
STAD RONSE
PRESENTATIE BEWONERS
09 DECEMBER 2020

RUP
Malander



AGENDA

 INLEIDING

 SITUERING VAN HET PLANGEBIED

 WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)?

 PLANNINGSCONTEXT

 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND



AGENDA

 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN / GRAFISCH PLAN

 VERDERE PROCEDURE

 VRAGEN?



INLEIDING

 Aanleiding tot opmaak van het RUP
⊲ Zonevreemdheid van het historisch Malanderpark oplossen;
⊲ Functioneren van het park als toeristisch-recreatief ankerpunt van de 

Vlaamse Ardennen



SITUERING VAN HET PLANGEBIED

 Noorden van het stadscentrum van Ronse;
 Aan de oostzijde van de gewestweg N60b;
 Oudestraat doorkruist het gebied van west naar oost;
 Bij benadering 8,69 ha. 





WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN?

 Plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (het ‘plangebied’) 
de bodembestemming vastlegt.

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vervangt (of legt een overdruk 
op) de gewestplannen/eventuele BPA’s en oudere RUP’s.

 Het bepaalt wat kan en wat niet op het niveau van bestemming, 
inrichting en beheer.

 Eens goedgekeurd, worden omgevingsvergunningen afgeleverd op 
basis van het RUP.

 Geen ‘carte blanche’: een RUP moet afgestemd zijn op de hogere 
beleidsniveaus  ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal 
en gemeentelijk niveau.



WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN?

 Documenten die samen het ‘RUP’ maken:
Toelichtingsnota
Procesnota

Stedenbouwkundige voorschriften
Grafische plannen

=  Toelichting

=  Regelgeving waaraan 
vergunningsaanvragen 
getoetst zullen worden





 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
⊲ Ronse ligt in het ‘stedelijk gebied’

 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen
⊲ Ronse is geselecteerd als ‘kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau’

PLANNINGSCONTEXT



 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ronse
⊲ Gewenste openruimtestructuur

⊲ ‘Het park de l’ Arbre de Malander wordt geherwaardeerd als stedelijk 
park en de gewestplanbestemming natuurgebied wordt hierop 
afgestemd via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.’

PLANNINGSCONTEXT



 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ronse
⊲ Gewenste openruimtestructuur

PLANNINGSCONTEXT



 Planologisch-stedenbouwkundig
⊲ Gewestplan

⊲ Natuurgebied
⊲ Woongebied
⊲ Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

⊲ Verkavelingen
⊲ 45041/8326/V/1963/6 (2 loten, Oudestraat 114 & 118)

BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND







 Andere sectorale wetgeving
⊲ Onroerend erfgoed
⊲ Natuur en landbouw
⊲ Ontsluiting

BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND











BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND





 Malanderpark
⊲ Herbestemming van natuurgebied naar parkgebied om 

ontwikkelingsmogelijkheden tot herwaardering van het park mogelijk te 
maken;

⊲ Meerdere duidelijke toegangen tot het park creëren; 
⊲ Ruimtelijke samenhang creëren tussen het park en de nabije omgeving;
⊲ Actief gebruik van het park door beperkte bebouwing en ruimte voor 

parkeren mogelijk te maken;
⊲ Behoud van de aanwezige natuurwaarden.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR



 Zonevreemden constructies
⊲ Oplossen van zonevreemdheid voor de woning Oudestraat nr. 217; 
⊲ Ontwikkelingsmogelijkheiden bieden aan restaurant Boeckhaege op 

toeristische vlak.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR



STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN / 
GRAFISCH PLAN

 Art. 0 Algemene bepalingen
 Art. 1 Zone voor woongebied
 Art. 2 Zone voor parkgebied
 Art. 3 Zone voor bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 Art. 4 Zone voor openbaar domein
 Art. 5 Toegang tot het park (indicatief, overdruk)













































VERDERE PROCEDURE

 Voorlopige vaststelling gemeenteraad
 Openbaar onderzoek (60 dagen) van 30/11/2020 tot en met 

28/01/2021 (ter inzage in het stadhuis of website stad)
 Bezwaren en opmerkingen kunnen worden geformuleerd t.a.v. de 

GECORO (meer info op website stad Ronse)
 GECORO verwerkt deze en formuleert advies voor aanpassingen
 Aangepast ontwerp RUP wordt definitief vastgesteld door de 

gemeenteraad



VRAGEN?
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