
 

   
 

GEMEENTERAADSCOMMISSIE WONEN EN WERKEN 

 
3 maart 2021 om 19 uur, TIO3  

De vergadering werd bijeengeroepen op 22 februari 2021 
 

Aanwezigen: 

Leonard Verstichel, voorzitter, Yves Deworm, Faiza El Ghouch, Jo Cornelus, Paul Carteus, Koen 

Haelters, Jean-Pierre Stockman, Tom Deputter, Lech Schelfout, David Vandekerkhove, Björn Bordon, 

Wim Vandevelde, raadsleden 

Ignace Michaux, schepen 

Danny De Brakeleer, afdelingshoofd grondgebiedzaken en Martine Vanden Hole, diensthoofd 

technische dienst 

 
Afwezig/verontschuldigd: 

/ 

Agenda: 

1. Beheersplan Priestersstraat, Bruul en omgeving 

Door Martine Vanden Hole werd een presentatie gegeven over het beheersplan. De presentatie wordt 

als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

Door de leden van de commissie werden enkele bemerkingen geformuleerd. Deze bemerkingen 

hebben voornamelijk betrekking op deel 5. “Visie op beheer en doelstellingen” van het beheersplan. 

De bemerkingen werden genoteerd en werden afgetoetst met de inhoud van het beheersplan. De 

tekst van het beheersplan laat meerdere mogelijkheden open. 

Hieronder worden de bemerkingen opgesomd en wordt na iedere bemerking de tekst van het 

beheersplan geciteerd: 

- Openleggen en herstel van waterlopen (bemerkingen mbt exacte ligging en doorstroom) 

 

“5.3.1.2. Openleggen van de historische beeklopen… de doelstellingen voor de beeklopen 

omvatten het openleggen van de Isaacbeek en het (deels) heraanleggen van de Molen- en 

Lozebeek…Gezien de complexiteit van de bestaande beeklopen, rioleringen, aansluitingen en 

niveaus dient dit grondig te worden bestudeerd…” 

 

De bemerking van de commissieleden dat waterlopen enkel kunnen opengelegd worden 

mits voldoende doorstroom van water zal uiteraard bij de opmaak van het ontwerp van het 

Bruulpark worden meegenomen en grondig worden bestudeerd. 

 

- Supprimeren van de 20ste eeuwse vijver (verdeelde meningen) 

 

“5.3.2.2. Supprimeren 20ste eeuwse vijver. De rechthoekige vijver dateert van halverwege 

vorige eeuw en is een restant van de toenmalige tuin van de dekenij…waardoor er geen context 
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meer is voor de vijver, die er dan ook verloren bij ligt. Het supprimeren kan overwogen worden, 

evenals het omvormen tot een wadi”  

 

De tekst van het beheersplan laat de mogelijkheid open. 

 

- Supprimeren kiosk (verdeelde meningen) 

 

“5.3.1.4. Supprimeren kiosk en integratie nutsvoorzieningen. De huidige kiosk is een vrij recente 

toevoeging aan het park, gebouwd in 1966 ter vervanging van de oude, beschadigde kiosk. Het 

gebouw is groter en hoger dan de eerste… Het volume, centraal in het grasplein gelegen, wordt 

eerder als verstoorder van de ruimte ervaren… De doelstelling omtrent de kiosk is dan ook het 

verwijderen van het gebouwtje en het opnieuw openmaken van de ruimte…” 

 

Gezien de meningen verdeeld zijn wordt voorgesteld om de tekst als volgt aan te passen: 

“De doelstelling omtrent de kiosk is dan ook het eventueel verwijderen van het gebouwtje…” 

 

- Te bebouwen hoekperceel thv Sint-Hermesbasiliek (bezorgdheid dat nieuwbouw te dicht bij 

Sint-Hermesbasiliek zal komen te staan) 

 

“5.2.5. het bebouwen van het hoekperceel Priestersstraat naast nr 21….Hierdoor ontstond een 

blinde gevel tegenover de Sint-Hermesbasiliek. Om de straatwand te vervolledigen en de hoek 

af te werken kan het plantsoentje opnieuw bebouwd worden met een nieuwbouw…” 

 

De tekst van het beheersplan laat de mogelijkheid open. 

 

- Uitdoofbeheer bomenrijen en herstel buitenste bomenrijen: de aandacht voor de bomen 

wordt als zeer positief ervaren. 

Er wordt de commissieleden op gewezen dat bij de opmaak van het ontwerp van de Priestersstraat of 

bij de heraanleg van het Bruulpark en de Sint-Pietersnieuwstraat alle aspecten inzake riolering, 

buffering, mobiliteit,… worden bekeken. Het beheersplan bekijkt louter en alleen het aspect 

“Onroerend erfgoed”. 

2. GUP en zoneringsplan - herziening 

Door Danny De Brakeleer werd een presentatie gegeven over de herziening van het gebiedsdekkend 

uitvoeringsplan en het zoneringsplan. De presentatie wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

Het huidige GUP en zoneringsplan dateren van 2016. 

Het voorstel van herziening werd opgemaakt door de VMM. Het is de 2e maal dat het GUP en het 

zoneringsplan in herziening worden gesteld. 

Wanneer de kost van de aanleg van een riolering meer dan 130% van de kost van de plaatsing van 

IBA’s overstijgt worden rode gebieden gecreëerd.  

Rioleringen worden verder aangelegd en afgestemd op de aanwezige collectoren van Aquafin. 

Er dient gestreefd te worden naar een zuiveringsgraad van ± 95%. In 2019 bedroeg de zuiveringsgraad 

voor Ronse ± 78%. Na de werken van Schoonboeke en de Rode Mutslaan zal dit percentage ongeveer 

80% bedragen. Dit is een zeer goed resultaat in vergelijking tot andere steden en gemeenten in 

Vlaanderen. 



Er werd een lijst opgemaakt met uit te voeren werken en de prioriteit van deze werken. De lijst omvat 

de werken privé (niet palend aan de openbare weg), de gemeentelijke werken en de werken Aquafin. 

Er wordt een overzicht gegeven van alle tegen 2027 uit te voeren rioleringsprojecten met hun 

prioriteit. 

 

 

Verslag opgemaakt door Martine Vanden Hole 


