
       8 december 2010 

 1 

GEMEENTE   ZELZATE 
 

ONTWERP  RUP  WITTOUCK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Architectenbureau Van Acker & Partners 

WIJZIGINGEN 
8 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 

GOEDKEURING DEPUTATIE 

TOELICHTINGSNOTA 



       8 december 2010 

 2 

 
GEMEENTE ZELZATE      
RUP WITTOUCK   
TOELICHTINGSNOTA 
 
Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in vergadering van  27 april 2010. 
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1. ALGEMENE SITUERING 
 
Het gebied van het rup maakt deel uit van het centrum van Zelzate en wordt in het zuiden begrensd door de A11 (Expresweg Antwerpen-
Knokke). Het subdeel Wittouck is deel van het bebouwde gebied Zelzate-oost tussen de Burgemeester J. Chalmetlaan, de 
Verbroedringslaan, Cesenaticolaan, Rusthuislaan, de N49/A11 en het park aan de westzijde dat het oudste tracé van het Kanaal 
(Suikerkaai) volgt. 
 

 
Figuur: Situeringsplan 
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2. AANLEIDING VAN DE HERZIENING VAN HET BPA EN DE OPMAAK VAN HET GRUP 
 
Door het gemeentebestuur Zelzate werd een overheidsopdracht uitgeschreven om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Wittouck” 
op te stellen. 
Het doel van de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is de verouderde voorschriften van de geldende bijzondere plannen van aanleg 
BPA nr.3 Wittouck (13/01/1961), Wittouck uitbreiding (07/10/1964), Wittouck uitbreiding gedeeltelijke herziening (12/09/2001) en Wittouck 
gedeeltelijke herziening nr.2 (13/12/2006) aan te passen aan de hedendaagse behoeften zodat de ruimte optimaal en duurzaam benut 
wordt en de noodzaak tot afwijking volgens art. 4.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoveel mogelijk vermeden wordt. 
De stedenbouwkundige voorschriften dienen aangepast te worden uitgaande van de bestaande situatie van het terrein. 
 
De herziening dient te kaderen binnen de visie vooropgesteld in de hogere structuurplannen van de Provincie en het Vlaams Gewest. 
 
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het deelgebied Zelzate-Oost wordt binnen de visie van het GRS Zelzate verder omschreven.  
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3. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 
 

 
 
Figuur Luchtfoto (2006) 
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Het gebied van het rup is gelegen ten noorden van de N49/E34 en is hoofdzakelijk als woongebied ingericht. In het westen en noodwesten 
wordt het gebied voornamelijk gekenmerkt door een gesloten bebouwingstype, terwijl de overige gebieden uit een gemengde woonzone 
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bestaat met zowel een open als een halfopen bebouwing. Het dominerende aantal bouwlagen varieert van één tot twee, maar ter hoogte 
van de Suikerkaai, de Verbroederingskaai en de Cesenaticolaan bestaat de bouwhoogte uit 3 bouwlagen. Twee appartementsgebouwen 
bestaande uit 4 bouwlagen werden opgericht aan het Europaplein. Er komen weinig vlakke daken voor in het gebied. Alle woningen 
beschikken over een private tuin 
Handel is er op twee uitzonderingen na (Verbroederingslaan en Suikerkaai) niet aanwezig. Binnen de zonering bevinden zich wel een 
aantal woningen met diensten zoals o.a. twee kapperszaken in de Schepen R. De Deckerlaan. Langs de Suikerkaai bevindt zich een 
administratief gebouw van de Post met aan de overzijde van de straat (buiten het plangebied) een ruime parking goed voor 161 wagens. 
De personeelsleden van de post kunnen op eigen terrein parkeren. 
Ongeveer in het midden van het rup op het einde van de Schwarzenbeklaan is er een wijkkleuterschool ‘Het Krekeltje’ gevestigd. 
Ten noordoosten aanpalend aan het rup tussen de Verbroederingslaan, de Censeticolaan en de Burgemeester Camile Leynlaan bevinden 
zich voetbalvelden en de bijhorende infrastructuren, een petanque-, duikclub en een speelplein op een terrein van 1,6ha  . Het terrein is 
eigendom van de gemeente. 
Palend aan de westzijde van het grup ligt het oude tracé van het kanaal (Sassevaart) dat met een parkachtige structuur werd aangelegd. 
De watertoren (hoek Suikerkaai – Schepen R. De Deckerlaan) is een beelddragend element voor zijn omgeving. 
In het binnengebied Suikerkaai – Winkelstraat – Schepen De Deckerlaan ligt nog een braakstuk grond waar in het oorspronkelijk BPA een 
zone voor niet hinderlijke bedrijvigheid voorzien werd. Deze zone werd nooit gerealiseerd. 
 
Het plangebied wordt ontsloten via verscheidene lokale wegen. De hoofdontsluiting verloopt via de R4-oost, Rijkswachtlaan, Burgemeester 
Chalmetlaan en de Suikerkaai. Het verkeer bestaat hoofdzakelijk uit personenwagens. Tussen de Delfzijlaan en de Winkelstraat bevinden 
zich een aantal dienstwegen. De meeste hiervan worden gebruikt door fietser en voetgangers om de aanpalende private tuinen langs de 
tuin te kunnen bereiken. 
 
Ten zuiden van het gebied loopt de N49 (A11) op een hoger gelegen talud. Zij wordt van de bebouwde omgeving afgesloten door een 
akoestische wand en groenaanplantingen op de helling.  
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4. KNELPUNTEN 
 
 

 
 
Figuur BPA nr. 3 Wittouck 
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Figuur BPA nr 4 Wittouck uitbreiding 
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1. Postgebouw is slechts gedeeltelijk opgenomen in het BPA en is ruimer uitgevoerd dan de voorziene zonering. Voorstel: de zone 
van het postgebouw volledig opnemen in het GRUP. 

2. Om het grup een duidelijk afbakening te geven wordt voorgesteld om het terrein van de Gamma (Suikerkaai), gelegen langs het 
postgebouw, mee op te nemen in het GRUP. 

3. Hoek Winkelstraat – Suikerkaai klopt niet met de bestaande toestand. Voorstel: gesloten bebouwing 3 bouwlagen met zadeldak.(= 
huidige toestand) 

4. Europaplein: in het BPA werden slechts achter èèn appartementsgebouw bergingen voorzien. In werkelijkheid beschikt ieder 
gebouw over een gemeenschappelijke berging. 

5. Zone voor bergingen te voorzien parallel aan het verbindingsstraatje tussen Boerenstraat en de Delfzijlaan. 
6. Oplossing zoeken voor mogelijke zonering voor garages. 
7. Winkelstraat - Verbroederingslaan: huidige bouwlijnen kloppen niet met de vooropgestelde bouwlijnen in het BPA nr.3 Wittouck. 
8. Parkplein werd anders uitgevoerd dan in BPA nr.3 en werd oorspronkelijk uit het BPA gesloten. Terug op te nemen zoals 

bestaande toestand. 
9. Zone werd uit het BPA nr.3 gehaald en ontwikkeld via een zonering in BPA Wittouck uitbreiding: aan te passen volgens huidige 

toestand. (halfopen bebouwing) 
10. Kerkwegel werd niet ontwikkeld en komt niet voor in het huidige kadasterplan. Gezien deze wegel geen specifieke verbinding geeft 

en nooit gerealiseerd werd kan de voorziene zonering wegvallen. (gronden dienen aangekocht te worden, …) 
11. Verbroederingslaan-Heidelaan: huidige open bebouwing komt niet overeen met de BPA’s. 
12. De eindpercelen van de zone voor gesloten bebouwing aan de watertoren bestaan in feite uit twee open bebouwingen. 
13. Wat gebeurt er met dit binnengebied? De bereikbaarheid gebeurt nu via een bedrijf. De voorziene bestemming in het 

oorspronkelijke BPA ‘niet hinderlijke bedrijvigheid werd nooit gerealiseerd omwille van zijn minder gunstige ligging. Gezien er in 
aansluitend gebied een vrij gesloten bebouwing voorkomt, waar de meeste woningen niet over een garage/berging beschikken, kan 
deze zone omgevormd worden naar een zone voor bergingen en garages. 

14. Hoekoplossing aanpassen met een afwerking van de gesloten bebouwing en een open bebouwing op de hoek van de Winkelstraat, 
Verbroederingslaan en de Schepen R. De Deckerlaan (huidige voorziening is een halfopen bebouwing). 

15. De zoneringen rond de Heidelaan uit het BPA Wittouck wijken totaal af van de bestaande toestand: de voorziene wegenis werd 
anders uitgevoerd, de bouwlijnen kloppen niet meer… 
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5. PLANNINGSCONTEXT  
 
5.1 Gewestplan 
 
Het GRUP is volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14/09/1977) gelegen in een woongebied. 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van 
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene 
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De reservatiestrook 
van de N49 werd voorzien ten zuiden van het traject. 
 

 
Figuur: Fragment gewestplan 

In de nabijheid van het grup zijn er twee belangrijke gewestplanwijzigingen. De eerste wijziging dateert van 28/10/1998 en betreft een 
herbestemming van de zone langs de N49 met het oog op de omvorming van de N49 tot autosnelweg. De tweede wijziging dd. 26/01/2001 
werd doorgevoerd inzake het voorzien van een reservatiestrook inzake de doortrekking lijn 204 naar de Axelse vlakte. De reservatiestrook 
aan de westzijde verdwijnt.  
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5.2 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
Definitieve vaststelling dd. 23 september 1997. 
 
Zelzate ligt volgens het RSV in het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Gent-Terneuzen, dat potentieel structuurbepalend netwerk op 
Vlaams niveau is. Het RSV heeft omwille van de te beperkte potenties inzake uitbreiding van de woonmogelijkheden en inzake de 
uitbreiding van de oppervlakte aan regionale bedrijven geoordeeld dat de gemeente geselecteerd moest worden als buitengebied. De 
specifieke rol van Zelzate blijft in het RSV echter onduidelijk en wordt afhankelijk gesteld van de uitwerking van het stedelijk netwerk Gent-
Terneuzen. 
In het RSV is de N49 (A11 – Expressweg) (palend in het zuiden aan het rup) geselecteerd als hoofdweg op voorwaarde dat het aantal op- 
en afritten beperkt blijft. Als primaire wegen I werden geselecteerd : R4 van A10 (Drongen) tot N49 (Zelzate), de N423 van Nederlandse 
grens tot R4-oost , de R4-oost tot aansluiting N49. Als primaire wegen II: R4-oost van A17 tot A11/N49 (Zelzate o-oost). 
Het Kanaal Gent-Terneuzen is geselecteerd in het hoofdwaterwegennet als verbindende functie en als ontsluiting van de economische 
knooppunten. 
 
Omtrent het gebied van het rup  werden er in het RSV geen gedetailleerde uitspraken gedaan.  
 
 
5.3 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
 
Het PRS werd goedgekeurd op 18 februari 2004. 
Bij het uitwerken van de ruimtelijke visie wordt de provincie opgedeeld in een tiental grote deelruimten die duidelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn omdat ze bijzondere eigen kenmerken bezitten. Zelzate is gelegen op de scheiding van twee deelruimten. Enerzijds 
vormt de gemeente het noordelijke deel van het Oost-Vlaams Kerngebied. Anderzijds is de gemeente gelegen in de oostelijke rand van het 
Westelijk Openruimtegebied. 
Het Oost-Vlaams Kerngebied vormt de hoek van de Vlaamse ruit en heeft nog een aanzienlijk groeipotentieel inzake gediversifieerde 
tewerkstelling, cultuur, wonen en woonondersteunende functies van bovenprovinciaal niveau door haar ligging op de knooppunten van 
internationale weg-, vaar- en spoorwegroutes, het belang van de economie en de specialisering in toekomstgerichte groeisectoren, cultuur 
en ontspanning en landbouw. 
Het Westelijk Openruimtegebied is het landelijke gebied ten westen van het Gentse havengebied en ten noorden van de stedelijke 
verdichting E17/Leievallei. Het beleid is hier gericht om de openruimtefuncties verder te ontwikkelen. 
 
Zelzate behoort tot de ‘niet stedelijke centra als aanvulling van het hiërarchische stedennet en grote kernen als zelfvoorzienende 
nederzettingen’. De gemeente beschikt over een aanbod dat de vergelijking met dat in de kleinste steden kan doorstaan.  

- Betreffende de nederzettingsstructuur wordt de woonkern van Zelzate geselecteerd als hoofddorp. De taakstelling van 
de provincie ivm. het aantal  woningen voor de periode 1992-2007 bedraagt 685 wooneenheden. Het hoofddorp is de 
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groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en 
lokale bedrijvigheid gebundeld moet worden. 

- De uitbouw van lokale kleinhandelsactiviteiten is mogelijk in de kernen. Nieuwe lokale grootschalige handelszaken van 
belang kunnen enkel in het hoofddorp. 

- De R4 wordt uitgebouwd als grootstedelijke verdeelweg. 
 
Voor het gebied werden geen verdere specifieke uitspraken gedaan. 
 
 
5.4 Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (Soresma) 
 

5.4.1 Gewenste ruimtelijke structuur 
  
 Globale uitgangshouding 

o Zuinig omspringen met de ruimte 
o Het beleid afstemmen op de draagkracht van het gebied: de draagkracht is de mate waarin de menselijke activiteiten 

binnen een bepaalde ruimte kunnen plaatsvinden zonder met elkaar in conflict te treden. 
o Aandacht besteden aan de kwaliteit van de ruimte 
 

Uitgangshoudingen voor Zelzate 
o Het fysisch systeem als basis voor de verdere ontwikkeling: het reliëf, de bodem en de waterhuishouding zijn hier de 

belangrijkste elementen. Er dient gestreefd te worden om de nieuwe ontwikkelingen af te stemmen op dit fysisch 
systeem; 

o Bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de woonkernen: verdichting, inbreiding en bundeling van de 
menselijke activiteiten zijn belangrijke voorwaarden voor een goed ruimtelijk beleid. Bundelen van activiteiten in de 
kernen verhoogt de leefbaarheid van de kernen;  

o De open ruimte voorbehouden voor essentiële openruimtefuncties; 
o Streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
o Aandacht voor de verschijningsvorm van de ruimte; 
o Behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid van de gemeente 

 
Ruimtelijke visie 

o Het fysisch systeem als basis voor de verdere ontwikkeling: het reliëf, de bodem en de waterhuishouding zijn hier de 
belangrijkste elementen. Er dient gestreefd te worden om de nieuwe ontwikkelingen af te stemmen op dit fysisch 
systeem; 
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o Bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de woonkernen: verdichting, inbreiding en bundeling van de 
menselijke activiteiten zijn belangrijke voorwaarden voor een goed ruimtelijk beleid. Bundelen van activiteiten in de 
kernen verhoogt de leefbaarheid van de kernen;  

o Zelzate is geselecteerd als hoofddorp, waar de groei van het aantal woningen maximaal opgevangen wordt. Binnen 
het gebied van het rup werd de zone van het voetbalveld als prioritair aan te snijden gebied aangeduid. 

 
Gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

o Nederzettingsstructuur  
De deelgebieden (Zelzate-oost en Zelzate-west) hebben een uitgesproken verstedelijkt karakter. Het beleid zal erop 
gericht zijn kernversterkend te werken (inbreiding). Aandacht voor kwaliteitsvolle woongelegenheden die beschikbaar en 
betaalbaar moeten zijn voor de verschillende bevolkingscategorieën. De leefbaarheid van de kern dient gegarandeerd te 
blijven (nieuwbouw, renovatie, sanering …). Het kernbeleid integreert zowel ruimtelijke als sociaal-culturele en 
economische maatregelen. 
Woningprogrammatie:  

      Differentiatie 
� Rekening houden met de trend dat er meer kleinere gezinnen ontstaan; 
� Minder dure woningen; 
� Kleinere percelen met meer halfopen en gesloten bebouwing; 
� Soorten woningen. 
 

o Economische structuur 
Voor de economische leefbaarheid van de gemeente is het hoofdzakelijk van belang voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan de lokale  economische activiteiten. Het bestuur van de gemeente wenst een 
behoud van de bestaande kleinhandelsconcentraties. 
De kleinhandelsactiviteiten in Zelzate-oost worden bestendigd en blijven een lokale attractiviteit uitoefenen. Daarnaast is 
er een kleinhandelsconcentratie van het Groenplein. 
 
o De noord-zuid gerichte parkstructuur (links aanpalend aan het rup) die Zelzate doorsnijdt,  wordt verder ontwikkeld 

als groenzone en vormt zo een meerwaarde voor de omliggende woongebieden. 
 
o De watertoren wordt als een beeldbepalend element beschouwd 
 
o In de gemeente werden o.a.de Suikerkaai en de Verbroederingslaan als lokale wegen type II 

(gebiedsontsluitingsweg) geselecteerd. Al de overige wegen die niet onder type II vallen worden geselecteerd als 
lokale wegen type III (erftoegangsweg) 
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5.4.2 Bindend gedeelte 

 
- Er werden geen bindende bepalingen geformuleerd die betrekking hebben op het planningsgebied van dit rup. 
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5.5 Beschermd landschap, monumenten en dorpsgezichten 
 
Niet van toepassing. 
 
 
5.6 Habitat en vogelrichtlijnengebied 
 
Niet van toepassing. 
 
 
5.7 Ankerplaatsen en relictzones 
 
Binnen het gebeid komen er geen ankerplaatsen of relictzones voor.  
 
 
5.8 Watertoets 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. 
Binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening wordt vooral rekening gehouden met de hoeveelheid water (vermijden van overstromingen van 
bebouwde gebieden en vermijden van verdroging van natte natuurgebieden). 
Het voorliggende Grup heeft een beperkte oppervlakte en ligt noch in een overstromingsgebied, noch in een recent overstroomd gebied en 
noch in een omgeving van een natuurgebied. 
 
Het Grup voorziet in een mogelijke uitbreiding van verharde zones onder de vorm van het oprichten van gebouwen en haar aanhorigheden, 
bouwen van ondergrondse constructies (kelders…) en de aanleg van verhardingen (wegenis…). Door de verminderde en gewijzigde 
infiltratie naar het grondwater kunnen mogelijke schadelijke effecten optreden. Hierdoor dient er bijgevolg aandacht besteed te worden aan 
de waterhuishouding. Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu, dat voortvloeit uit een 
verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan, die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit…”. Het 
nadelige effect zit hier in het feit dat er bepaalde verhardingen onder de vorm van wegenis en bebouwing in het gebied van het Grup 
worden toegelaten. 
 
Een vermindering van infiltratie is significant wanneer meer dan 94m³ minder dan de oorspronkelijke situatie kan geïnfiltreerd worden. Het 
getal 94m³ is berekend uitgaande van de grenswaarde vastgelegd in de stedenbouwkundige verordening. Daarin wordt opgenomen dat 
een oppervlakte kleiner dan 200m² geen significant effect heeft op de infiltratie, want dan worden geen maatregelen opgelegd. (dit werd 
berekend uitgaande van een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 780l/m² en verschillende afvoercoëfficienten horende bij verschillende 
hellingsklassen, bodemtypes en grondgebruik – ‘achtergrond document bij de richtlijnen voor de vergunningverlener’).  
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Door de toename van de verharde oppervlakten (wegenis en bebouwing) wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk 
beperkt en zal deze moeten gecompenseerd worden door de plaatsing van hemelwaterputten bij de woningen en met andere efficiënte 
oplossingen o.a. grachten, degelijk gescheiden rioleringstelsel… De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing. 
 
Volgende voorkomingsmaatregelen kunnen gebruikt worden: 

- De vorderingen inzake opvangen van hemelwater strikt toepassen (besluit houdende de vaststelling van een 
gewestelijke verordening dd. 1 oktober 2004 en eventuele bijkomende aanpassingen); 

- Bij de aanleg van nieuwe wegenis is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel noodzakelijk en verplicht. Op deze 
manier kan men vermijden dat het afvalwater in de waterlopen/grachten terechtkomt en verkrijgt men een voldoende 
grote toevoer van hemelwater in de waterlopen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het water. Bijkomend kunnen 
langs de wegenis nog open straatgrachten of waterbuffering voorzien worden; 

 
Er gebeuren geen ingrepen die de kwaliteit van het water zouden beschadigen. 
De opvang van het hemelwater in een hemelwaterput met voldoende bergingscapaciteiten is verplicht volgens de huidige wetgeving. Bij dit 
systeem blijft hergebruik van het hemelwater een eerste optie. Vertraagde afvoeren binnen het plangebied zijn niet nodig, maar kunnen via 
grachten langs de wegenis wel ingebouwd worden. 
 

          
                           
 Figuur overstromingsgevoelige gebieden        Figuur grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
(donkerblauw: effectief – lichtblauw: mogelijks        (licht geel: type 2 matig gevoelig – donker oranje: type 1 zeer gevoelig) 
 – wit: niet overstromingsgevoelig 
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Het plangebied ligt niet in een effectief of mogelijks overstromingsgebied. Het grup ligt in een gebied dat matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming. Mogelijke ondergrondse constructies hebben een heel beperkende invloed of verstoring wat betreft de grondstroming. 
 
Doorheen het plangebied loopt geen enkele waterloop. 
 

       
 
Figuur hellingenkaart      Figuur infiltratiegevoelige gebieden 
(donkergroen: 0,5% - lichtgroen: 0,5-5%)              (licht bruin: infiltratiegevoelig)  
 
Het plangebied ligt voornamelijk in een vrij vlak gebied zonder noemenswaardige hellingsverschillen. 
De bestemmingszone ligt in een infiltratiegevoelig gebied. 
 

 
5.9 Ruimtelijk  veiligheidsrapport 
 
Volgens de inlichtingen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) bevinden zich binnen en straal van 2km 4 Seveso-
bedrijven nl.: 

- Rütgers Belgium (Vredekaai - Zelzate) op ongeveer 1km 
- Misa Eco (Huhlmankaai - Rieme) op ongeveer 1km 
- Nilefos Chemie (Huhlmankaai - Rieme) op ongeveer 1km 
- Oleon (Assenedestraat – Evergem) 
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De dienst VR beschikt over voldoende elementen om de risico’s voor zware ongevallen, waaraan de mensen in de buurt van deze Seveso-
bedrijven blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in deze inrichting, in te schatten. 
Daarm beslist de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden en dient er voor wat het aspect externe 
veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen te worden. (LNE kenm. AMNE/VR/KD/2009/1456) 
Er zijn geen Seveso-inrichting aanwezig of mogelijk binnen het plangebied. In alle redelijkheid genomen dient er geen 
veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 
 
 
5.10 Onderzoek tot milieueffectenrapportage 
 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 
2007 (“planMer-decreet) en Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s. Het dossier werd onder het nummer OHPLO4 door de administratie behandeld. Het rup is niet van rechtswege plan-Mer- 
plichtig  en komt dus in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage. De screeningsnota bevat de nodige informatie over 
het voorgenomen plan en bevat geen elementen die er opwijzen dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de 
milieugevolgen onjuist zouden zijn. 
Een opmaak van een  plan-Mer is niet nodig. 

 
 

5.11 Bestaande BPA’s 
 

- BPA nr.3 ‘Wittouck’: het BPA werd goedgekeurd bij KB. dd. 13/01/1961 en omvat een verfijning van de woonzone. Het is 
volledig gerealiseerd met woningbouw; 

- BPA nr.4 ‘Wittouck uitbreiding’: goedgekeurd bij KB. dd. 07/10/1964 en omvat een verfijning van het woongebied en is 
volledig gerealiseerd; 

- BPA ‘Wittouck gedeeltelijke herziening’: Goedkeuring dd. 12/09/2001. Deze wijziging houdt in dat het sociaal 
wooncomplex rond de watertoren niet meer haalbaar is. Het gebied werd ingekleurd als wonen in het algemeen. De 
voorschriften bepalen een hoofdbestemming waarin de renovatie en herbestemming van de watertoren voorop staat. 
Indien om bouwtechnische redenen de reconversie van de watertoren niet kan worden gerealiseerd dan kan deze 
worden afgebroken en vervangen door een zone voor halfopen bebouwing. 

- BPA ‘Wittouck gedeeltelijke herziening nr. 2’: goedgekeurd dd. 13/12/2006 
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      BPA Wittouck gedeeltelijke herziening 
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6.  PLANOPTIES 
 

- De gemeente heeft vooral gekozen voor het behoud van de bestaande woonstructuur die volledig ontwikkeld is en een 
vast wegenpatroon kent. 

- De verouderde voorschriften worden aangepast aan de hedendaagse behoeften zodat de ruimte optimaal en duurzaam 
benut wordt. Deze opties is een vertaling van de visie die vervat zit in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: 

‘Bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de woonkernen: verdichting, inbreiding en bundeling van de 
menselijke activiteiten die  belangrijke voorwaarden zijn voor een goed ruimtelijk beleid. Bundelen van activiteiten in 
de kernen verhoogt de leefbaarheid van het plangebied’. 

- De huidige gevarieerde bebouwingstypologie wordt behouden. 
- Het terrein van de Gamma wordt in een zone voor handel en diensten ondergebracht. Er is voldoende 

parkeergelegenheid op het eigen terrein. 
- Het postgebouw wordt opgenomen in een zone voor gemeenschapsdiensten. In het oorspronkelijke BPA werd reeds de 

helft van het huidige terrein voorzien als een zone voor gemeenschapsdiensten. Er is voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein voor het personeel en in de Suikerkaai voor de bezoekers. 

- De wijkschool aan het einde van de Schwarzenbeklaan wordt als zone voor gemeenschapsdiensten bestendigd. 
- Aanpalend aan de site van het rup ligt het terrein van de voetbal en andere recreatievoorzieningen. De huidige toestand 

blijft voorlopig behouden tot zolang de herlocalisatie naar Endeke niet is verwezenlijkt. Het gebied werd niet opgenomen 
binnen de afbakening van dit rup. 

- De groene zone (Parkplein) werd effectief als openbare groene zone ingekleurd waar het huidige groenbestand dient 
behouden te blijven. De inrichting dient zodanig te gebeuren dat ze een sociaal, recreatieve functie op wijkniveau kan 
vervullen. 

- In het binnengebied aan de Winkelstraat wordt een zone voorzien voor aaneengesloten bergingen. Deze visie is 
ontstaan uit de bestaande toestand van de aanpalende omgeving. Deze bestaat uit een gesloten bebouwingstype met 
vrij smalle percelen. De woningen beschikken buiten enkele tuinhuizen niet over een garage of grote berging. Deze 
bergingen zijn niet bereikbaar vanaf de straat. Omwille van de parkeerdruk in de Winkelstraat heeft het 
gemeentebestuur geopteerd om een gezamenlijke aaneengesloten berging te voorzien in dit binnengebied. De 
oorspronkelijke zonering voor niet hinderlijke bedrijvigheid vervalt hierdoor gezien de bereikbaarheid en de ligging niet zo 
evident zijn en gezien er geen nood is om op die plaats enige bedrijvigheid op te richten. Door de grote tuinen met 
voldoende groen van de aanpalende woningen aan dit binnengebied en de nabijheid van het park aan de Suikerkaai 
werd niet geopteerd om deze zone als een groenzone in te kleuren. 

- De afbakening van een zone specifiek voor bergingen is een bestendiging van de huidige constructies: garages aan de 
woonblokken aan het Europaplein ten behoeve van de bewoners en geconcentreerd ondergebracht in één zone, een 
kleine concentratie aan de Aubenaslaan bij gebrek aan toegankelijke individuele bergingen van de woningen in de 
aanpalende straat en een kleine zone voor bergingen tussen de Delfzijlaan en de Boerenstraat. 
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- Bijkomend werden een aantal dienstwegen bevestigd als gevolg van de huidige toestand en waarvoor geen nieuwe 
bestemming kan voorzien worden. Deze dienstwegen doen dienst als bijkomende ontsluiting van private tuinen en zijn 
voornamelijk gericht naar het niet mechanisch verkeer of als verbinding tussen twee lokale wegen. 

- Tussen de N49 en de aansluitende bebouwing werd een bufferzone voorzien. Deze buffer is een bestendiging van de 
huidige groenaanplant op een tallud.  

- De voorschriften van het BPA nr.4 ‘Uitbreiding Wittouck gedeeltelijke herziening nr. 2’ worden gedeeltelijk overgenomen 
in dit rup.  De watertoren wordt ondergebracht in een projectzone waarvan de hoofdbestemming de renovatie en 
herbestemming van de watertoren inhoudt waarbij wonen, handel, dienstverlening, ambacht, sport, kleinbedrijf, groene 
ruimten en sociaal-culturele voorzieningen toegelaten zijn. De watertoren zelf mag enkel uitgebreid worden met beperkte 
constructies ten behoeve van de toegankelijkheid en de brandveiligheid, alsook met constructies in functie van de 
telecommunicatie. De resterende ruimte dient met groen aangelegd te worden met uitzondering van één bijgebouw met 
een maximum oppervlakte van 150m².  
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7. OVERZICHT VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE OPGEHEVEN WORDEN 
 
7.1 Gewestplan 
 
Het gemeentelijk rup Wittouck heft de voorziene gewestplanzone ‘woongebied’ op.  
 
 
7.2 BPA nr 3 Wittouck KB. 13/01/1961 
Al de voorschriften van dit BPA vervallen met uitzondering van de recreatiezone. 
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7.3 BPA nr. 4 Wittouck uitbreiding KB. 13/10/1964 
Al de voorschriften van dit BPA vervallen. 
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7.4 BPA Wittouck gedeeltelijke herziening  
De volledige herziening van het BPA met goedkeuring dd. 12/09/2001 vervalt 
 

 
 
 
7.5 BPA nr. 4 Wittouck gedeeltelijke herziening nr. 2 
Het BPA (13/12/2006) als juridisch document vervalt. 
De voorschriften van dit BPA werden integraal overgenomen in de voorschriften van het RUP. 
Het perceel met de watertoren werd omschreven in de ‘zone voor wonen algemeen’. 
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7.6 Verkavelingen 
Bij de definitieve goedkeuring van dit rup Wittouck vervallen al de verkavelingen die binnen de afbakening van het rup vervat zitten en die 
volgende kenmerken hebben: 
 

- verkaveling 
� dossier 196710 
� intern dossier: 53a/67 
� ref. Arohm: 10.288.550 
� datum vergunning:02/02/1966 
 

- verkaveling 
� dossier 19933 
� intern dossier: 163/93 
� ref. Arohm: 43018/262 
� datum vergunning:29/04/1993 
 

- verkaveling 
� dossier 196610 
� intern dossier: 44b/66 
� ref. Arohm:  
� datum vergunning:25/03/1966  
 

- verkaveling 
� dossier 196711 
� intern dossier: 53b/67 
� ref. Arohm: 288-550 
� datum vergunning:03/08/1967  
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7.7 Register van bestemmingswijzigingen 

- Zone van het postgebouw is volgens het gewestplan woongebied en wordt nu omgezet naar een zone voor 
gemeenschapsdiensten. 

- T.o.v. de huidige BPA’s en het gewestplan zijn er geen wijzigingen zoals voorzien in de nieuwe wetgeving. Elementen 
zoals garages/bergingen horen thuis in een woongebied. 

 
 

 nr Huidige bezetting 
Gebied volgens 

gewestplan Zone volgens bestaand BPA Zone volgens opmaak rup 
Plan- 
baten 

Plan- 
schade 

1A Postgebouw Woongebied gemeenschapsvoorzieningen gemeenschapsvoorzieningen     

1B Postgebouw Woongebied niet opgenomen in BPA gemeenschapsvoorzieningen     

2 Gamma woongebied niet opgenomen in BPA handel- en dienstenzone     

3 braakliggend terrein woongebied zone van niet hinderlijke zone voor aaneengesloten     
      nijverheid bergingen     
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figuur register van bestemmingswijzigingen 


