat. Dit terrein is bereikbaar via de Edward Ronsestraat. 
Onderdeel verkavelingen (nr. 7 op plan feitelijke toestand) 
De woningen die zich in het gebied bevinden vallen binnen nog geldende verkavelingen. Het gaat hier vooral om eengezinswoningen van het 
open of gekoppelde woningtype en met 1 of 2 bouwlagen. Dit onderdeel vormt veruit het grootste gebied en bevat ook de meeste woningen. 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Centrum 1A  (MB 6 februari 1986) 
De detailbestemmingen voor de verschillende onderdelen zijn de volgende : 
Onderdeel Wolfputstaat/Renaat De Rudderstraat (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
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-  zone voor koeren en tuinen 
-  zone voor schermgroen 
Onderdeel Wolfputstaat/Domien Geersstraat (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
- zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Bernard Tracylaan (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Bredestraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
- zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Gentstraat (nr. 5 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor gemeenschapsvoorzieningen – onderwijs,  
-  zone voor tuinstroken met bouwverbod,  
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en autobergplaatsen  
-  zone voor schermgroen 
Onderdeel Gentstraat/Edmond Ronsestraat (nr. 6 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor sportieve recreatie 
-  zone voor open bebouwing (enkel zone nr 5) 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor wegen 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
Onderdeel verkavelingen (nr. 7 op plan feitelijke toestand) 
- - Het voorschrift uit het BPA “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) blijven 

gelden.” 
Het betreft hier volgende verkavelingen : 
-   verk. nr. 1968OO131/00 
-   verk. nr. 1964OO039/00 
-   verk. nr.1970OO150/00 
-   verk. nr. 1974OO199/00 
-   verk. nr. 1991OO338/00 
-   verk. nr. 1996OO282/00 
-   verk. nr. 1976OO220/00 
-   verk. nr. 1962OO006/00 
-   verk. nr. 1970OO153/00 

 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel Wolfputstaat/Renaat De Rudderstraat (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
Het gaat hier over een groot terrein (circa 1 ha) dat oorspronkelijk in gebruik was voor tuinbouw (serrebouw). Op dit ogenblik zijn enkel nog de 
serres aanwezig maar die worden minder intensief gebruikt en zijn ook in minder goede toestand. De rand van dit terrein is in het huidig BPA 
reeds bestemd voor woningbouw zij het met lage dichtheid (open of gekoppelde bebouwing). De kern van het perceel heeft een bestemming 
voor ambachtelijke bedrijven met een brede strook schermgroen errond. De goedkeuring van het BPA zo’n 30 jaar geleden heeft niet geleid tot 
het realiseren van de voorziene bestemming zodat men zich terecht kan afvragen of deze nog zinvol is. Deze locatie is door zijn ligging midden 
in een residentiele woonwijk en naar de huidige maatstaven wellicht nog weinig geschikt voor de vestiging van bedrijven. Het terrein biedt 
evenwel veel meer mogelijkheden indien het volledig voor wonen wordt bestemd. Het kan vanaf twee straten ontsloten worden en bevindt zich 
dicht bij de dorpskern. Het eventueel omzetten van de aanpalende voetweg naar een gewone straat kan de ontsluiting nog een stuk 
verbeteren. Door de omvang van het terrein is het aangewezen om bij ontwikkeling een inrichtingsplan op te maken. Gezien de aard van de 
omgevende woningen wordt er in het binnengebied gekozen voor eengezinswoningen. In functie van de gewenste verweving tussen wonen en 
werken wordt bij de bestemmingswijziging van deze KMO-zone deze verweving gestimuleerd door langs de Wolfputstraat enkel 
meergezinswoningen toe te laten op voorwaarde dat minstens 50% van de bvo bestaat uit economische activiteiten. 
 

 
Onderdeel Wolfputstaat/Domien Geersstraat (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
Slechts een klein deel van dit omvangrijk perceel is bebouwd. Deze locatie is door zijn ligging midden in een residentiele woonwijk en naar de 
huidige maatstaven weinig geschikt voor de vestiging van bedrijven. Het bevindt zich ook dicht bij de dorpskern. Het terrein biedt evenwel veel 
meer mogelijkheden indien het volledig voor wonen wordt bestemd. Het terrein paalt ook aan de Wolfputstraat over een breedte van meer dan 
30m en kan langs daar ontsloten worden. Door zijn oppervlakte en afmetingen en goede ontsluitingsmogelijkheden is het gebied goed geschikt 
voor woningbouw. Door de omvang van het terrein is het aangewezen om bij ontwikkeling een inrichtingsplan op te maken. Gezien de aard 
van de omgevende woningen wordt er gekozen voor eengezinswoningen. 
Onderdeel Bernard Tracylaan (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
Op het perceel ontsloten via de Bernard De Tracylaan werd vroeger een kantoor opgericht welke evenwel later zonder vergunning omgevormd 
werd naar een woning. Gezien de bestemming van dit gebied in het BPA, namelijk KMO-zone, is deze woning zonevreemd. De Codex voorziet 
geen mogelijkheden voor deze woning vermits deze niet vergund werd.  
De andere woning die ontsloten wordt via de Wolfputstraat is eveneens zonevreemd en bevindt zich eveneens binnen een KMO-zone. 
De bedrijfszone die het BPA op deze plaats voorziet werd dus niet gerealiseerd en kan ook niet meer worden gerealiseerd en heeft dus ook 
weinig zin meer. Al deze elementen maken dat het zinvol is de bestemming van de volledige zone te wijzigen naar wonen.  
Onderdeel Bredestraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
Dit omvangrijk gebied is volledig onbebouwd. De goedkeuring van het BPA zo’n 30 jaar geleden heeft niet geleid tot het realiseren van de 
voorziene bestemming zodat men zich terecht kan afvragen of deze nog zinvol is. Deze locatie is door zijn ligging midden in een residentiele 
woonwijk en naar de huidige maatstaven weinig geschikt voor de vestiging van bedrijven. Het terrein biedt evenwel veel meer mogelijkheden 
indien het volledig voor wonen wordt bestemd. Het terrein paalt ook aan de Bredestraat waar er een voldoende breed onbebouwd gedeelte is 
voor de ontsluiting . Door zijn oppervlakte en afmetingen en goede ontsluitingsmogelijkheden is het gebied goed geschikt voor woningbouw. 
Door de omvang van het terrein is het aangewezen om bij ontwikkeling een inrichtingsplan op te maken. Gezien de aard van de omgevende 
woningen wordt er in het binnengebied gekozen voor eengezinswoningen. In functie van de gewenste verweving tussen wonen en werken 
wordt bij de bestemmingswijziging van deze KMO-zone deze verweving gestimuleerd door langs de Bredestraat enkel meergezinswoningen 
toe te laten op voorwaarde dat minstens 50% van de bvo bestaat uit economische activiteiten. 
Onderdeel Gentstraat (nr. 5 op plan feitelijke toestand) 
De bestemmingen volgens het BPA zijn zeer limitatief en laten voor het grootste deel van het gebied geen andere bestemming toe dan 
onderwijs. In elk geval lijkt het verstandig om voor een dergelijk omvangrijk terrein nabij de kern van Oostakker ruimere stedenbouwkundige 
mogelijkheden te voorzien. Deze bestemming geeft zowel mogelijkheden voor de bestaande school maar laat ook woonontwikkelingen toe 
voor geheel of een deel van het gebied. Het waardevol bestaand groen wordt hierbij behouden en er kan aan gedacht worden om een deel van 
dit terrein voor openbaar groen voor te behouden. Door de omvang van het terrein is het aangewezen om bij ontwikkeling een inrichtingsplan 
op te maken. Gezien de aard van de omgevende woningen wordt er vooral gekozen voor eengezinswoningen ingeval van wonen. Een beperkt 
aandeel mag uit schakel- of meergezinswoningen bestaan De rand langs de Gentstraat lijkt daarvoor het meest geschikt. Op die plaats mag de 
bebouwing ook iets hoger zijn want dit is nu ook al hier en daar het geval (zie foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gentstraat t.h.v. ‘het onderdeel’ 

 
Gemeenschapsvoorzieningen zijn evenwel ook mogelijk als ‘hoofdbestemming’. Zo wordt het verder functioneren van de onderwijsinstelling 
niet gehypothekeerd. 
Onderdeel Gentstraat/Edmond Ronsestraat (nr. 6 op plan feitelijke toestand) 
Dit omvangrijk binnengebied in het centrum van Oostakker ( circa 1,5ha) is bijzonder geschikt voor het wonen door zijn ligging, de 
aanwezigheid van waardevol groen, de tweevoudige ontsluitingsmogelijkheden namelijk via de Edmond Ronsestraat en de openbare weg met 
privaat karakter (wel als openbare weg opgenomen in het BPA) die aantakt op de Gentstraat. Een aantal zonevreemde woningen kunnen 
hierbij ook zoneëigen worden gemaakt. Daarnaast bevindt het deelgebied zich zo goed als in de dorpskern. Het parkachtig deel van het gebied 
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blijft best onaangetast maar de overige delen (tennisterrein, tuin, braakliggend deel…) kunnen grotendeels, mits behoud van het waardevol 
groen, een woonbestemming krijgen. De omschrijving van de bestemming ‘stedelijk woongebied’ maakt het ook mogelijk om de huidige 
functies te behouden. 
Al deze elementen maken dat het zinvol is de bestemming van de volledige zone te wijzigen naar woongebied. Door de omvang van het terrein 
is het aangewezen om bij ontwikkeling een inrichtingsplan op te maken. Gezien de aard van de omgevende woningen wordt er gekozen voor 
eengezinswoningen. 
Onderdeel verkavelingen (nr. 7 op plan feitelijke toestand) 
Het betreft een aantal goedgekeurde en nog geldende verkavelingen die binnen het BPA vallen. In de periode van de opmaak van het BPA 
werd de stad Gent door de hogere overheid (toenmalige Arohm-Brussel) verplicht om voor de bestaande verkavelingen geen voorschriften in 
het BPA op te nemen maar om te verwijzen naar de verkavelingsvoorschriften. 
Vermeld werd : “Verkaveling waarvoor de verkaveling en de eventuele wijzigingen blijven gelden.” In de praktijk betekent dit evenwel dat bij 
een verkavelingswijziging gekeken moet worden naar de voorschriften van het BPA waarbinnen deze zich bevindt maar daar geen richtlijnen 
kan uit putten vermits het BPA geen uitspraak doet over de bestemming maar zelf verwijst naar de verkavelingsvoorschriften. Daardoor 
kunnen deze verkavelingen zo lang het BPA geldt, niet gewijzigd worden. Dit geeft uiteraard problemen bij aanvragen tot wijziging van de 
verkavelingen. Dit BPA werd niet gewijzigd sinds zijn goedkeuring zodat de kans om dit probleem op te lossen zich nog niet heeft voorgedaan. 
Het gaat hier dus over het oplossen van een juridisch probleem en het rechtzetten van een stedenbouwkundig-administratieve fout uit het 
verleden. 
Het opheffen van de verkavelingen is zeker zinvol omdat de voorschriften van deze verkavelingen overgenomen zijn van uit heel oude BPA’s 
die al lang niet meer gelden en die door hun ouderdom ook weinig flexibele voorschriften hebben. Bovendien laat het huidig BPA door zijn 
voorschrift voor verkavelingen dus geen wijzigingen toe.  
De nieuwe bestemming “stedelijk woongebied” geeft wel mogelijkheden maar vereist nog altijd een verkavelingswijziging indien de 
verkavelingen niet worden opgeheven. Het verkrijgen van een verkavelingswijziging is bovendien niet evident zodat het beter is van de 
verkavelingen hier op te heffen. 
Het verder laten bestaan van de verkavelingen kan immers allerlei problemen geven bij het verbouwen/herbouwen. Dit leidt tot allerlei vragen 
tot afwijkingen of zelfs tot de onmogelijkheid om een vergunning af te leveren indien de gewenste afwijking buiten het “werkingsgebied” van de 
afwijkingsregel valt.  
Het college zou een initiatief kunnen nemen om de verkaveling te wijzigen of op te heffen (art. 4.6.6 van de Codex) maar dit is moeilijk en zeer 
omslachtig omwille vanwege het zeer groot aantal loten/eigenaars en dit geeft bovendien geen garantie op resultaat. Er mogen in dit geval 
immers maximaal niet meer dan één vierde van de eigenaars gekant zijn tegen de voorgestelde wijziging.  
Een andere mogelijkheid die de Codex biedt is dat de eigenaars vragen om de verkavelingsvergunning te wijzigen (art. 4.6.7). In dit geval moet 
er minstens de helft van alle eigenaars akkoord gaan. Het is niet duidelijk wie hier het initiatief zal nemen en of er een meerderheid zal 
gevonden worden die akkoord gaat met de gevraagde wijziging. 
Men kan aan alle eigenaars ook vragen te verzaken aan de verkaveling maar dan moeten alle eigenaars daarmee akkoord gaan wat al 
evenmin evident is. (art. 4.6.8) 
Voor de verkaveling bestaan er dus verschillende mogelijkheden om de verkaveling op te heffen of te wijzigen maar er is nooit een garantie dat 
het ook lukt en bovendien is het een vrij omslachtige procedure. Het “opheffen” van het BPA, die de oorzaak is van het probleem,  is ook niet 
mogelijk. Dit is enkel mogelijk door een wijziging van het BPA. De meest voor de hand liggende oplossing die het meest kans op resultaat 
geeft is dus het vervangen van het BPA door een RUP en het gelijktijdig opheffen van de verkaveling. Dat biedt zowel voordelen voor de 
eigenaars als voor de overheid. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Alle verkavelingen worden opgenomen in een “stedelijk woongebied”. Voor de verkavelingen die verwijzen naar de voorschriften van een oud 
BPA is het in elk geval aangewezen om die op te heffen. In het ander geval is dit niet echt noodzakelijk maar wel beter omdat er dan 
onmiddellijk vergunningen kunnen afgeleverd worden zonder een omslachtige en ook onzekere verkavelingswijziging. 
Al de andere onderdelen krijgen eveneens een bestemming “stedelijk woongebied”. 
In functie van de gewenste verweving tussen wonen en werken wordt bij de bestemmingswijziging van deze KMO-zone deze verweving 
gestimuleerd door langs de Wolfputstraat (SW1) en de Bredestraat (SW4) enkel meergezinswoningen toe te laten op voorwaarde dat minstens 
50% van de bvo bestaat uit economische activiteiten. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
 
 
 
 

1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

Onderdeel Wolfputstaat/Renaat De Rudderstraat (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
-  zone voor koeren en tuinen 
-  zone voor schermgroen 
Onderdeel Wolfputstaat/Domien Geersstraat (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
- “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) blijven gelden.” 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Bernard Tracylaan (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Bredestraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor gekoppelde of open bebouwing 
-  zone voor koeren en tuinen 
Onderdeel Gentstraat (nr. 5 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor gemeenschapsvoorzieningen – onderwijs,  
-  zone voor tuinstroken met bouwverbod,  
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en autobergplaatsen  
-  zone voor schermgroen 
Onderdeel Gentstraat/Edmond Ronsestraat (nr. 6 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor sportieve recreatie 
-  zone voor open bebouwing 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor wegen 
-  zone voor ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
Onderdeel verkavelingen (nr. 7 op plan feitelijke toestand) 
- “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) blijven gelden.” 

 
Voor de realisatie van dit RUP moeten volgende verkavelingen worden opgeheven : 
-   verk. nr. 1968OO131/00 
-   verk. nr. 1964OO039/00 
-   verk. nr.1970OO150/00 
-   verk. nr. 1974OO199/00 
-   verk. nr. 1991OO338/00 
-   verk. nr. 1996OO282/00 
-   verk. nr. 1976OO220/00 
-   verk. nr. 1962OO006/00 
-   verk. nr. 1970OO153/00 
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Oostakker- Centrum-noord
Kaart 1. Feitelijke en juridische toestand
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Oostakker- Centrum-noord
Kaart 1. Feitelijke en juridische toestand
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Deelgebied : Oostakker – centrum-noord B1-7 ; B2-1 ; B3-6 ; B3-10 ; B3-11 ; B3-21 ; B3-41 
 
 
 Stedelijk woongebied Wolfputstraat/Renaat De Rudderstraat, 

Wolfputstraat/Domien Geersstraat en Bredestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De zuivere woonomgeving vormt de referentie. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan wonen 
verwante functies.  
 
 
In de omgeving is de overwegende woningtypologie de 
eengezinswoning en dit geldt ook voor dit deelgebied. 
 
In de onderdelen SW1 en SW4, die op het huidig 
ogenblik volledig bestemd zijn voor economische 
activiteiten, laat men in functie van de gewenste 
verweving tussen wonen en economische activiteiten 
langs straatzijde (niet in het binnengebied) enkel 
meergezinswoningen toe onder voorwaarde dat 
minstens 50% van de bvo wordt ingenomen door 
economische functies. Zoniet worden er enkel 
eengezinswoningen toegestaan. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten. 
 
Voor de gebieden SW1 en SW4 zijn langs straatzijde ook 
meergezinswoningen toegelaten op voorwaarde dat min. 50% 
van de bvo bestaat uit economische functies. 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van de woningen in de omgeving, 
dient hierbij als referentie..  
Verder geldt ook de minimale woningdichtheid die het 
RSG vooropstelt.  
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen 
gebied gaat is de groennorm van 20m²/ publiek groen 
per woning van toepassing.  
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP 
zijn zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd 
maar daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van 
een duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften 
maken binnen het streven naar kwaliteit, toch een 
aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker 
voor grotere nog onbebouwde gebieden, weinig 
duidelijk is hoe de stedenbouwkundige structuur er 
juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag 
voor grotere nog onbebouwde gebieden getoetst 
worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 
 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
De groennorm van 20m² publiek groen per woning is van 
toepassing. Het publiek groen wordt geclusterd. 
 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet 
beoordeeld worden rekening houdend met een kwalitatieve 
ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de ruime omgeving 
en zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria, voor 
zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz. 
Een inrichtingsplan is te beschouwen als een 
informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen of de 
vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de 
goede ruimtelijke ordening.  
Een inrichtingsplan is wel niet zinvol wanneer het 
slechts gaat om werken met beperkte omvang die 
weinig uitstaans hebben met de eigenlijke 
projectontwikkeling. 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
het waterbeheer en de natuuraspecten.  
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 
 
 

 

 

 Stedelijk woongebied Bernard De Tracylaan  
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Bestemming 
 

De zuivere woonomgeving vormt de referentie. 
Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten 
eventueel in combinatie met kleinschalige aan 
wonen verwante functies.  
 
In de omgeving is de overwegende 
woningtypologie de eengezinswoning en dit geldt 
ook voor dit deelgebied. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming  stedelijk 
woongebied” is van toepassing. 
In afwijking op het algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet 
meer dan 70% van de bvo ingenomen worden door de functie 
wonen (en dit bekeken op het niveau van het deelgebied). 
Binnen de bestemming wonen zijn enkel eengezinswoningen 
toegelaten. 
 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte van de woningen in de omgeving 
dient evenals als referentie.  

De bouwhoogte bedraagt max. 2 bouwlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

SW1,2,4 

SW3 
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 Stedelijk woongebied Gentstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een residentiële woonwijk met een aantal 
kleinschalige voorzieningen langs de Gentstraat. Daarom 
wordt er dus enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies.  
Omdat het deelgebied nu volledig ingenomen is door een 
school geldt de bestemming gemeenschaps-
voorzieningen in dit geval ook als hoofdbestemming zodat 
het verder zetten van deze activiteit niet gehypothekeerd 
wordt. 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte in 
de omgeving dient hoofdzakelijk als referentie.. 
Langsheen de Gentstraat zijn meergezins- of 
schakelwoningen toegelaten met een iets grotere 
bouwhoogte voor zover deze verweven worden met 
economische functies. Zoniet worden er enkel 
eengezinswoningen toegestaan. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
Gemeenschapsvoorzieningen worden hier ook expliciet  als 
enige bestemming toegelaten. 
 
 
Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten. 
In een strook van 30 m. diep langs de Gentstraat zijn ook 
meergezinswoningen toegelaten  op voorwaarde dat min. 50% 
van de BVO binnen deze strook bestaat uit economische 
functies. 
 

Inrichting 
 
 

Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er een minimale 
woningdichtheid.  
Bestaande functies mogen verder functioneren. 
Voor gebouwen voor andere functies dan wonen (bv. 
onderwijs) gelden de zelfde bepalingen qua hoogte dan 
voor wonen. 
Er wordt binnen het project voldoende publiek groen 
voorzien voor de bewoners maar ook de school behoudt 
voldoende groene ruimte. Het groen wordt geclusterd. 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP zijn 
zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd maar 
daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van een 
duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften maken 
binnen het streven naar kwaliteit, toch een aantal 
kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker voor 
grotere nog onbebouwde gebieden, weinig duidelijk is 
hoe de stedenbouwkundige structuur er juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag 
voor grotere nog onbebouwde gebieden getoetst worden 
aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie te 
bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing van 
de bebouwing in de omgeving, de (interne) ontsluiting, 

De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen. 
 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
De bepalingen inzake hoogte gelden ook voor gebouwen met 
een andere functie dan wonen. 
 
 
Er wordt binnen het project minstens 20m² publiek groen 
voorzien per woning dat geclusterd wordt en de school 
behoudt voldoende groen. 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied 
moet beoordeeld worden rekening houdend met een 
kwalitatieve ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de 
ruime omgeving en zal getoetst worden aan volgende 
afwegingscriteria, voor zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de 

functies en van de inplanting en de hoogte van de 
bebouwing;  

• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 
privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 

• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding 
van beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), 

de wijze waarop er een antwoord wordt gegeven op het 
vlak van woonkwaliteit, d e  parkeeroplossing, de manier 
waarop dit project zich verhoudt t.o.v. de toekomstige  
bouwprojecten met bijhorende timing, de inrichting 
openbaar domein, een eventuele fasering, de 
aanwezigheid van waardevol groen, de waterhuishouding, 
enz. 
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling.  

…; 
• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 

het waterbeheer en de natuuraspecten.  
 

 

 

 Stedelijk woongebied Gentstraat/Edmond Ronsestraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een zuivere en kwalitatieve residentiële 
woonwijk. In de ruime omgeving komen immers 
uitsluitend woningen voor. Dit deelgebied is sterk 
geïsoleerd en slechts bereikbaar via wegen die door 
rustige woonwijken lopen. Vooral een woonfunctie is 
hier stedenbouwkundig verantwoord. 
Bestaande aan wonen verwante functies  kunnen 
verder gezet worden en mits afweging t.a.v. de 
omgeving eventueel ook nog uitgebreid worden. 
 
 
 
Het bestaande woningtype Daardoor worden alleen 
eengezinswoningen toegelaten. 
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift, zijn nieuwe 
bedrijfsactiviteiten niet toegelaten en  moet meer dan 70% van 
de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied). 
De bestaande functies andere dan wonen mogen verder gezet 
worden maar uitbreidingen kunnen aan beperkingen 
onderworpen worden omwille van de impact op de 
woonomgeving.  
 
 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten. 

Inrichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie.  
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er een minimale 
woningdichtheid. 
Vermits het hier om een vrij groot te ontwikkelen gebied 
gaat is de groennorm van 20m²/ publiek groen per 
woning van toepassing.  
In dit deelgebied zijn een aantal waardevolle 
bomengroepen aanwezig die moeten behouden blijven 
en die worden geïntegreerd binnen de ontwikkeling.. 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP 
zijn zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd 
maar daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van 
een duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften 
maken binnen het streven naar kwaliteit, toch een 
aantal kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker 
voor grotere nog onbebouwde gebieden, weinig 
duidelijk is hoe de stedenbouwkundige structuur er juist 

De bouwhoogte bedraagt max. 2 bouwlagen. 
 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
De groennorm van 20m² publiek groen per woning is van 
toepassing. 
 
Bestaand waardevol groen wordt behouden. 
 
 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een belangrijk 
impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet beoordeeld 
worden rekening houdend met een kwalitatieve ontwikkeling van 
de totaliteit van de zone en de ruime omgeving en zal getoetst 
worden aan volgende afwegingscriteria, voor zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

SW5 

SW6 

O-22



 
 
 

zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag 
voor grotere nog onbebouwde gebieden getoetst 
worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz. 
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet 
relevant zijn voor de globale projectontwikkeling. 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 

het waterbeheer en de natuuraspecten.  
 

 

 

 Stedelijk woongebied “verkavelingen”  
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een zuivere en kwalitatieve residentiële 
woonwijk. In de ruime omgeving komen immers 
uitsluitend woningen voor. Daarom wordt er dus enkel 
wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
Omdat er in dit woongebied ook straten aanwezig zijn, 
zijn verhardingen voor straten en ook openbaar groen 
toegelaten. 
Het bestaande woningtype in de omgeving dient als 
referentie. Daardoor worden alleen eengezinswoningen 
toegelaten. 
 
Vergunde meergezinswoningen mogen verbouwd of 
herbouwd worden. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten 
behalve voor het onderdeel Gentstraat waar ook 
meergezinswoningen toegelaten zijn. 
 
Vergunde meergezinswoningen kunnen worden gehandhaafd 
en vervangen door een identiek woningtype. 
 

Inrichting 
 
 

De meeste bestaande woningen zijn van het type open 
bebouwing (villa) en mogen behouden blijven maar ook 
vervangen worden door eengezinswoningen met 
grotere woningdichtheid zoals halfopen of gesloten 
bebouwing. Omdat er enkel eengezinswoningen 
toegelaten zijn kan dit enkel door opsplitsing van 
percelen of door herverkaveling waarbij het aantal 
percelen toeneemt en de oppervlakte per perceel 
afneemt. 

Woningverdichting door het opsplitsen van percelen wordt 
expliciet toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SW7 
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Deelgebied Oostakker – centrum-zuid     B1-6; B3-2 ; B3-5; B5-12 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in Oostakker, meer bepaald aan de zuidzijde van het centrum van de dorpskern. De situering is terug te vinden op 
het overzichtsplan van de deelgemeente en op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail 
daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied is vrij uitgestrekt en bevindt zich tussen Wolfputstraat en Eksaarderijweg. De gedetailleerde grens wordt gevormd door alle 
verkavelingen die in het BPA Centrum-1C aangeduid zijn, een groot onbebouwd gebied dat voorzien is voor sociale woningbouw plus een 
aantal bijkomende randgebieden. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het 
kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van de deelgemeente Oostakker en bevindt zich aan de zuidrand ervan. Het bevat naast een groot 
onbebouwd gebied bestemd voor sociale woningbouw ook een aantal gerealiseerde verkavelingen in de rand hiervan en een aantal kleinere 
randzones met bestemming voor ambachtelijke bedrijven. Het deelgebied is hoofdzakelijk een residentieel woongebied met een groot 
onbebouwd binnengebied. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand. 
Onderdeel verkavelingen (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
Een groot deel van de woningen die zich in het gebied bevinden vallen binnen nog geldende verkavelingen. Het gaat hier vooral om 
eengezinswoningen van het open of gekoppelde woningtype en met 1 of 2 bouwlagen.  
Onderdeel sociale woningbouw (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
Dit deelgebied met een oppervlakte van circa 7ha heeft hoofdzakelijk een landbouwgebruik (akkerland, weiland en enkele gebouwen met 
landbouwgebruik). Er zijn beperkte natuurwaarden aanwezig, vooral in de noord-oostelijke en oostelijke hoek. Deze natuurwaarden bestaan uit 
vegetaties en uit waterelementen (zie BWK hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Wolfputstraat/Meerhoutstraat (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
Het deelgebied beslaat circa 1,2 ha waarvan het grootste perceel dat van één eigenaar is circa 0,7 ha inneemt. Op dit laatste terrein bevinden 
zich enkele magazijnen met beperkte omvang. De overige percelen zijn in gebruik als tuin/weiland en horen deels bij de woningen van de 
Meerhoutstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel Drieselstraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
Het gaat hier om een vrij klein gebied met een opp. van circa 0,5 ha grenzend aan de Drieselstraat en van enkele eigenaars. Het gebied is 
beperkt bebouwd op enkele kleine loodsen en twee kleine woningen na. Het onbebouwd gedeelte is deels tuin deels grasland. De 
bouwmogelijkheden langsheen de straat werden nog niet benut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Centrum 1C  (MB 21 februari 1986)  
Onderdeel verkavelingen (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
Hier geldt het volgend voorschrift : “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) 
blijven gelden.” 

Onderdeel zone voor sociale woningbouw (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
- zone voor sociale woningbouw (art 17) 
Onderdeel Wolfputstraat/Meerhoutstraat (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen” 
Onderdeel Drieselstraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor open of gekoppelde bebouwing 
-  zone voor gesloten bebouwing 
-  zone voor niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen” 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Onderdeel verkavelingen (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
Het betreft een aantal goedgekeurde en nog geldige verkavelingen die binnen het BPA vallen. 
In de periode van de opmaak van het BPA werd de stad Gent door de hogere overheid (toenmalige Arohm-Brussel) verplicht voor de 
bestaande verkavelingen geen voorschriften in het BPA op te nemen maar om te verwijzen naar de verkavelingsvoorschriften. 
Vermeld werd : “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) blijven gelden.” 
In de praktijk betekent dit dat bij een verkavelingswijziging gekeken wordt naar de voorschriften van het BPA waarbinnen deze zich bevinden 
maar daar geen richtlijnen kunnen uit putten vermits het BPA geen uitspraak doet over de bestemming maar zelf verwijst naar de 
verkavelingsvoorschriften. Daardoor kunnen deze verkavelingen zo lang het BPA geldt niet gewijzigd worden. Dat plaatst eigenaars en de stad 
in een moeilijke positie. Dit BPA werd, in tegenstelling tot een aantal andere met de zelfde problematiek, nog niet gewijzigd sinds zijn 
goedkeuring zodat de kans om dit probleem op te lossen zich nog niet heeft voorgedaan. 
Het gaat hier dus over het oplossen van een stedenbouwkundig-administratief probleem en het rechtzetten van een ‘materiële fout’. 
De voorschriften van deze verkavelingen verwijzen naar voorschriften van oude versies van het BPA Centrum-1. Het is nodig van al deze 
verkavelingen op te heffen zo niet kan het probleem niet opgelost geraken. 
Dit is zinvol omdat de voorschriften van deze verkavelingen nu deze zijn van oude BPA’s die al lang niet meer gelden en door hun ouderdom 
ook weinig flexibele voorschriften hebben. Bovendien laat het huidig BPA door zijn voorschrift voor verkavelingen (zie juridische toestand) geen 
wijzigingen toe.  
De nieuwe bestemming “stedelijk woongebied” geeft wel mogelijkheden maar vereist nog altijd een verkavelingswijziging indien de 
verkavelingen niet worden opgeheven.  
Hierdoor kunnen allerlei problemen ontstaan bij het verbouwen/herbouwen. Dit leidt tot allerlei vragen tot afwijkingen of zelfs tot de 
onmogelijkheid om een vergunning af te leveren indien de gewenste afwijking buiten het “werkingsgebied” van de afwijkingsregel valt.  
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Het college zou een initiatief kunnen nemen om de verkaveling te wijzigen of op te heffen (art. 4.6.6 van de Codex) maar dit is moeilijk en zeer 
omslachtig omwille vanwege het zeer groot aantal loten/eigenaars en dit geeft bovendien geen garantie op resultaat. Er mogen in dit geval 
immers maximaal niet meer dan één vierde van de eigenaars gekant zijn tegen de voorgestelde wijziging.  
Een andere mogelijkheid die de Codex biedt is dat de eigenaars vragen om de verkavelingsvergunning te wijzigen (art. 4.6.7). In dit geval moet 
er minstens de helft van alle eigenaars akkoord gaan. Het is niet duidelijk wie hier het initiatief zal nemen en of er een meerderheid zal 
gevonden worden die akkoord gaat met de gevraagde wijziging. 
Men kan aan alle eigenaars ook vragen te verzaken aan de verkaveling maar dan moeten alle eigenaars daarmee akkoord gaan wat al 
evenmin evident is. (art. 4.6.8) 
Voor de verkaveling bestaan er dus verschillende mogelijkheden om de verkaveling op te heffen of te wijzigen maar er is nooit een garantie dat 
het ook lukt en bovendien is het een vrij omslachtige procedure. Het “opheffen” van het BPA, die de oorzaak is van het probleem,  is ook niet 
mogelijk. Dit is enkel mogelijk door een wijziging van het BPA. De meest voor de hand liggende oplossing die het meest kans op resultaat 
geeft is het vervangen van de verkaveling door een RUP en het gelijktijdig opheffen van de verkaveling. Het verkrijgen van een 
verkavelingswijziging is dus niet evident zodat het beter is van de verkavelingen hier op te heffen. 
Dat biedt zowel voordelen voor de eigenaars als voor de overheid. 
Onderdeel zone voor sociale woningbouw (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
Het betreft hier een zone voor sociale huisvesting waarvan de voorschriften geen aangepast woonbeleid toelaten. 
Artikel 17 van de stedebouwwet (later overgenomen in artikel 15 van het coördinatiedecreet van 1996) formuleert volgend afwijkend voorschrift 
op de vereiste om gedetailleerde voorschriften op te nemen in een BPA: 
“Wanneer het de aanleg van industriegebieden betreft, kan het bijzonder plan zich, in afwijking van artikel 16, beperken tot het aangeven van 
de bestaande toestand en van de grenzen van het gebied. Vorenstaande bepaling is eveneens van toepassing op de aanlegplannen van 
wijken bestemd voor de gegroepeerde bouw van volkswoningen of kleine landeigendommen.” 
In toepassing van dit artikel werden in een aantal BPA’s dergelijke zones opgenomen. 
De vraag die zich stelt is of er binnen deze art. 15 of 17 ook niet sociale woningen (bijv. budget-woningen of bescheiden woningen) vergund 
kunnen worden. 
Het lijkt niet mogelijk om in de zone die bestemd is voor sociale huisvesting conform artikel 15 van het coördinatiedecreet, woningen te 
voorzien die niet beantwoorden aan het begrip sociale woningbouw. 
Zowel de voorbereidende werken bij de totstandkoming van oud artikel 17 van de stedenbouwwet als de toelichting in het 
gemeenteraadsbesluit bij het BPA geven aan dat het bij toepassing van artikel 15/17 van de stedenbouwwet om sociale woningbouw moet 
gaan. Dit voorschrift geeft weinig of geen flexibiliteit naar private woningbouw. Dit is problematisch voor het realiseren van de gewenste en 
gezonde mix tussen sociale en private woningen die in Gent in het algemeen en ook specifiek in dit project beoogd wordt. 
Onderdeel Wolfputstraat/Meerhoutstraat (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
De kern wordt gevormd door een omvangrijk perceel (circa 7000m²) dat nu enkel wordt ingenomen door een loods met beperkte oppervlakte.  
Sinds de goedkeuring van het BPA zo’n 30 jaar geleden is er dus weinig gewijzigd. De mogelijkheden die het BPA biedt werden dus nauwelijks 
benut zodat het zinvol is om zich af te vragen of dit gebied niet beter een andere bestemming krijgt. De percelen tegen de Wolfputstraat zijn 
wel bebouwd maar van dezelfde eigenaar en bieden voldoende ruimte voor een ontsluitingsweg. Een deel van de aanpalende percelen in 
westelijke en zuidelijke richting kunnen hier ook bij betrokken worden omdat zij heel diep zijn. Daardoor kan de beschikbare uitbreiding van het 
effectief bebouwbare woongebied nog een stuk hoger liggen. De zuidelijke percelen ( circa 0,5 ha) zijn langs straatzijde (Meerhoutstraat) 
volledig bebouwd en kunnen dan ook niet langs daar ontsloten worden. Dit ook al omdat deze achterliggende percelen meestal niet van de 
zelfde eigenaars zijn van de woningen gelegen langs de Meerhoutstraat. Ze kunnen eventueel wel dienen ter uitbreiding van de sociale 
woningen die ten oosten gepland zijn. Het voorstel van inrichtingsplan houdt trouwens reeds rekening met deze mogelijkheid door de aan te 
leggen wegenis tot tegen de grens van het plangebied te voorzien zodat deze kan doorgetrokken worden in het plangebied zonder de 
aanpalende woningen te hypothekeren. Dit betekent ofwel een verwerving van deze gronden door een sociale huisvestingsmaatschappij of het 
maken van afspraken tussen eigenaar(s) en de sociale huisvestingsmaatschappij. 
Het gaat hier dus over een potentiële woonzone met een bestemming die nu geen wonen toelaat. 
Onderdeel Drieselstraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
Het betreft hier een gebied met een opp. van circa 0,5 ha grenzend aan een straat en van één eigenaar. Het gebied is onbebouwd op een 
beperkte loods en twee kleine woningen na. De beperkte bouwmogelijkheden van het BPA werden nog niet benut waardoor het terrein nog 
interessante mogelijkheden biedt voor verdichting. 
1.5.7 voorstel van bestemming  
Onderdeel verkavelingen (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
Voor de verkaveling bestaan er verschillende mogelijkheden om de deze op te heffen of te wijzigen maar er is nooit een garantie dat het ook 
lukt en bovendien is het een vrij omslachtige procedure. Het “opheffen” van het BPA, die de oorzaak is van het probleem,  is ook niet mogelijk. 
Dit is enkel mogelijk door een wijziging van het BPA. De meest voor de hand liggende oplossing die het meest kans op resultaat geeft is dus 
het vervangen van het oude BPA door de bestemming “stedelijk woongebied” en het gelijktijdig opheffen van de verkavelingen.  

Onderdeel zone voor sociale woningbouw (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
Omdat het huidig voorschrift  weinig of geen flexibiliteit geeft naar private woningbouw is het niet mogelijk om de gewenste en gezonde mix 
tussen sociale en private woningen die in Gent in het algemeen en ook specifiek in dit project beoogd wordt te realiseren. 
Voor deze zone werd reeds een inrichtingsplan opgemaakt die de stedenbouwkundige krachtlijnen vastlegt maar de uitvoering is nog niet voor 
onmiddellijk zodat het meenemen van dit gebied in het RUP nog zeer zinvol is. 
Nagenoeg alle gronden in deze zones zijn ofwel in handen van een sociale huisvestingsmaatschappij wat toch een zekere garantie inhoudt dat 
deze grotendeels voor sociale woningbouw zullen aangewend worden. 
Dit gebied met bestemming “art. 17” voor sociale woningbouw wordt dus vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied”. Vermits de 
inrichting nog niet definitief vaststaat worden enkel algemene voorschriften voorzien voor de gewenste woningtypologie, de ontsluiting en de 
groenvoorzieningen (wijkpark) en de woningdichtheid. Omdat het over een omvangrijk gebied gaat is de opmaak van een inrichtingsplan 
wenselijk  Volgens onderstaand inrichtingsplan (zie pijl) kan het zuidelijk deel van het onderdeel Meerhoutstraat mee betrokken worden in het 
sociaal huisvestingsproject indien de voorziene wegenis doorgetrokken wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel inrichtingsplan en zoneringsplan (BUUR 2008 in opdracht van VMSW en AGI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel inrichtingsplan en zoneringsplan (Bureau Bontinck 2015 in opdracht van Woningent ) 
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Onderdeel Wolfputstraat/Meerhoutstraat (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
Dit gebied met gemengde bestemming KMO, wonen en tuinen wordt vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied”. Dit laat toe om 
een aantal bijkomende woningen te realiseren maar ook om bestaande economische activiteiten te behouden.. Een ontsluiting via de aan te 
leggen wegenis binnen het sociale huisvestingsproject is het meest waarschijnlijk.  
Onderdeel Drieselstraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
Dit gebied met gemengde bestemming KMO en wonen wordt vervangen door een bestemming “stedelijk woongebied”. Dit laat toe om een 
grotere woningdichtheid te realiseren maar ook om beperkte bestaande economische activiteit te behouden. 
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

Onderdeel verkavelingen (nr. 1 op plan feitelijke toestand) 
-  het voorschrift : “Verkaveling waarvoor het plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (en eventuele wijzigingen) blijven gelden.” 
Onderdeel zone voor sociale woningbouw (nr. 2 op plan feitelijke toestand) 
- zone voor sociale woningbouw (art 17) 
Onderdeel Wolfputstraat/Meerhoutstraat (nr. 3 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen” 
Onderdeel Drieselstraat (nr. 4 op plan feitelijke toestand) 
-  zone voor open of gekoppelde bebouwing 
-  zone voor gesloten bebouwing 
-  zone voor niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, magazijnen en gegroepeerde autobergplaatsen 
-  zone voor koeren en tuinen” 
Voor de realisatie van dit RUP moeten volgende verkavelingen – voor zover gelegen binnen het plangebied- worden opgeheven:  
Verk. nr. 1976OO224/00 
Verk. nr. 1978OO246/00 
Verk. nr. 1979OO254/00 
Verk. nr. 1968OO134/00 
Verk. nr. 1998OO224/01 
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Deelgebied Oostakker – centrum-zuid     B1-6; B3-2 ; B3-5; B5-12 
 
 
 
 Stedelijk woongebied “verkavelingen” (excl. KMO-zone Eksaardserijweg) 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

Dit onderdeel van het deelgebied is een zuivere en 
kwalitatieve residentiële woonwijk. Ook in de ruime 
omgeving komen uitsluitend woningen voor. Daarom 
wordt er dus enkel wonen toegelaten eventueel in 
combinatie met kleinschalige aan wonen verwante 
functies. 
 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte 
in de omgeving dient als referentie. Daardoor worden 
alleen eengezinswoningen toegelaten. 
Vergunde meergezinswoningen mogen verbouwd of 
herbouwd worden. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied). 
 
 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten.  
 
 
Vergunde meergezinswoningen kunnen worden gehandhaafd 
en vervangen door een identiek woningtype. 
 

Inrichting 
 
 

De meeste bestaande woningen zijn van het type open 
bebouwing (villa) en mogen behouden blijven maar ook 
vervangen worden door woningen met grotere 
woningdichtheid zoals halfopen of gesloten bebouwing. 
Omdat er enkel eengezinswoningen toegelaten zijn kan 
dit enkel door opsplitsing van percelen of door 
herverkaveling waarbij het aantal percelen toeneemt en 
de oppervlakte per perceel afneemt. 
 

Woningverdichting door het opsplitsen van percelen wordt 
expliciet toegelaten. 
 
 

 
 
 
 Stedelijk woongebied “art. 17 Wolfputstraat” 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving is een zuivere en kwalitatieve residentiële 
woonwijk. In de ruime omgeving komen immers 
uitsluitend woningen voor en dit hoofdzakelijk onder 
vorm van eengezinswoningen. Daarom wordt er dus 
enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
Omdat dit gebied oorspronkelijk exclusief bestemd is 
voor sociale woningbouw wordt er hier een 
minimumpercentage voorzien maar worden ook andere 
woonvormen mogelijk gemaakt.  
 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing met die aanvulling dat 
minstens 60% van het totaal woningbestand van het type 
“sociale woningbouw” moet zijn. In afwijking op het algemeen 
stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% van de bvo 
ingenomen worden door de functie wonen (en dit bekeken op 
het niveau van het deelgebied) 
 
 
 
 
Het aandeel eengezinswoningen bedraagt minimaal 60%. 

in de omgeving dient samen met de visie van het 
stadsontwerp als referentie. Daardoor moet het grootste 
deel van de woningen bestaan uit  eengezinswoningen. 
Het aandeel appartementen wordt beperkt. 
 

Het aandeel meergezinswoningen/schakelwoningen bedraagt 
maximaal 40%. 
 

Inrichting 
 
 

De bouwhoogte voor de meergezinswoningen mag 
duidelijk hoger zijn dan voor eengezinswoningen maar 
wordt toch beperkt omwille van de ligging aan de 
stadsrand. 
Er wordt conform het RSG binnen het project 
voldoende publiek groen voorzien onder vorm van een 
wijkpark met een oppervlakte van minstens 1 ha. Dit 
wijkpark ent zich zoveel mogelijk op de bestaande 
natuurwaarden, clustert die zoveel als mogelijk en 
verbindt de verschillende onderdelen via een groenas. 
Het wordt goed ontsloten voor voetgangers en fietsers 
en is goed bereikbaar en zichtbaar vanop het publeike 
domein. 
Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid  
Aangezien de ontwikkelingen in dit stedelijk 
woongebied een zekere duurtijd zullen kennen door 
zijn omvang en complexiteit, werd er gekozen voor 
flexibele voorschriften, die binnen het streven naar 
kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten 
mogelijk maken. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag in 
deze zone voor nieuwe of te herbouwen gebouwen 
getoetst worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz.  

De bouwhoogte bedraagt max. 4 bouwlagen voor de 
meergezinswoningen/schakelwoningen. 
 
 
Er wordt binnen het project een wijkpark van minstens 1 ha 
voorzien. Dit wijkpark is goed ontsloten, zichtbaar vanop het 
openbaar domein en geclusterd. De gewenste locatie is 
indicatief aangeduid op plan. In functie van de creatie van een 
meer robuust, aaneengesloten park waarbij de meest 
waardevolle vegetaties behouden worden,  is het mogelijk om 
deze zone anders vorm te geven. 
 
 
De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet 
beoordeeld worden rekening houdend met een kwalitatieve 
ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de ruime omgeving 
en zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria, voor 
zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
• het waterbeheer en de natuuraspecten. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

SW2 

SW1 
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 Stedelijk woongebied Drieselstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving vormt een zuivere en kwalitatieve 
residentiële woonwijk. In de ruime omgeving komen 
immers uitsluitend woningen voor. Daarom wordt er dus 
enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
 
Het bestaande woningtype en de huidige bouwhoogte 
in de omgeving dient als referentie. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied). 

 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten. 

Inrichting 
 
 

 De algemene stedenbouwkundige voorschriften mbt de inrichting 
zijn van toepassing. 
 

 
 

 Stedelijk woongebied Wolfputstraat/Meerhoutstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

De omgeving vormt een zuivere en kwalitatieve 
residentiële woonwijk. In de ruime omgeving komen 
immers uitsluitend woningen voor en dit hoofdzakelijk 
onder vorm van eengezinswoningen. Daarom wordt er 
dus enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie 
met kleinschalige ondersteunende nevenfuncties voor 
zover deze in de woonomgeving passen.  
De bestaande bedrijfsfunctie mag verder gezet worden 
en zelfs verder uitbreiden maar kan aan beperkingen 
onderworpen worden omwille van het impact op de 
woonomgeving. 
 
Het bestaande woningtype dient als referentie. 
Daardoor worden alleen eengezinswoningen toegelaten  

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. In afwijking op het 
algemeen stedenbouwkundig voorschrift moet meer dan 70% 
van de bvo ingenomen worden door de functie wonen (en dit 
bekeken op het niveau van het deelgebied) 
 
 
Het bestaande bedrijf behoudt alle mogelijkheden voor 
verbouwing, heropbouw en uitbreiding maar het impact op de 
woonomgeving moet  worden ingeschat en kan eventueel leiden 
tot beperkingen op vlak van activiteit, omvang van de gebouwen. 
 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie. 
 
Omdat dit deelgebied zich binnen het grootstedelijk 
gebied bevindt, is er de minimale woningdichtheid 
volgens het RSG voorzien. 
De groennorm volgens het RSG geldt. 
 
In het inrichtingsplan voor de sociale woningbouw werd 
er reeds rekening gehouden met een mogelijke 
uitbreiding binnen het zuidelijk deel van dit onderdeel. 
Daartoe werd een ontsluitingsweg tot tegen de 
perceelsgrens voorzien. Het is logisch van dit gebied 
enkel via deze voorziene weg te ontsluiten. 
Aangezien de ontwikkelingen in dit stedelijk 

De maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen. 
 
 
De woningdichtheid bedraagt maximaal 25w/ha. 
 
 
Er geldt een groennorm van 20m²/ publiek groen per 
woonentiteit. Dit publiek groen wordt geclusterd. 
Het zuidelijk deel van dit onderdeel mag enkel ontsloten worden 
via de wegenis die aangelegd wordt in het onderdeel “sociale 
woningbouw” (SW3) 
 
 
 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 

woongebied een zekere duurtijd zullen kennen door 
zijn omvang en complexiteit, werd er gekozen voor 
flexibele voorschriften, die binnen het streven naar 
kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten 
mogelijk maken. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag in 
deze zone voor nieuwe of te herbouwen gebouwen 
getoetst worden aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de 
vergunningverlenende overheid bijkomende informatie 
te bezorgen bijvoorbeeld onder de vorm van een 
inrichtingsplan voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over 
onder meer de schaal, de morfologie en inpassing 
van de bebouwing in de omgeving, de (interne) 
ontsluiting, de wijze waarop er een antwoord wordt 
gegeven op het vlak van woonkwaliteit, d e  
parkeeroplossing, de manier waarop dit project zich 
verhoudt t.o.v. de toekomstige  bouwprojecten met 
bijhorende timing, de inrichting openbaar domein, 
een eventuele fasering, de aanwezigheid van waardevol 
groen, de waterhuishouding, enz. 

betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een 
belangrijk impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet 
beoordeeld worden rekening houdend met een kwalitatieve 
ontwikkeling van de totaliteit van de zone en de ruime omgeving 
en zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria, voor 
zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies 

en van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 
beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 

• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
• het waterbeheer en de natuuraspecten. 
 
 

 

SW3 
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Stad Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
RUP  Nr.167 "Stedelijk Wonen"

Deelgebied Oostakker- Centrum-zuid
Kaart 2. Grafisch plan
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Deelgebied : Oostakker – Groenstraat       B3-39 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in de buurt “Krijte” in Oostakker tegen de R4. De situering is terug te vinden op het overzichtsplan van de 
deelgemeente en het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door twee percelen in private eigendom. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische 
toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van buurt Krijte. De omgeving is sterk residentieel met vooral open bebouwing. De percelen palen aan de R4 
en de afrit van de R4 ter hoogte van Volvo. 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gebied is onbebouwd en in gebruik als grasland en deels beplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Dit 
deelgebied bevindt zich in het BPA Krijte (MB 27 april 2004) Het deelgebied heeft er een bestemming “zone voor bos, zone voor koeren en 
tuinen, zone voor halfopen bebouwing, zone voor bouwvrije tuinstroken, zone voor wandelwegen en fietspaden”.  
Bij dit BPA hoort er ook een onteigeningsplan met de zelfde goedkeuringsdatum als het BPA. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het gewestplan voorziet langsheen een aantal hoofdwegen een buffergebied van 80m te meten vanaf de rand van de R4. Het BPA Krijte heeft 
deze bepaling overgenomen maar is nog een stuk verder gegaan door dit buffergebied lokaal nog een stuk breder te maken. Dit gebeurde op 
basis van een keuze voor rijbebouwing langsheen de Groenstraat met een uniforme diepte. Een dergelijke brede buffer is niet noodzakelijk 
zodat een (beperkt) deel van het buffergebied kan omgezet worden naar woongebied. De oppervlakte stijgt daardoor van circa 0,6 ha 
bouwzone naar 1,1 ha. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”. Gezien de aard van de omgeving zijn hier eengezinswoningen 
aangewezen. De ligging naast de R4 maakt het effectief aanleggen van de bufferzone als bos en dit conform het BPA wel nodig in geval het 
gebied effectief wordt aangewend voor wonen. 
 

1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade maar wel planbaten tot gevolg voor het deel waar de “zone voor bos” wordt omgezet naar 
“stedelijk woongebied”. Hierdoor wijzigt de categorie “bos” volgens het BPA immers naar de categorie “wonen” volgens het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

-  zone voor bos 
-  zone voor koeren en tuinen,  
-  zone voor halfopen bebouwing, 
-  zone voor bouwvrije tuinstroken  
-  zone voor wandelwegen en fietspaden 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
 
Het onteigeningsplan horende bij BPA Krijte  (MB 27 april 2004) wordt opgeheven voor het deel dat zich binnen dit deelgebied bevindt.  
De nieuwe bestemming volgens het RUP maakt een verwerving immers niet meer zinvol. 
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Deelgebied : Oostakker – Groenstraat        B3-39 
 
 
 Stedelijk woongebied Groenstraat 

(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In de ruime omgeving komen uitsluitend woningen voor 
en dit bijna enkel onder vorm van eengezinswoningen. 
De buurt vormt dus een zuivere en kwalitatieve 
residentiële woonwijk. Daarom wordt er dus enkel 
wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
Het bestaande woningtype in de omgeving dient als 
referentie. Daardoor worden enkel ééngezinswoningen 
toegelaten.  
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming 
stedelijk woongebied” is van toepassing. 
 
 
 
 
 
Binnen deze zone zijn enkel ééngezinswoningen toegelaten. 
 

Inrichting 
 
 

Omdat dit deelgebied zich volgens het RSG binnen het 
grootstedelijk gebied bevindt geldt er ook een minimale 
woningdichtheid. 
Conform het RSG wordt er per woongelegenheid een 
aantal m² publiek groen voorzien dat wordt geclusterd 
en aansluit bij de aanleg van het bufferbos conform het 
BPA Krijte.. 

De woningdichtheid bedraagt minimaal 25w/ha. 
 
 
Er wordt 20m² publiek groen per woning voorzien dat geclusterd 
wordt en aansluit bij de groenbuffer/bos. 

 

SW 
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Deelgebied : Oostakker - Ledergemstraat       B4-1 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich in het centrum van Oostakker. De situering is terug te vinden op het overzichtsplan van de deelgemeente en op 
het plan “feitelijke en juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een volledig bouwblok begrensd door de Ledergemstraat, Pijphoek- en Langerbruggestraat. Deze 
begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied maakt deel uit van het centrum van Oostakker. De omgeving is sterk residentieel met vooral rijwoningen maar ook met 
kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen (kerk, stadsdiensten, cultureel centrum…) 
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gaat over een klein driehoekig bouwblok dat  acht rijwoningen omvat met beperkte hoogte (1 bouwlaag) en een aantal bijgebouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor openbaar groen en zone voor wegen”. Een aantal woningen zijn naast de bestemming voor 
openbaar groen ook getroffen door een rooilijn zoals vastgelegd in het BPA. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Holstraat (MB 15 december 1989) 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het betreft een groep woningen die in het BPA Holstraat een bestemming kregen voor openbaar groen. Met deze beleidsbeslissing wenste 
men dit klein driehoekig bouwblok om te vormen naar een groen plein in de dorpskern van Oostakker.  
De Stad Gent heeft echter nooit de nodige middelen voorzien om deze woningen te verwerven en heeft in de loop van de jaren deze ambitie 
laten varen zonder er evenwel de gevolgen van deze beslissing te beseffen. Meer nog, na de goedkeuring van het BPA werden er 
verschillende bouwvergunningen verleend en dit zelfs voor nieuwbouw. 
Alhoewel de Codex voor de zonevreemde woningen heel wat mogelijkheden biedt blijven er toch beperkingen kleven aan de huidige 
groenbestemming. In dit geval worden er ook woningen door een rooilijn getroffen wat eveneens beperkingen inhoudt naar verbouwing en 
heropbouw. 
Het bouwblok heeft een oppervlakte van 1082m² en bevat acht woningen. Dat is 135 m² per woning. Door de driehoekige vorm van het 
bouwblok bevinden de achterzijden van de woningen zich ook zeer dicht bij elkaar. Om elke woning nog voldoende licht en lucht te geven 
wordt er daarom vastgehouden aan de bestaande bouwhoogte en de maximale bouwhoogte zoals voorzien in het BPA van één bouwlaag. 

 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als “stedelijk woongebied”.  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 

-  zone voor openbaar groen  
-  zone voor wegen + rooilijn 
Voor de realisatie van dit RUP moeten er geen verkavelingen worden opgeheven. 
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Deelgebied : Oostakker - Ledergemstraat       B4-1 
 
 
 

 Stedelijk woongebied Ledergemstraat 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In de kern van Oostakker komen vooral woningen voor 
en dit vooral onder vorm van eengezinswoningen naast 
een aantal buurtvoorzieningen (detailhandel, 
gemeenschapsvoorzieningen…). Daarom wordt er dus 
enkel wonen toegelaten eventueel in combinatie met 
kleinschalige aan wonen verwante functies.  
Het bestaande woningtype in de omgeving dient als 
referentie. 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming - 
algemeen” is van toepassing. 
 
 
 
 
Binnen deze zone zijn enkel eengezinswoningen toegelaten. 

Inrichting 
 
 

De huidige bouwhoogte in de omgeving dient als 
referentie. Daardoor wordt alleen rijbebouwing 
toegelaten. Omdat het bouwblok vrij gering van omvang 
is, ondiep en met een driehoekige configuratie 
waardoor de achterzijde van de woningen zich op 
geringe afstand van elkaar bevinden, is het niet 
verantwoord van meerdere bouwlagen toe te laten. De 
bestaande bouwhoogte van 1 bouwlaag blijft dus 
behouden. 
Bestaande woningen die niet voldoen aan voornoemde 
voorwaarden kunnen behouden blijven. 

Bebouwing gebeurt onder vorm van rijbebouwing. De 
bouwhoogte bedraagt max. 1 bouwlaag.  
 
 
 
 
 
 
 
Woningen die hiervan afwijken mogen gerenoveerd, verbouwd 
en herbouwd worden. 

 

SW 
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Deelgebied Oostakker – Wittewalle       B3-15 
 
 
Toelichtingsnota 
 
 
1.5.1 situering 
Het deelgebied situeert zich aan de noordzijde van het centrum van Oostakker. De situering is terug te vinden op het plan “feitelijke en 
juridische toestand” via de topografische kaart van Gent en een detail daaruit. 
1.5.2 begrenzing deelgebied 
Het deelgebied wordt gevormd door een aantal percelen in een binnengebied. Deze begrenzing is terug te vinden op het plan “feitelijke en 
juridische toestand” via een weergave op het kadasterplan. 
1.5.3 ruimtelijke context 
Het deelgebied is een onderdeel van noordelijke rand van Oostakker. De omgeving is sterk residentieel met vooral (half)open bebouwing.  
1.5.4 bestaande feitelijke toestand 
De bestaande feitelijke toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de luchtfoto en de feitelijke toestand.  
Het gaat over een binnengebied met een opp. van ongeveer 0,5 ha. Het oostelijke perceel is volledig grasland en het westelijk perceel is deels 
braakliggend, deels in gebruik als tuin. Beide percelen zijn bereikbaar vanaf Wittewalle via een lange en smalle bedieningsweg. Zonder 
afbraak van gebouwen is het moeilijk om een aangepaste ontsluitingsweg aan te leggen. Binnen de aanpalende bouwzone  aan de zuidzijde is 
er wel nog ruimte voor de aanleg van een bedieningsweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.5 bestaande juridische toestand 
De juridische toestand wordt weergegeven op het plan “feitelijke en juridische toestand” via de weergave van het BPA dat hier geldt. Het 
deelgebied heeft er een bestemming “zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven, zone voor koeren en tuinen en zone voor 
schermgroen”. 
Dit deelgebied bevindt zich in het BPA Holstraat A (MB 15 december 1989) 
Voor één perceel geldt er ook nog een verkavelingsvergunning (nr. 1963OO018/00) 
Palend aan dit deelgebied bevindt zich een ‘stedelijk woongebied’ uit het gewestelijk afbakenings-RUP. 
1.5.6 motivatie wijziging en gewenste bestemming 
De in het BPA voorziene bestemming werd na 25 jaar nog niet gerealiseerd Men kan zich dus terecht de zin van deze bestemming afvragen. 
Anderzijds bevindt er zich aan de zuidzijde van dit deelgebied nog een omvangrijk onbebouwd terrein met woonbestemming (stedelijk 
woongebied volgens het gewestelijk RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent). Het deelgebied kan hier zorgen voor een 
uitbreidingsmogelijkheid. De moeilijke ontsluiting van het deelgebied via Wittewalle zal opgelost moeten worden via het aanpalende stedelijk 
woongebied want via de aanpalende percelen gelegen langs Wittewalle  zal dit bijzonder moeilijk zijn. Niet alleen zijn alle percelen die een 
toegangsweg mogelijk maken op één na eigendom van ‘andere’ eigenaars maar bovendien zijn deze allemaal reeds bebouwd met 
overwegend halfopen of gesloten bebouwing. Het is niet evident dat langs hier een voldoende brede ontsluitingsweg zal kunnen worden 
voorzien. Daarenboven is het niet echt wenselijk van een nieuwe straat aan te leggen tussen bestaande bebouwing. Omdat het nu onduidelijk 

is waar die ‘straat’ kan/moet komen en het bovendien stedenbouwkundig minder gewenst is om dit op deze plaats te doen is het gebied palend 
aan Wittewalle ook niet mee opgenomen in dit RUP zodat ‘een straat’ daar ook niet kan vergund worden. Dit deelgebied geeft dus vooral extra 
ruimte voor wonen voor het aanpalende stedelijk woongebied zoals vastgelegd in het gewestelijk RUP en zal ook langs daar moeten ontsloten 
worden. 
1.5.7 voorstel van bestemming 
Het deelgebied krijgt volledig een bestemming als stedelijk woongebied. De ontwikkeling van dit deelgebied moet in samenhang met het 
aanpalende gebied worden bekeken. Omdat het hier dan om een vrij groot gebied gaat van meer dan 2 ha is het stedenbouwkundig 
verantwoord om hier een mix van woningtypologieën toe te laten.  
1.5.8 register planbaten en planschade 
De wijziging van dit BPA heeft geen planschade of planbaten tot gevolg. De categorie volgens het BPA wijzigt immers niet in het RUP. Het 
gaat hier immers van een omzetting van de categorie  “wonen” in het BPA naar de categorie  “wonen” in het RUP. 
1.5.9 voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP 
Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan  strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen: 
- woongebied 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA strijdig met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
opgeheven, voor wat betreft de delen die binnen de afbakeningslijn van dit gemeentelijk RUP vallen:  
-  zone voor niet hinderlijke bedrijven of tuinbouwbedrijven 
-  zone voor schermgroen 
-  zone voor koeren en tuinen 
Verkaveling nr. 1963OO018/00 (enkel deel dat zich binnen het plangebied bevindt) wordt opgeheven. 
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Deelgebied Oostakker – Wittewalle       B3-15 
 
 
 

 Stedelijk woongebied Wittewalle 
(categorie 1a ”wonen” van artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 Niet verordenend Verordenend 
 Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige 

voorschriften 
Bestemming 
 

In de ruime omgeving komen uitsluitend woningen voor 
en dit bijna enkel onder vorm van eengezinswoningen. 
De buurt is dus een zuivere en kwalitatieve residentiële 
woonwijk.  
 

Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift “bestemming - 
algemeen” is van toepassing. 
 
 
 

Inrichting 
 
 

Dit deelgebied kan zeer moeilijk ontsloten worden via 
Wittewalle omdat deze straat volledig is toegebouwd. 
Door afbraak van een woning zou dit misschien wel 
mogelijk zijn maar de percelen van de betrokken 
eigenaars zijn eigenlijk te smal. Het is dus onzeker of 
een ontsluiting via Wittewalle wel kan en waar die dan 
juist moet komen. 
Anderzijds sluit dit deelgebied aan op een ruim stedelijk 
woongebied van meer dan 2 ha vastgelegd in het 
gewestelijk afbakenings-RUP. De ontwikkeling van dit 
deelgebied wordt daarom gekoppeld aan de 
ontwikkeling van het stedelijk woongebied uit het 
gewestelijk RUP. 
Omdat dit deelgebied één geheel vormt met het 
aanpalende gebied biedt dit door zijn omvang veel 
mogelijkheden voor diverse invullingen en zijn ook 
verschillende woningtypologieën aangewezen.  
In functie van de bestaande bouwhoogten in de 
omgeving wordt de bouwhoogte beperkt tot 3 
bouwlagen. 
De stedenbouwkundige voorschriften binnen dit RUP 
zijn zeer algemeen en meestal weinig gedetailleerd 
maar daardoor juist ook flexibel. Dit is het gevolg van 
een duidelijk keuze. Deze flexibele voorschriften maken 
binnen het streven naar kwaliteit, toch een aantal 
kwaliteitsvolle varianten mogelijk.  
Deze flexibiliteit heeft wel als nadeel dat het, zeker voor 
grotere nog onbebouwde gebieden, weinig duidelijk is 
hoe de stedenbouwkundige structuur er juist zal uitzien. 
Daarom zal elke belangrijke vergunningsaanvraag voor 
grotere nog onbebouwde gebieden getoetst worden 
aan bijkomende afwegingscriteria. 
Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende 
overheid bijkomende informatie te bezorgen 
bijvoorbeeld onder de vorm van een inrichtingsplan 
voor het volledige deelgebied. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over onder 

Dit deelgebied wordt bij voorkeur ontwikkeld in samenhang met 
het aanpalende stedelijk woongebied vastgelegd in het 
gewestelijk afbakenings-RUP. Ontsluiting gebeurt bij voorkeur 
via dit laatste stedelijk woongebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse woningtypologieën zijn toegelaten. Indien het 
aanpalende zuidelijk gebied reeds is ontwikkeld, moet de 
woontypologie afgestemd worden op de aanpalende 
woontypologie(ën). 
 
 
 
De bouwhoogte bedraagt max. 3 bouwlagen.  
 
 
Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die 
betrekking heeft op nieuwbouw of herbouw en die een belangrijk 
impact heeft op de totaliteit van het deelgebied moet beoordeeld 
worden rekening houdend met een kwalitatieve ontwikkeling van 
de totaliteit van de zone en de ruime omgeving en zal getoetst 
worden aan volgende afwegingscriteria, voor zover relevant: 
• de ordening van het gebied met aanduiding van de functies en 

van de inplanting en de hoogte van de bebouwing;  
• de woonkwaliteit van de woningen op vlak van lichtinval, 

privacy, ontsluiting, uitzicht, voldoende buitenruimte, enz 
• de interne ontsluiting 
• de mobiliteit en de parkeervoorzieningen  
• de inrichting van de publieke ruimte, de onbebouwde en 

verharde gedeelten, de groene ruimten met aanduiding van 

meer de schaal, de morfologie en inpassing van de 
bebouwing in de omgeving, de (interne) ontsluiting, de 
wijze waarop er een antwoord wordt gegeven op het 
vlak van woonkwaliteit, de parkeeroplossing, de manier 
waarop dit project zich verhoudt t.o.v. de toekomstige  
bouwprojecten met bijhorende timing, de inrichting 
openbaar domein, een eventuele fasering, de 
aanwezigheid van waardevol groen, de 
waterhuishouding, enz. 
Een inrichtingsplan is te beschouwen als een 
informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen of de 
vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de 
goede ruimtelijke ordening.  
Een inrichtingsplan is wel niet zinvol wanneer het 
slechts gaat om werken met beperkte omvang die 
weinig uitstaans hebben met de eigenlijke 
projectontwikkeling. 

beplante en verharde gedeelten (omgevingsaanleg), …; 
• de eventuele (detail)fasering van de ontwikkeling; 
• de bereikbaarheid voor openbaar vervoer; 
• het waterbeheer en de natuuraspecten.  
Deze bepaling geldt niet voor kleine werken die niet relevant zijn 
voor de globale projectontwikkeling. 
 

 

SW 
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