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Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
eenieder ter inzage heeft gelegen van 27 juni 2016 tot en met 25 augustus 2016. 
 
Namens het college,  
Op bevel,  
De Secretaris,                                        De Burgemeester,  
Linda VANDEKERKHOVE                      Luc DUPONT 

 

 

Zegel van de gemeente 
 

 
 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 19 december 2016. 
 
Op bevel,  
De Secretaris,                                        De Voorzitter,  
Linda VANDEKERKHOVE                      Lieven DHAEZE 

 

 

Zegel van de gemeente 
 
 

 

Verantwoordelijk ruimtelijk planner, 
Shana Poppe 

 

In zijn ontwerpvisie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 30 mei 
2016. 
 
Op bevel,  
De Secretaris,                                        De Voorzitter,  
Linda VANDEKERKHOVE                      Lieven DHAEZE 

 

 

Zegel van de gemeente 
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Artikel 0: Algemene bepalingen 

 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

 

Bij het bouwen of herbouwen van constructies dient 

voldaan te worden aan het Besluit van de Vlaamse 

regering van 1 januari 2014 houdende de 

vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater. 

0.1. Beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal, naast de toetsing aan 

de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: 

 zuinig ruimtegebruik; 
 kwalitatief kleur- en materiaalgebruik; 
 landschappelijke integratie; 
 waterbeheersing. 

 
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient middels een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan 
voor zover dit relevant is. 
 

 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in 

dit gebied.  

 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig 

of nuttig zijn voor het beheersen van 

overstromingen buiten de natuurlijke 

overstromingsgebieden of het voorkomen van 

wateroverlast buiten de natuurlijke 

overstromingsgebieden worden de 

stroomgebiedbeheersplannen als 

afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling 

van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 

werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen 

en wijzigingen. Een beschrijving van en toelichting 

bij de ‘technieken van natuurtechnische 

milieubouw’ is te vinden in de “Vademecums 

Natuurtechniek”. Op basis van onderzoek en 

ervaring worden deze Vademecums regelmatig 

geactualiseerd. 

0.2. Waterhuishouding 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, 

handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 

wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd 

worden.  

 

Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden om 

bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) om bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te 

behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot “milieuvriendelijke” oplossingen voor ruimtelijke 

ingrepen. 

 

Er moet voorzien worden in maximaal hergebruik van water zodanig dat de afvoer van hemelwater verder beperkt kan worden. 
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Maaiveldhoogte wordt opgegeven ten opzichte van 

een nationaal 0-niveau. (Oostends peil) De 

aanduiding wordt vaak in de bouwwereld gebruikt 

als referentiepunt voor het aanduiden van de 

hoogte van vlieren e.d. in gebouwen. 

0.3. Maaiveld 

De hoogte van het maaiveld van een bepaalde plaats wordt bepaald op basis van de gemiddelde maaiveldhoogte van de omliggende 

omgeving in een straal van 20 meter rond het punt waarvoor het maaiveld dient bepaald te worden. 

 

 0.4. Voetgangers- en fietsverbindingen 

Voetgangers- en fietsverbindingen kunnen doorheen alle zones van het plan worden aangelegd. 
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Artikel 1: Specifieke bepalingen 

 
 
 

ARTIKEL 1.1.: ZONE VOOR WONEN EN GROEN 

Gebiedscategorie: wonen 

INRICHTINGSPRINCIPES VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

Het gebied zal worden omgevormd naar een zone 

voor wonen en groen waarbij het behoud van de 

bestaande bedrijfsgebouwen, indien de 

bouwfysische toestand van het gebouw dit toelaat, 

voorop staat en omgevormd dient te worden naar 

woningen.  

 

Wanneer de bouwfysische toestand van het 

gebouw het niet mogelijk maakt het gebouw te 

hergebruiken kunnen in beperkte mate gestapelde 

woningen worden toegelaten gelegen in een ruime 

parkzone – groenzone – open ruimtezone. 

 

Indien  het behoud van bepaalde delen van het 

voormalig bedrijfsgebouw, dat in se bouwfysisch in 

orde is, omwille van bepaalde redenen die de 

toekomstige functie van het gebouw  hinderen 

zoals storende constructies in functie van zichten 

en lichten, hinderen, kunnen deze, mits grondig te 

motiveren, verwijderd worden. 

 

In bepaalde gevallen kunnen ook beperkte 

uitbreidingen voorzien worden als elders bepaalde 

delen die niet meer bouwfysisch in orde zijn, 

gesloopt worden. 

Het gebied is bestemd voor wonen. In het gebied zijn enkel gestapelde of 

gekoppelde woningen toegelaten.  

 

Indien de bouwfysische toestand van het bedrijfsgebouw het toelaat, dienen de 

bestaande bedrijfsgebouwen bij voorkeur gebruikt en indien nodig verbouwd te 

worden. 

 

Indien er sprake is van herbouw of oprichten van nieuwe constructies kan dit 

slechts ten bedrage van maximaal de bebouwde oppervlakte van de gesloopte 

constructie(s). De herbouw dient te gebeuren binnen de percelen behorende tot 

het deelproject.  

 

De bebouwing in de zone voor wonen en groen moet per deelproject en in zijn 

totaliteit een samenhangend architecturaal geheel vormen waar bij de realisatie 

van nieuwbouwprojecten en omvorming van bestaande bedrijfsgebouwen 

voldoende aandacht dient te gaan naar de typologie van de gebouwen die dient 

aan te leunen bij het karakter van industriële textielsites. 

 

De maximale bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen en betreft maximaal 14 meter.  

 

De dakvorm is vrij. 

 

Tussen de zonegrens en de bebouwingsgrens is er een bouwvrije zone van 5 

meter.  

Tussen de Molenbeek en de bebouwingsgrens is er een bouwvrije zone van 10 

meter. De eerste 5 meter naast de Molenbeek dient strikt bouwvrij gehouden te 

worden voor het onderhoud van de waterloop. De volgende 5 meter kan een 

groene inkleding krijgen.  

Dit artikel is integraal overgenomen van het 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk 

project Ninovestraat.  

 

Voor de bestaande bedrijven in het gebied gelden de 

basisrechten van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening.  

 

Minimaal dienen dus twee woningen gekoppeld te 

worden. Individuele villa’s/woningen zijn niet 

gewenst.  

 

Uit een toelichtende nota en bijkomend onderzoek 

zal moeten blijken dat een gebouw bouwfysisch en 

technisch niet in aanmerking kan komen om de 

voorziene ‘groepswoningen’ te realiseren waardoor 

nieuwbouw zich opdringt.  

 

Onder de bebouwde oppervlakte wordt niet de 

verharde oppervlakte begrepen. 

 

 

 

 

De intentie is de Molenbeek hier wat meer ruimte te 

geven, tot zijn recht te laten komen, vandaar de 

optie om 10 meter in totaliteit te voorzien. 
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INRICHTINGSPRINCIPES VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergronds parkeren in overstromingsgevoelige 

gebieden is niet mogelijk gezien de rechtszekerheid 

en mogelijke schadeclaims naar de 

vergunningverlenende overheid toe.  

 

Het watersysteem wordt als een nevengeschikte 

functie aanzien. De invulling van de bestemming 

zoals voorzien op het grafisch plan is toelaatbaar 

mits er rekening wordt gehouden met de 

ruimtelijke behoeften van het watersysteem. Bij de 

aanvraag van de vergunning moet duidelijk 

aangegeven worden op welke wijze de bestaande  

De onbebouwde ruimte wordt deels ingericht als een samenhangende, groene en 

open ruimte. Deze is integraal en permanent toegankelijk. Een deel van deze zone 

kan ook ingericht worden voor private tuinen die voor alle bewoners van de 

aanliggende panden toegankelijk zijn. Maximaal 30% mag verhard worden in 

functie van ontsluiting, bezoekersparkeerplaatsen, private tuinen (die geen 

onderdeel uitmaken van de gemeenschap), zachte recreatie en/of 

waterbeheersing.  

 

 

De hoofdtoegang sluit aan op de Savooistraat. Een bijkomende toegang, 

voornamelijk gericht op langzaam verkeer en als toegang voor hulpdiensten 

bevindt zich langsheen de Beekstraat.  

 

Doorheen de zone voor wonen en groen worden een of meerdere 

langzaamverkeersverbindingen gerealiseerd.  

 

Doorheen de zone voor wonen en groen wordt een doorgang voor gemotoriseerd 

verkeer gerealiseerd die de Savooistraat met enerzijds de Drieborrebeekstraat en 

anderzijds de Beekstraat verbindt. Deze doorgang is gemiddeld 5 meter breed en 

permanent publiek toegankelijk. De ligging is indicatief aangeduid op het grafisch 

plan. Er is een afwijkingsmarge van 10 meter.  

 

Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur geïntegreerd in de gebouwen of 

gegroepeerd voorzien. Ondergronds parkeren is niet toegestaan in de 

overstromingsgevoelige gebieden. 

 

Er moet voldaan worden aan de principes van overstromingsvrij bouwen: 

 geen ondergrondse gebruiksruimten voorzien; 

 het vloerpeil hoog genoeg kiezen, zijnde minimaal 30 cm boven het 

maaiveld; 

 er mogen enkel zeer beperkte reliëfwijzigingen worden uitgevoerd; 

 indien het voorzien van een veilig vloerpeil niet mogelijk is door middel 

van een aangepaste bouwwijze kan reliëfwijziging enkel en alleen 

worden toegestaan indien uit de aanvraag blijkt dat de ruimte voor 
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INRICHTINGSPRINCIPES VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

ruimte voor water behouden wordt. Om 

overstromingsvrij te bouwen wordt bij voorkeur 

gebruik gemaakt van een aangepaste bouwwijze 

waardoor geen ruimte voor water wordt 

ingenomen zoals bijvoorbeeld het bouwen op 

palen. Indien dit niet mogelijk is kan een ophoging 

enkel en alleen worden toegestaan voor het deel 

dat strikt noodzakelijk is voor het bouwen van het 

gebouw en onder voorwaarde dat de verloren 

ruimte voor water op hetzelfde perceel 

gecompenseerd wordt. 

 

Voor de overstromingsgevoelige gebieden te 

bepalen dienen de watertoetskaarten te worden 

geraadpleegd.  

 

De beoordeling gebeurt door de 

vergunningverlener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

water zowel in volume als in oppervlakte wordt gecompenseerd op het 

eigen terrein; 

 geen ondergrondse mazouttanks; 

 bij plaatsing hemelwaterput er op letten dat er geen 

overstromingswater in de put kan komen; 

 de waterafvoer van gebouwen verzekeren; 

 terugslagklep plaatsen op riolering en/of hemelwaterafvoer; 

 ingenomen overstromingsvolume moet gecompenseerd worden. 

 

Het aanvraagdossier moet dus in functie van de beoogde ingreep de nodige 

elementen bevatten om de beoordeling toe te laten. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 

van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact 

betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 

besteed aan: 

 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten 

gebruikers, bewoners of bezoekers; 

 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde 

bestemmingen. 
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ARTIKEL 1.2.: OVERDRUK: GROENBUFFER 

Aanduiding in overdruk: het gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur 

INRICHTINGSPRINCIPES VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

 De functie van de buffer bestaat uit een visuele afscherming en de buffering van 

de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving. 

 

De zone wordt beplant met dicht, streekeigen, hoog- en/of laagstammig groen. 

Voor zover landschappelijk verantwoord is het aanleggen van taluds, groen- en 

zichtschermen uit natuurlijke materialen en het oprichten van afsluitingen 

toegelaten.  

 

Er moet rekening worden gehouden met de inheemse fauna en flora door de 

levensvoorwaarden van deze fauna en flora zoveel mogelijk te behouden, te 

herstellen en zelfs te creëren en te ontwikkelen. 

 

De buffer is enkel toegankelijk voor aanleg- en onderhoudswerken van de buffer.  

 

De bufferstrook kan plaatselijk doorsneden worden voor een voetgangers- en 

fietsverbinding.  

 

De gebruiker van de functie waarvoor de buffer dienend is staat in voor de aanleg 

en het onderhoud van de buffer. 

 

In deze zone worden herstellingen, heraanleg of verplaatsen van bestaande 

bovengrondse en ondergrondse constructies, noodzakelijk voor openbare 

nutsleidingen en voorzieningen (rioleringen, elektriciteitsaccommodaties, enz.) 

steeds toegelaten. 

 

De buffer dient aangelegd te worden in het eerste plantseizoen volgend op de 

goedkeuring van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Wanneer er gebouwen in deze 

zone aanwezig zijn, kunnen deze in stand worden gehouden. Bij verbouwing met 

stabiliteitswerken of sloop van deze gebouwen dient de buffer gerealiseerd te 

worden in het daaropvolgende plantseizoen. 

  

Dit artikel is integraal overgenomen van het 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk 

project Ninovestraat.  

 

De buffer heeft tot doel het bedrijventerrein 

landschappelijk te integreren in de omgeving. 

 

De buffer wordt op natuurvriendelijke wijze 

aangelegd. 
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