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Verslag GECORO 05/09/2017
Aanwezig:

M. Boddez, deskundige-voorzitter;
W. Desender, D. Baeteman, deskundigen-effectief;
N. Gryson, vereniging van werkgevers-effectief;
N. Verplancke, werknemersverenigingen-effectief;
M. Proot, deskundige-plaatsvervanger;
F. Claeys, C. Vandenbusche, vereniging van landbouwers-plaatsvervangers;
K. 't Kindt, toeristische sector-plaatsvervanger;
M. De Clerck, secretaris;

Verontschuldigd:

R. Van Troostenberghe, deskundige-effectief;
K. Pire, werknemersverenigingen-effectief;
M. Vanheule, J. Vergauwe, vereniging van landbouwers-effectief;
R. Van Der Weijde, milieuverenigingen-effectief;
P. Panckoucke, toeristische sector-effectief;
P. Verbrugge, P. Vansevenant, deskundigen-plaatsvervangers;
E. Dierendonck, vereniging van werkgevers-plaatsverganger;
R. Jonckheere, werknemersverenigingen-plaatsvervanger;
J. Broidioi, milieuverenigingen-plaatsvervanger;

Afwezig:

K. Mulier, vereniging van werkgevers-effectief;
X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;
C. Depoorter, vereniging van werkgevers-plaatsverganger;
F. Bluekens, I. Depla, werknemersverenigingen-plaatsvervangers

Politieke fracties:

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
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Verslag
1. Goedkeuring verslag vergadering 7 februari 2017
Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vergadering van 7 februari
2017.
Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Beslissing college van burgemeester en schepenen omtrent advies gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan nr. 40 "Rauschenbergplein"
De GECORO heeft in de vorige vergadering volgend advies geformuleerd:
1. Het ontwerp slaagt erin vanaf de Zeedijk een aanzuigeffect te creëren. Gezien vanaf de
Parklaan – H. Jasparlaan is dit aanzuigeffect te weinig aanwezig. Daar zorgen de
toekomstige luifel en het clubgebouw voor een potentiële barrièrewerking tussen het
plein/Zeedijk en de Parklaan – H. Jasparlaan. De stedenbouwkundige voorschriften dienen
de openheid van de zuidzijde van het plein te verankeren om de relatie en het contact tussen
de Zeedijk en de Parklaan – H. Jasparlaan te vrijwaren en verder te versterken. Zo moeten
de gebouwen en constructies voldoende transparant zijn en mogen ze de openheid van het
plein niet in het gedrang brengen.
2. De GECORO stelt zich vragen bij de noodzaak en meerwaarde van de ventweg. De
GECORO is er niet van overtuigd dat de verkeersveiligheid baat heeft bij de aanleg van een
ventweg. Dit dient verder onderzocht te worden. Als blijkt dat er geen of beperkte
meerwaarde te realiseren valt, wordt aangeraden de ventweg te schrappen.
3. De nevenbestemming handel dient complementair te zijn met de sport- en recreatiefunctie
van het plein.
4. De constructies i.f.v. de toegang voor voetgangers tot de ondergrondse parkeergarages
zouden ook moeten vrij in te planten zijn los van de andere bebouwing op het plein. Een
efficiënte inrichting van de ondergrondse parkeergarages kan een inplanting van de
toegangen voor voetgangers los van de bebouwing op het plein vereisen. De inplanting en
het voorkomen van deze gebouwtjes dienen de openheid van het plein te respecteren. Ze
mogen tevens geen obstakel vormen voor het inrichten van evenementen. Dit alles dient
verankert te worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Na consensus (éénparigheid van stemmen) wordt het voorontwerp van RUP nr. 40
“Rauschenbergplein” gunstig geadviseerd mits rekening te houden met hogervermelde opmerkingen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de vergadering van dd. 28/02/2017 volgend
standpunt ingenomen omtrent het advies:
1. De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnd te worden teneinde tegemoet te
komen aan de geformuleerde opmerkingen inzake openheid en transparantie. De relatie
Zeedijk – Parklaan/H. Jasparlaan dient te worden gevrijwaard en versterkt.
2. Het effect van de aanleg van een ventweg tussen de Zilvermeeuwlaan en de Priorijlaan op
het verkeer op de N034 dient cfr. het advies van AWV eveneens verder te worden
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onderzocht. De ventweg werd na nader onderzoek geschrapt.
3. De nevenbestemming handel dient complementair te zijn met de sport- en recreatiefunctie
van het plein.
4. De constructies i.f.v. de toegang voor voetgangers tot de ondergrondse parkeergarages
dienen ook vrij inplantbaar te zijn. De inplanting en het voorkomen van deze gebouwtjes
dienen de openheid van het plein te respecteren. Ze mogen tevens geen obstakel vormen
voor het inrichten van evenementen.

3. RUP nr. 21/C "Leffinge Centrum West ter" - ontwerp - advies
Door de voorzitter wordt een toelichting gegeven over het voorliggende RUP nr. 21/C “Leffinge
Centrum West ter”.
Gelet op de zone 13 “Landbouwzone” van het bijzonder plan van aanleg nr. 21 “Leffinge CentrumWest” waar een absoluut bouwverbod geldt.
Door deze bepaling kunnen de betreffende gronden niet voor bewoning ontwikkeld worden.
Het gewestplan Oostende – Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 26/01/1977 bestemt
deze zone als woongebied.
Gelet op het schrijven dd. 30/09/2014 van de families Vermeire en Van Hecke, eigenaars van het
perceel Middelkerke 5e afdeling sectie B nr. 364M gelegen langs de Wilskerkestraat, met de vraag om
de zone 13 “Landbouwzone” uit het bijzonder plan van aanleg nr. 21 “Leffinge Centrum-West” te
herbestemmen naar woonzone conform de bestemming van het gewestplan Oostende – Middenkust
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 26/01/1977.
De herbestemming naar woonzone zoals vastgelegd in het gewestplan Oostende – Middenkust
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 26/01/1977 laat toe om bijkomende bouwgronden op de markt
te brengen wat op zijn beurt bijdraagt tot de betaalbaarheid van bouwgronden.
Overwegende dat de omvorming van de zone 13 “Landbouwzone” naar woongebied de mogelijkheid
biedt om voorschriften op te maken die de landschappelijke afwerking van de dorpsrand
bewerkstelligen.
Ten noorden de zone 13 van het bijzonder plan van aanleg nr. 21 “Leffinge Centrum-West” bevindt
zich nog een gedeelte woongebied volgens het gewestplan. Deze gronden zijn ook opgenomen in het
plangebied van het op te maken RUP.
De GECORO heeft in de vergadering van 06/09/2016 volgend advies uitgebracht:
Ter hoogte van het agrarisch gebied dient een uniforme groenzone gerealiseerd te worden
bestaande uit een gelijke haag en gelijke hoogstam- of knotbomen in streekeigen beplanting. Als het
de bedoeling is om uniformiteit na te streven is een verdere verfijning van de voorschriften
aangewezen. Zo dient ook vastgelegd te worden:
o

de breedte van deze zone

o

de hoogte van de haag. Om een onbelemmerd zicht op het achterliggende polderlandschap
toe te laten wordt aangeraden de hoogte te beperken tot 1,20m

o

het aantal hoogstam- of knotbomen en de spatiëring ervan.

De bouwvrije afstand tot de zijkavelgrens bedraagt minimum 4m indien niet gekoppeld wordt met een
aanpalende woning. Carports dienen naast de woning ingeplant te worden en hebben een maximale
breedte van 3m. De voorschriften voorzien tevens de mogelijkheid om carports op de perceelgrens in
te planten. Dit houdt in dat de carports vrijstaand opgetrokken kunnen worden, dus niet aanleunend
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bij de zijgevel van de woning. Indien vrijstaande carports niet gewenst zijn dient de mogelijkheid tot
inplanting op de perceelgrens geschrapt te worden. Ofwel moet een carport een maximale breedte
van 4 meter krijgen. Hiervoor moet een koppeling met de carport van het aanpalende perceel worden
verkregen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van dd. 07/02/2017 het volgende
beslist omtrent het advies van de GECORO:




De stedenbouwkundige voorschriften dienen ter hoogte van het agrarisch gebied te voorzien in
een uniforme groenzone bestaande uit een gelijke haag en gelijke hoogstam- of knotbomen in
streekeigen beplanting. De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnd te worden.
Volgende aspecten moeten vastgelegd worden:
o

de breedte van deze zone

o

de hoogte van de haag

o

het aantal hoogstam- of knotbomen en de spatiëring ervan

De stedenbouwkundige voorschriften voor carports dienen verder verduidelijkt te worden.

Het rup werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad dd. 11/05/2017.
Het rup werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 02/06/2017 tot en met 31/07/2017.
Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend:
Tijdens het openbaar onderzoek hebben de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en
Departement Omgeving hun advies uitgebracht nopens het ontwerp van RUP.
Advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
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Advies Departement Omgeving:
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Tijdens de beraadslaging worden de volgende opmerkingen geformuleerd:


Advies Departement Omgeving: er wordt kennis genomen van het zonder meer gunstig
advies. Het zonder meer gunstig advies wordt bevestigd door de GECORO.



Advies deputatie provincie West-Vlaanderen: er wordt kennis genomen van het zonder meer
gunstig advies. Het zonder meer gunstig advies wordt bevestigd door de GECORO.

Na consensus (éénparigheid van stemmen) wordt het ontwerp van RUP nr. 21/C “Leffinge Centrum
West ter” gunstig geadviseerd.
Het advies van de GECORO zal overgemaakt worden aan het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad.

4. Vaststellen datum volgende vergadering
De voorzitter zal de GECORO samenroepen wanneer de behandeling van agendapunten dit vereist.

5. Rondvraag
Door de voorzitter wordt aan de overige leden een rondvraag gericht naar eventuele bemerkingen
en/of agendapunten die zij wensen te behandelen op de volgende vergadering.
Filip Claeys vraagt naar de stand van zaken van het plan-MER Duinenzicht.
Er werd reeds een richtlijnenvergadering gehouden door MER Vlaanderen. Tijdens deze vergadering
werd afgesproken dat de initiatiefnemer nog bijkomende informatie zou aanleveren. Na telefonisch
contact met MER Vlaanderen op 05/09/2017 is gebleken dat de bijkomende informatie nog niet werd
aangeleverd. Dit houdt in dat er op heden nog geen richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER
werden opgesteld door MER Vlaanderen.
Hieronder de procedure. De 20 dagen na einde van de terinzagelegging is een termijn van orde.
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De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.

de secretaris

Matthias De Clerck

de deskundige-voorzitter

Marnix Boddez
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