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DEEL 3: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

3.0. Algemene stedenbouwkundige voorschriften: 

Technische installaties, ten behoeve van de buurt, zoals elektriciteitscabines, collectieve 
verwarmingssystemen en collectieve ondergrondse afvalrecipiënten zijn overal  toegelaten. 

Publiciteitsdragers zijn niet toegelaten, tenzij aangebracht op het straatmeubilair (informatieborden en –
zuilen, wachthuisjes bij de haltes van het openbaar vervoer). 

Uithangborden  zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: uithangborden bevinden zich minimum 2, 2 
meter boven het maaiveld, hebben een maximale oppervlakte van 0,5 m² per bedrijf of instelling en mogen 
niet meer dan 60 cm uit het gevelvlak steken en nooit aangebracht worden op vooruitspringende delen van 
de gevel (balkon, erker). 

Uithangborden mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de plaatsing 
van dergelijke constructies nabij ramen van woningen zeer nauwkeurig moet worden afgewogen. Ze moeten 
zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van de gevel, en moeten een duidelijk 
herkenbare relatie hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht. 

De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de 
landschapswaarden is overal toegelaten. 

Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen: bestaande 
openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit 
van de leefomgeving en het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu. 

3.1. Deelgebied 1: Boer Janssensstraat 

3.1.1. Zone voor recreatieve voorzieningen 
(categorie 3°, “recreatie” van art. 2.2.6.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Bestemmingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Deze zone vormt een onderdeel van de sportcluster Gentbrugse Meersen, een cluster 
van voetbal-, baseball, cricket en korfbalvelden. Op deze manier wordt alle recreatieve 
activiteiten gegroepeerd aan de rand van de Gentbrugse Meersen. Voorbeelden van 
recreatie in deze zone zijn: voetbalveld voor niet-professioneel gebruik, speelruimten 
en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden, plas voor 
waterrecreatie, manege, terreinen voor lawaaierige sporten. Dit voorschrift is 
gelijkaardig aan het voorschrift uit de aanpalende zone voor recreatie, zoals 
opgenomen in het gewestelijk RUP.

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie. Het mag enkel recreatie en toeristische 
accommodaties bevatten die geen verblijfsaccommodatie is. In deze zone kunnen 
lokale sport- en speelterreinen in open lucht aangelegd worden met inbegrip van de 
accommodatie voor de sport- en spelactiviteiten, administratie, beperkte horeca 
gebonden aan de recreatieve activiteiten, jeugdlokalen, publiek domein en groene 
ruimten. 

Bebouwingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de zone wordt nagestreefd. 

Een groene inrichting van de onbebouwde delen van deze zone is belangrijk. 
Hierdoor wordt de recreatieve functie beter in de omliggende groene omgeving  
geïntegreerd. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria: 

• zorgvuldig ruimtegebruik 
• een integratie van de gebouwen in de omgeving.
• een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de 

gebouwen 

De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht.
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3.2. Deelgebied 2: Jachthaven Snepkaai 

3.2.1. Zone voor watergebonden recreatie en jachthaveninfrastructuur 
(categorie 3°, “recreatie” van art. 2.2.6.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

Bestemmingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Deze zone omvat  de jachthaven Snepkaai. In functie van een ruimtelijk 
kwaliteitsvolle inrichting van de jachthaven is een verschuiving van functies 
noodzakelijk. Zo wordt een technische zone met  toegangsweg, opslagruimte voor 
boten  en voor jachthavengebonden infrastructuur voorzien in de spie tussen water 
en Beukenlaan. Het schiereiland kan aldus groener en recreatiever ingericht worden 
met parking (ook voor zwerfwagens, clubhuis en openbaar park.) Ook het verbreden 
van het wateroppervlak behoort tot de mogelijkheden.  

Het gebied is bestemd voor watergebonden recreatie en bijbehorende 
jachthaveninfrastructuur zoals administratie, opslagloodsen,  beperkte reca, handel  
in functie van jachthaven,  jeugdlokalen, parkeerterrein, publiek domein en groene 
ruimten. In deze zone is het mogelijk om de waterweg uit te breiden waar nodig. In 
deze zone is één conciërgewoning toegelaten. 

Bebouwingsvoorschriften: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van de zone wordt nagestreefd. 

Een groene inrichting van de onbebouwde delen van deze zone is belangrijk. 
Hierdoor wordt de recreatieve functie gebundeld en beter in de omliggende groene 
omgeving  geïntegreerd. Minstens de helft van de grondoppervlakte dient als publiek 
toegankelijk groen ingericht te worden. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria: 

• zorgvuldig ruimtegebruik 
• een integratie van de gebouwen in de omgeving.
• een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de 

gebouwen 

Nieuwe verharding en gebouwen worden compact gebundeld  
De onbebouwde delen worden maximaal onverhard en groen ingericht.  
50% van de grondoppervlakte wordt ingericht als publiek toegankelijk groen; 

Bijkomende afwegingscriteria: 
Niet verordenend Verordenend 
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 
Aangezien dit gebied in verschillende fases wordt ontwikkeld en nog niet gekend is 
hoelang dit zal duren, wordt gekozen voor flexibele voorschriften. Die voorschriften 
maken, binnen het streven naar kwaliteit, toch een aantal kwaliteitsvolle varianten 
mogelijk. 
Met de toepassing van deze voorschriften wordt een jachthavenvrije oever 
gerealiseerd aan de overzijde van de Leie. 

Daarom zal iedere vergunningsaanvraag die in deze zone een wezenlijke bijdrage 
levert aan de invulling van de projectzone getoetst worden aan bijkomende 
afwegingscriteria. Vrijgesteld hiervan zijn o.a.: tijdelijke vergunningen, werken van 
kleine omvang, kleine werken die niet relevant zijn voor de globale ontwikkeling. 

Hiertoe kan het nuttig zijn om de vergunningverlenende overheid bijkomende 
informatie te bezorgen, bijvoorbeeld onder de vorm van een inrichtingsplan voor de 
volledige zone. 
Dit plan kan bijkomende informatie bevatten over onder meer de schaal, de 
morfologie en inpassing in de omgeving, de ligging t.o.v. andere functies, de 
ontsluiting, parkeeroplossing, inrichting openbaar domein, de eventuele fasering, de 
waterhuishouding, enz. 

Iedere stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag die een belangrijke invulling 
geeft aan de zone of die een functiewijziging als gevolg heeft , moet beoordeeld 
worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met een kwalitatieve ontwikkeling 
van de totaliteit van de zone, kaderend binnen  de ontwikkeling van de site tot een 
publiek toegankelijke groene recreatieve site met een volwaardige jachthaven met 
een regionale uitstraling.  

 Elke aanvraag zal getoetst worden aan volgende afwegingscriteria: 
- de mogelijkheid tot ruimtelijke en functionele samenhang waarbij de schaal, de 
morfologie, de ligging t.o.v. andere en gewenste functies, de groenstructuur (met 
aandacht voor de bestaande beeldbepalende groenstructuur), het materiaalgebruik,
de structuur van de bebouwing en openbaar domein en de eventuele fasering 
bepalend zijn; 
- het mogelijk maken van een duurzame mobiliteit over de volledige zone: op vlak 
van bereikbaarheid ,aansluiting op het recreatief netwerk,  autoluw karakter, 
parkeergelegenheid en verkeersopwekking; 
- een hoge graad van duurzaam bouwen;

Vrijgesteld van deze beoordeling zijn: tijdelijke vergunningen, werken van kleine 
omvang en kleine werken die niet relevant zijn voor de globale ontwikkeling voor 
zover deze geen bestemmingswijziging als gevolg hebben.
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