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1

INLEIDING

1.1

SITUERING

Op donderdag 2 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Wetteren het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek is
georganiseerd van 5 november 20L4 tot en met 2 februari 201-5. Het openbaar onderzoek werd
aangekondigd door aanplakking in de gemeente, een bericht in het Belgisch staatsblad van 31

oktober 20L4, een bericht in dagbladen Het Laatste Nieuws van 29 oktober 20t4, De Standaard en
het Nieuwsblad van 30 oktober 2Ot4,in het gemeentelijk infoblad Kijk op Wetteren van november
2Ot4 en een continu bericht op de website van de gemeente. Tijdens het openbaar onderzoek zijn
diverse infomarkten georganiseerd op maandag L december 20L4 in de gemeentelijke feestzaal te
Wetteren-centrum, op donderdag 11 decembe¡ 2074 in het buurthuis te Westrem en op woensdag
17 december 2Ot4 in het buurthuis te Ten Ede en werden de infopanelen in de bibliotheek
tentoongesteld tijdens de periode van L5 januari tot en met 2 februari 20L5.
Volgende tekst bevat een samenvatting van de verschillende adviezen en bezwaarschriften samen

met het advies van de GECORO op deze adviezen en bezwaren, Tevens stelt de tekst een aantal
aanpassingen voor aan het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

1.2

OPBOUW

Het voorstel is opgebouwd uit twee delen:

-

een bespreking van de adviezen van overheden
een bespreking van de bezwaren van buÍgers, verenigingen en maatschappijen

De verschillende bezwaarschriften zijn tekstueel samengevat.

ln bijlage 1 is een genummerde lijst opgenomen met alle adviezen en bezwaarschriften.
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2

ADVIEZEN VAN OVERHEDEN

2.1

ADVIES VAN DEPUTATIE PROVINCIE OOSÏ-VLAANDEREN

De deputatie heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend bij deputatiebesluit van 5 maart 2015. D¡t

advies is opgenomen als bijlage 2 bij voorliggende nota. Hoewel dit advies buiten termijn werd
geformuleerd, is het toch opportuun om met de aanbevelingen rekening te houden, aangezien de
deputatie de goedkeurende overheid is.

2.1,1
Er

WOONBOSGIEZEVELD

wordt gevraagd de optie voor Giezeveld nog meer te nuanceren met duidelijk behoud van de

functie als groene vinger. De groene vinger moet steeds als structurerend element worden
meegenomen. Het publiek karakter van de zone kan bijvoorbeeld versterkt worden via een groene

as

die het speelbos met het noordelijk bosje verbindt. Er dient gewaakt te worden over het niet
dichtslibben van het woonbos door bijvoorbeeld een te grote voetafdruk van de woningen en
verhardingen of het dichtmaken van het bos met hagen langs ontsluitingswegen. Daarnaast stelt de

deputatie dat de compensatie, naast het bijcreëren van bosgebied, gezocht moet worden in
woongebied.

Antwoord:
De GECORO behandelt de opmerking op de ontwikkeling van Giezeveld in paragraaf 3.2 van de

bezwaren.

Voorstel van actie
De GECORO behandelt de opmerking op de ontwikkeling van Giezeveld in paragraaf 3.2 van de

bezwaren.

2.1.2

TOETSING AAN PROVINCIAAL STRUCTUURPLAN EN PROVINCIALE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

De deputatie stelt het volgende.
Het GRS werkt een beleid uit voor de kleinhandel. Het bele¡d voor de bestaande kle¡nhandel is conform de opt¡es genomen

in het afbakeningsproces. Voor het kle¡nhandelsl¡nt deel Brusselsesteenweg - Massemen (3) wordt de keuze gemaakt om
op lange termijn, na stud¡es, deze opties mogelijk te kunnen verruimen, in samenspraak met de provincie. Naast dit overleg

zal ook b¡j een consensus over deze verruiming een aanpassing moeten gebeuren van de afbakening van het stedelijk
gebied. Ruimere mogelijkheden voor kleinhandel kunnen enkel binnen een stedelijk gebied gemotiveerd worden aangezien
dit anders in strijd is met het PRS en het afbakeningsproces. Er is gekozen d¡t lint niet mee op te nemen ¡n het stedel¡jk
gebied. Ontwikkelingspotenties voor kleinhandel in dit lint kunnen daardoor niet aanvaard worden. Wel kan voorgesteld
worden om de bestaande kleinhandel in dit deel te herstructureren. lndien de gemeente het initiatief hiertoe wil nemen zal
een delegatie moeten gevraagd worden.
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Het GRS bevat geen beleid voor zonevreemde recreatie. Er wordt wel een beleid voor zonevreemde bedrijven opgenomen.

Een aftoetsing dient steeds te gebeuren op bas¡s van de opties genomen in de deelruimten en de keuzen voor de open
ruimte gebieden en reken¡ng houdend met de vergunningentoestand. Enkel hoofdzakelijk vergunde activiteiten komen in
aanmerking.

Antwoord:
De GECORO benadrukt dat er op korte termijn geen ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe

grootschal¡ge kleinhandel in de sectie Brusselsesteenweg - Massemen worden gegeven. Wel zullen
de toekomstig kenbaar gemaakte vestigingswensen van handelsbedrijven door het gemeentebestuur

worden bijgehouden. Daarom wordt voor de langere termijn de optie naar voren geschoven om op
basis van te verrichten studiewerk in overleg te treden met de provinciale overheid over het al dan
niet toelaten van grootschalige kleinhandel in deze sectie en het daartoe eventueel aanpassen van
het stedelijk gebiedbeleid.
De GECORO verduidelijkt dat voor wat betreft de zonevreemde recreatie in bindende bepaling L3 is

bepaald dat de gemeente onderzoek zal verrichten naar een gedragen toekomstperspectief en

ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande recreatie voorzieningen.
Voorstel van actie:
Geen aanpassing.

2.1.3

INHOUDELIJKEOPMERKINGEN

De deputatie plaatst de volgende inhoudelijke opmerkingen.
De uitbreiding van het bedrijventerein Stookte kan worden bijgetreden. Wel worden bedenkingen gemaakt naar de
mogelÜke effecten voor mobiliteit en buffering naar omwonenden Er zal moeten over gewâakt worden dat de geplande

lokale bedrijvigheid dusdanig is dat ze geen hinder voor de omwonenden geeft. D¡t zijn belangrijke randvoorwaarden die bij

de opmaak van een RUP moeten meegenomen worden. Het ¡s aangewezen deze ook al in het GRS op te nemen.
Bijkomende ontwikkelingen aan Stookte kunnen enkel ¡ndien de mobiliteitsvraagstukken een oplossing hebben. ln het GRS
ontbreekt een koppel¡ng van de ontwikkel¡ng met mogel¡jke oplossingen. Er wordt geadviseerd d¡t nog toe te voegen.

ln het informatief gedeelte wordt de behoefte aan een vrachtwagenparking aangehaald (blz. 151). Het is niet duidelijk hoe
groot die behoefte precies is. Daarnaast is in het richtinggevend gedeelte niet duidelijk hoe groot deze is en waar men deze
parking(s?) wenst te realiseren (blz. 260). Het is aangewezen dit aan te vullen en te verdu¡delijken.

De vraag voor de woonwagenbewoners uit het informatief gedeelte (15) komt n¡et overeen met het geplande aantal in het
richt¡nggevend gedeelte (7). Het is nu onduidelük waar deze bijkomende behoefte zal worden ingevuld.
De driedubbele bunkerlinie die deels op Welters grondgebied l¡gt moet minstens in de toelichtingsnota vermeld worden. Dat
¡s immers zowat het en¡ge ruimtelijk structurerend erfgoedelement in Wetteren en zelfs Oost-Vlaanderen.

Antwoord
De GECORO behandelt de opmerking op de uitbreiding van Stookte in paragraaf 3.3 van de

bezwaren.
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De GECORO geeft aan dat de behoefte aan vrachtwagenparkeergelegenheid kan worden onderzocht

in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit zal worden verduidelijkt in het informatief
gedeelte op blz. 15L.
De GECORO sluit zich aan bij de redenering dat de uitbreidingsmogelijkheden van het bestaand

woonwagenterrein vanwege omgevingsfactoren zijn beperkt tot maxlmaal 7 bijkomende plaatsen
Deze uitbreiding geldt als suggestie naar de provinciale overheid, die in haar structuurplan heeft
aangegeven de ontwikkeling van ruimte voor woonwagenbewoners op zich te nemen.
De GECORO stelt voor om de bunkerlinie tekstueel op te nemen op blz. 53 van het informatief

gedeelte.

Voorstel van actie:
verduidelijking dat vrachtwagenparkeergelegenheid kan worden onderzocht in het mobiliteitsplan (blz. 151)
opname van bunkerlinie (blz. 53).

2.2

ADVIES VAN GEWESTELIJK DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Ruimte Vlaanderen heeft advies verleend bij brief van 23 januari 2015. Dit advies is opgenomen als
bijlage 3 bij voorliggende nota.

22.'I

WOONBOSGIEZEVELD

Ruimte Vlaanderen geeft een ongunstig advies ten aanzien van de ontwikkeling van het parkgebied
Giezeveld als woonbos. De beleidskeuze kan niet worden verantwoord vanuit de woonprogrammatie
noch vanuit het kleinstedelijk gebied. Dergelijk extensief ruimtegebruik biedt bovendien geen enkele

ruimtelijke meerwaarde.

Antwoord:
De GECORO behandelt de opmerking op de ontwikkeling van Giezeveld in paragraaf 3.2 van de

bezwaren.

Voorstel van actie:
De GECORO behandelt de opmerking op de ontwikkeling van Giezeveld in paragraaf 3.2 van de

bezwaren.
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2.2.2

WOONGEBIED BLAUWE PAAL TE KWATRECHT

Ruimte Vlaanderen stelt dat een herbestemming naar woongebied kan worden overwogen, vanwege
het achterhaald zijn van het recreatief gebruik, de ligging van het gebied tussen twee

monofunctionele woonwijken, de beperkte omvang van het gebied en de oorspronkelijke
gewestplanbestemming. Ruimte Vlaanderen wenst wel dat de randvoorwaarden voor toepassing van
het kader voor verlaten sites ook hier worden gerespecteerd (groenplein in functie van ruimere
omgeving). De gehele of gedeeltelijke herbestemming kan pas worden toegestaan wanneer een
gericht doelgroepenbeleid wordt gevoerd (zorgwoningen, sociale woningen, bescheiden woningen).
Enkel het informatief gedeelte maakt melding van het streven naar een sociale mix, door bij voorkeur
te ontw¡kkelen voor verschillende doelgroepen, Deze visie moet worden meegenomen in het
richtinggevend gedeelte.

Antwoord
De GECORO onderschrijft de bekommernis van Ruimte Vlaanderen. ln het ontwerpend onderzoek is

veel aandacht besteed aan het behoud van een centrale groene zone. Deze bekommernis is
ingeschreven in het richtinggevend gedeelte (blz. t92) waar wordt gesteld dat m¡nstens één derde
van het gebied als groene publieke ruimte moet dienstdoen. De GECORO wenst'groene publiek

ruimte' te herformuleren als 'groene publiek toegankelijke ruimte'.
De GECORO suggereert om in het richtinggevend gedeelte (blz. t92) een zin toe te voegen d¡e

betrekking heeft op het voeren van een gericht doelgroepenbeleid met bijzondere aandacht voor
betaalbaar wonen en specifieke doelgroepen.

Voorstel van actie
Op blz. 192 wordt volgende zin toegevoegd: "De gemeente voert hier een gericht doelgroepenbeleid met b¡jzondere
aandacht voor betaalbaarwonen en specif¡eke doelgroepen".

Op blz. 192, voorlaatste zin, wordt verduidelijkt dat één derde van het gebied als groene publiek toegankelijkeruimte moet
functioneren.

2.2.3

DOELGROEPENBELEID

Ruimte Vlaanderen geeft aan dat het toekomstgericht doelgroepenbeleid vooral in cijfers vertaald is
maar niet in locaties. Het is niet duidelijk waar Wetteren zijn tekorten op vlak van sociale

woningbouw en zorgwoningen wil invullen.

Antwoord
De GECORO oordeelt dat het niet wenselijk is om in het richtinggevend gedeelte zeer gedetailleerd

vast te leggen voor welke doelgroepen bepaalde te ontwikkelen woonlocaties worden

voorbehouden. Dat zou een te rigide keurslijf vormen voor het toekomstig woonbeleid. De GECORO

7

verwijst naarhet richtinggevendgedeeltewaarvanaf blz.235 (kopje2.3.3. Huisvestingvoor
specifieke doelgroepen) enkele belangrijke principes zijn opgenomen die kunnen worden toegepast

om het doelgroepenbeleid ruimtelijk te accommoderen.
Voorstelvan actie:
Geen aanpassing.

2.3

ADVIEZEN VAN OMLIGGENDE GEMEENTEN

Er zijn geen adviezen van omliggende gemeenten ontvangen.

I

3

BEZWAREN VAN BURGERS, VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN

3.1

INLEIDING

Burgers, verenigingen en maatschappijen hebben in totaal 88 bezwaarschriften ingediend. Van deze

bezwaarschriften zijn er 5 n¡et-tijdig ingediend, 6 niet gericht aan de GECORO en 5 niet bij beveiligde
zending verstuurd. Van deze onregelmatige bezwaarschriften vertonen er 3 problemen op twee van
bovenvermelde ontvankelijkheidsvereisten. Het college van burgemeester en schepenen heeft in
zitting van L6 februari 20L5 beslist om enkel de laattijdige ingediende bezwaarschriften te weren. Dit
betekent dat er 83 bezwaarschriften ontvankelijk zijn. Alle bezwaarschriften werden digitaal ter
beschikking gesteld van GECORO-leden. De tabel (bijlage 1) is voor ontvangst ondertekend door de
voorzitter van de GECORO.

Het betreft behalve individuele bezwaarschriften ook een aantal bezwaarschriften met meerdere
intekenaars. Omdat er een grote thematische overlap bestaat, zijn de bezwaarschriften in

voorliggende nota thematisch gebundeld en besproken.

3.2

WONEN

3.2.'I

WOONBOS GIEZEVELD

Er bestaat bezwaar tegen de ontwikkeling van woonbos in het gebied Giezeveld(-bos). De bezwaren

worden op de volgende argumentatie gestoeld.

Genoemd in
Door de woonontw¡kkeling verdwijnt een natuurgebied met bospaden waardoor zowel groen,

81, 82, 83, 84,

rust-, natuur-, recreatiewaarden als sociale, verkeersveilige en gezonde speelwaarden

86, B1l,

verloren gaan. Het bos herbergt diverse dier-, insect- en plantsoorten en is een belangrijke
groene long tussen de dicht bewoonde wijken in Overschelde. De leefbaarheid van de

8',t4, 816, 817,
B1g, 821 829

omgev¡ng wordt geschaad.

830, 839 842
843, 853 854
856, 859 875

Het is niet aangetoond (door middel van studie) dat er in Wetteren behoefte is aan grote,
res¡dentiële kavels. Er is geen aannemelijke reden waarom grote residentiële kavels nodig

Bl0,814,

zijn. De nood eraan is een niet

847,848,
863,864,

812,

B82

2

gefundeerde veronderstelling.

ln

het

structuurplanningsproces is niet aangetoond of bewezen dat Giezeveld de meest geschikte
plaats is voor de bedoelde functie: een woonkans geven aan meer-bemiddelde gezinnen of
de 'happy few'. ln de regio zouden voldoende grote kavels en villa's te koop staan. Door het

819,B'44,

B73, B85,
B86

ontbreken van een studie voldoet de gemeente niet aan de gefundeerde mot¡vatieplicht die
rs voor

3.

B|komende woningen brengen b¡jkomend autoverkeer, geluid en trillingen met z¡ch mee,
waardoor de verkeersituatie niet zal verbeteren. De verandering van mob¡liteitsdruk wordt

82, 83, 86, 811,

niet toegelicht. Het bouwen van won¡ngen en het aanleggen van twee extra lussen

859, 864, 875

uitkomend

4.

Kasteeldreef laten het

en de

toenemen.

De voorgestelde perceelsgrootte is niet meer van deze tijd, de voorziene woond¡chtheid is te
en

voor een

van de

812, B,42, 856,

ruimte ¡s schaars en een

87,8L9,829,
B33
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dergel¡jke manier van wonen heeft een veel te grote ecologische voetafdruk. Het creëren van
woonbos (met zeer grote kavels en een lage dichtheid) is niet duuzaam en in strijd met de
basispr¡ncipes van het structuurplan. Open ruimte in de vorm van bos wordt aangetast ten

839,849,
B8l, 882

koste van beschikbare ruimte ¡n het

5.

Compensatie voor het verdwijnen van bos blûft vaag in het huidig ontwerp, en dient bovenop

844,847,

de voorgestelde bosuitbreidingen elders in de gemeente te komen. Elke

B48,863,
864, Bt3,

bijkomende

bosversterk¡ng kan worden toegejuicht, maar mag niet ten koste gaan van een verlies aan

6.

andere locaties.
Het creëren van een gedeeltelijk openbaar parkgebied met geclusterde wooneenheden ¡s
voor Overschelde en Wetteren een betere oplossing, waardoor dit park dan ook de
gemeenschap ten goede komt en waardoor de garantie op substantiële groenmassa blijft
bestaan. Substant¡eel groen en recreatief groen in de woonzone G¡ezeveld z¡jn belangr¡jk.
Maar ook dan valt de nood aan boscom

7.

886
844,B'47,
848, 863,
B

B73, B85,
B86

niet

Omwonenden hebben geen baat bij boscompensatie elders in de gemeente (Hospiesbos,
waar landbouwgrond wordt omgevormd tot bos), omdat het te ver weg l¡gt. Bovendien staat
Hosp¡es onder beschermingsbesluit en maakt vanuit dit oogpunt weinig kans op aantasting

86, B1l,853,

864

of

8. De "monotone

naaldhoutvegetatie"

met een "we¡nig gevar¡eerde bosstructuur''

(cfr

toel¡chtingsnota) is een minimalisering en doet onrecht aan de situatie. Er zouden ook oude

B4,814,B'43,
864

en waardevolle stukken loofbos voorkomen in Giezeveld. De biologische waarderingskaart
(die zegt dat het biologisch waardevol is) wordt ten onrechte genuanceerd. Er ontbreken
studies of inventarisaties die dit

9.

De aangehaalde meerwaarde voor de omgeving, die nu beperkt zou zijn en als excuus wordt
gebruikt om de bestemming te veranderen, wordt veel beter verhoogd door het behoud van
het parkgebied, gekoppeld âan een ontsluitings-, beplantings- en inrichtingsplan. De site

87,B53,864,
875

wordt beter omgevormd tot een gemeentelijke groenpool ten noorden van de Schelde
(wandelpark, recreatie, geleidelijke omvorm¡ng tot een ecologisch waardevollere biotoop).
Op die manier kan men in Overschelde - Gransvelde een gelijkaardige functie creëren als
Den Blakken en de Warandeduinen ten zuiden van de Schelde.

het

10. De resterende noordelijke en zuidelijke bossen zouden geen bosmassief of ecologische
omdat

1'l

zeel

ln het kader van de act¡e trage wegen is het onaanvaardbaar dat trage wegels, waaronder
de

tussen

en

12. Verdere verkavel¡ng betekent

68 en

Bl,83,

B6

zou

een waardevermindering van woningen op Giezeveld en

Bll,B42,
864

Overschelde in het

Er

86,8t4,B57

worden.

B2,BI4

14. De ontw¡kkeling van Giezeveld gebeurt weliswaar binnen het kleinstedelijk gebied, maar

87,849

bestaan mogelijkheden

om het

te

vervangen door een

13.

naaldbomenbestand

loofbomenbestand.
buiten de bestaande woonkernen en is daarmee een

van de

ruimte.

15. Het creëren van nieuw woonbos of woonpark is in strijd met de ruimtel¡ike structuurplannen
van de provincie Oost-Vlaanderen en/of van Vlaanderen, waar¡n staat dat de open ruimte

Bt4,B57

max¡maal beschermd en behouden moet

16. ln een

woonbos
de baten niet
de
'17. lndien er wordt overgegaan tot de voorgestelde omvorming, dan is het noodzakel¡jk om een

B1

856

B8l, 882

kwalitat¡eve boscompensatie binnen de gemeente te voorzien in het GRS Bovendien is de
schrapping van een evenwaardige oppervlakte woonuitbreidingsgebied noodzakelijk. De

principes van compensatie (¡n twee soorten) en de locaties ervan dienen te worden
tn

18 Giezeveld heeft

2.1 . bindende

een functie ¡n een groter natuurverband in de wijdere omgev¡ng - met onder

Bl4,B82

andere de Kalkense Meersen, de vallei van de Maanbeek en Laresloot en de Damvallei voornamelijk voor vogels. De provincie Oost-Vlaanderen doet inspanningen om het gebied
Giezeveld in te richten als verwevingsgebied tussen Kalkense Meersen, Damvallei en de
erkende natuurgebieden Ham en Bastenakkers. ln het structuurplan wordt ten onrechte
vermeld dat het Giezeveld een door bebouwing ingesloten bosmassief is, omdat er wel
een directe
bestaât met de
ruimte in het noorden.
19. Men is er niet van overtu¡gd dat de omvorming tot woonbos zal leiden tot het behoud of
vorm
van kwaliteitsvolle
De
van het bos is door de aard

B8l

L0

van de

niet verzekerd

20. Het aansnijden van Giezeveld als woonbos is een zeer eigenaardig act¡epunt, omdat het
enkel een bijzonder beperkt aantal individuen dient. Daardoor kan het actiepunt in geen
enkel

voor het

als

880

van Wetteren worden beschouwd

21. De realisatie van het plan is onduidel¡jk, omdat er behalve Laerewegel en Kasteeldreef geen

853

22. Kosten voor wegenaanleg en infrastructuur kunnen beter gespreid worden over een dubbel

B33

aantal kavels.

23. Er bestaat onduidelijkheid over de kavelgrootte en het aantal woningen. Het ¡nformat¡ef

B6

gedeelte en het richtinggevend gedeelte spreken elkaar tegen. Daarnaast bestaat, door het
niet overeenstemmen van figuren 19 en 20, onduidelijkheid over horizontale en verticale
bouw.

24

Er bestaan in Wetteren voldoende leegstaande, venivaarloosde woningen, waar nog heel wat
mogeltkheden zijn om bijkomende woningen te voorzien zonder dat groen daarvoor moet

B3

25. Om in kwalitatief res¡dentieel wonen te voozien, zouden ook zonevreemde won¡ngen op
Giezeveld zone-eigen gemaakt kunnen worden. Onder de acties aangekondigd in de
bindende bepalingen zouden de zonevreemde woningen mee betrokken moeten worden in
het ruimtelijk uitvoeringsplan, omdat dit zal bijdragen tot een versterking en moderniser¡ng

B4

van het residentieel woonaanbod.

26

Enkele nieuwe woningen zijn gepland in waardevol bos (eik, populie|, terwijl een minderwaardevol bos en ook niet-bestaand bos als buffer blijft behouden. Er wordt voorgesteld om
het ¡nrichtingsvoorstel aan te passen in die zin dat de meest waardevolle delen van de

B4

bossen behouden blijven, en dat er een bijkomende boskavel wordt gecreëerd op een
minder waardevol

27. De woonontwikkeling draagt niet bij tot het verhelpen van het tekort aan bouwgronden voor
sociale of
wont
28. ln de richt¡nggevende bepalingen moet opgenomen worden dat de woonuitbreiding

B1
B5

Giezeveld getoetst moet worden aan de combineerbaarheid met de bestaande te behouden
industriële activ¡teit aan Kasteeldreef. Het voortbestaan van de industrlële activiteit mag niet
in het

worden

29. Het vlakbij gelegen terrein van de hondenschool oogt niet aantrekkelük voor de omgeving en

B33

realisat¡e van kavels voor exclusieve

de

30. Het

is onlogisch om het Giezeveld aan te sn¡jden voor woningbouw, met de kap van
naaldhout ten behoeve van loofhout, terwijl er naast leefschool Eureka een deel parkgebied
zonder bos. Dit laatste
komt beter in
voor woontn

836

31. Boscompensatie moet worden gegarandeerd binnen de grenzen van Wetteren, en dus niet
via een stort¡ng van een som geld in het boscompensatiefonds. De locatie moet vooraf

B'49

worden voorz¡en, bij voorkeur tussen Hospiesbos en Serskampse bossen of in de omgeving
van Den Blakken en de Warandeduinen.
32. Voor eventuele nieuwe kavels in het woonbos moet zeker een verplichte, ¡nheemse aanplant
voorzien worden en het bosaandeel in het woonbos moet op minimaal 60% van het huidige

849

bosareaal

33. Er wordt een voorstel gedaan voor de herschikking van drie percelen, waardoor twee
van 2 500 m2 ontstaan met de

B50

tot horizontale en verticale

zou
beter
dan
Kasteeldreef.
35. Er wordt te weinig rekening gehouden met de bestaande woningen. Een bestaande woning
maakt onderdeel uit van een
waardoor het
s

Bs4

36. De voorgestelde woontypologie zou z¡ch spiegelen aan de reeds aanwezige woningen in het
parkgebied en zo het aanbod aan verschillende woonmilieus vervolledigen. Deze manier van

864

34. Qua

856

redeneren raakt kant noch wal. Bovendien is het de vraag of alle aanwezige won¡ngen
rechtsgeldig vergund zün. Door het gebied verder te ontwikkelen voor residentiële kavels
geeft de gemeente het signaal dat bouwen ¡n parkgebied gedoogd en zelfs gest¡muleerd
moet worden.

37. Het structuurplan geeft aan dat dergelijke residentiële kavels complementair zijn aan en in
relatie staan met de aanwezigheid van grootschal¡ge regionale bedrijventeneinen en van
De

dus im

aan dat

864

of

.J.L

van bepaalde bedrijven een meer dan gezonde ¡nteresse tonen in het optrekken van een
woning in het parkgebied Giezeveld. Dergelijke manier van plannen en ontwerpen staat
haaks op de hoofddoelstelling en -gedachte van structuurplanning, zijnde het realiseren van
een goede ruimtelijke ordening. Het heeft ook weinig gemeen met het harmonieus klinkende
waarvan

38. Men pleit voor het behoud van het Giezeveld zoals in concept 14 van het AGNAS-proces
beschreven, omdat daarmee herbevestigd agrarisch gebied blijft behouden en er geen
compensaties waarvan agrarisch grondgebru¡k het slachtoffer zal zijn hoeven plaats te

887

vinden.

Antwoord
De GECORO adviseert het project 'Giezeveld' te behouden in het structuurplan, indien dit op een

optimale manier gebeurt met een globale ontwikkel¡ng waarbij zowel de infrastructuur, de
woonvorm en het behoud van groen duidelijk wordt weergegeven. Er zijn nog andere manieren dan
verkavelen voor het aansnijden van Giezeveld. Bij het opmaken van het RUP moet worden
onderzocht welke woonvormen beantwoorden aan de behoeften en die zich tegelijk goed ru¡mtel¡jk
inpassen en de doelstellingen zo goed mogelijk realiseren. De GECORO vraagt dan ook de
verkavelingsvorm niet vast te leggen in het GRS maar ook andere woonvormen toe te laten bij

ontwikkeling van Giezeveld. Daarbij moet de doelstelling van groene vinger als uitgangspunt worden
behouden,
De GECORO adviseert om in het richtinggevend gedeelte als randvoorwaarde op te nemen dat de

voorgestelde woonontwikkelingen in Giezeveld geen hinderpaal mogen vormen voor de vergunde
activiteiten van de bedrijven, gelegen langs Kasteeldreef (bezwaar 28.
De GECORO vraagt tevens voor een zinvolle compensatie en een kwalitatieve opwaardering van het

te compenseren groen.

De wooncompensatie is aansluitend op de open ruimte. De boscompensatie

moet een aaneengesloten geheel vormen met een bestaand bos zodat de compensatie een
aaneengesloten geheel vormt en kan aansluiten als compensatiegebied in hoge ruimtelijke processen
die een meerwaarde bieden naar aaneengesloten geheel naar natuurlijke ontwikkeling.
De GECORO vraagt wel om volgend punt te verduidelijken en aan te passen in de tekst van het

informatief gedeelte (blz, 8a - 91).

-

Op blz. 85 e.v. wordt de bovengenoemde motivatie opgenomen.

Het richtinggevend gedeelte dient als volgt te worden aangepast (blz. L89 - L90)
Maximaal behoud van de trage wegen binnen het gebied
Maximaal behoud van waardevol bos in functie van de uitbouw van een groene corr¡dor en het publiek karakter daarvan.

Vermelding dat in het mogelijk op te maken ruimtelijk u¡tvoeringsplan ook de zonevreemde woningen worden opgenomen
bescherming van de bedrijfsactiviteiten langs Kasteeldreef als gevolg van de woonontwikkel¡ng in Giezeveld.

Het bindend gedeelte dient als volgt te worden aangepast (blz.278l,
De ontwikkeling van Giezeveld als woonbos, na onderzoek naar woonvormen d¡e de woonfunctie combineren met de
functie van publiek toegankelijk bos, en waarbij gelijktijdig een evenwaard¡ge oppervlakte woon- of woonu¡tbreid¡ngsgeb¡ed

12

naar openruimtefunctie wordt herbestemd en een evenwaardige oppervlakte bos elders ¡n de gemeente wordt aangeduid
als compensatie voor het bosverlies in Giezeveld (bezwaren 1 tot en met 38).

Voorstel van actie:
Het informatief, richtinggevend en bindend gedeelte worden aangepast op basis van het advies van
de GECORO,

3.2.2

BELEIDOMTRENTBINNENGEBIEDEN
Genoemd in

39. Het is onduidelijk wat de motivat¡e is om de woongebieden 28 Kortenbosstraat, 31 Lege Weg
zuid en 32 Lege Weg noord te herbestemmen/schrappen (b12.235, tabel 39, kaarten S4d en

B87, BB8

54e). Na het realiseren van de erkende woonlinten blijft er slechts een kle¡n ¡ngesloten
gebied waarvoor een andere functie dan wonen nog te onderzoeken is. Door de ingesloten
ligging hebben zij nail de open ruimte beleving geen betekenis. Het herbestemmen van
deze percelen leidt er op temijn toe dat andere, hoogwaardigere open ruimte moet worden
ingenomen. Daarom wordt gepleit voor het behoud van de woongebieden confom het

40. ln gebieden 28, 31 en 32 gaat het niet om woonlinten. lntegendeel: door het hezien van de

888

centrale bestemming zouden woonlinlen worden gecreëerd. De term moet worden geschrapt
en

41. ln gebieden 28,3'l en 32 ¡s het realiseren van woongebied niet overal mogelijk, omdat de
herbestemming tot op de straatzijde en op kadasterniveau is ingetekend Daartegenover z¡jn
deze
het
ten
van het woonlint
42. Woongebieden 29 en 30 (kaart 54c) en 27 (kaart 54d) lijken reeds op kadasterniveau te zijn
dat
het
niet is

43. Het schrappen van woongebied 32 in Jabeke ten gunste van andere planprocessen
(waaronder het discutabele Giezeveld) is onvoldoende gemotiveerd De betrokken percelen

887

887
884

in Jabeke maken namelijk geen onderdeel uit van de open ruimte of groenstructuur, hebben
geen landschappelijke of natuurwaarde, op naastgelegen percelen is steeds verkaveling en
bouw

en

aansn

tot

44. ln binnengebied N wordt geen woonontwikkeling voozien (blz. 296), terwijl het gaat om een
onbebouwde bouwgrond waarvoor jaarl¡jks een activeringsheffing voor wordt betaald. Het

perceel sluit onmiddellijk aan

op

B.22

bestaande woningen langs Spoonrveglaan en

Herdershoekstraat.

45. ln binnengebied E (nr. 12) wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van de ontwikkeling, omdat
het

een zeer

833

heeft.

46. Binnengebied E (nr. l2) zou niet enkel voor seniorenhuisvesting bedoeld moeten zijn, want

833

in de buurt worden reeds assistentiewoningen gebouwd en vanu¡t binnengebied E is het een
stevige klim om het niveau van Markt te bereiken. Om een mix van bevolking in het centrum

te krijgen, zouden er ook mogel¡jkheden moeten zijn om gezinswoningen met voldoende
ruimte voor auto's te bouwen.

47. ln b¡nnengebied E (nr. 12) ligt een openbare waterloop (ingebuisd) die geen functie meer
zou hebben en die best

833

wordt.

48. Binnengebied Snipgat (nr. 27) in Massemen mag niet worden ontwikkeld om de volgende
redenen: natuurlijke redenen (overstromingsgevoel¡g gebied in de Molenbeekvallei, van
nature kwelr¡jke gronden, onderdeel van bovenlokaal ecologisch netwerk, biologische
waarde, natuurverbindingsstructuur), landschappelijke redenen (open karakter, sterke

B,41

belevingswaarde), redenen aangaande de draagkracht van de omgeving en het programma
(verzadigde bewoningsgraad in Massemen, nieuwe woningen leveren meer schoolgaande
kinderen op terwijl scholen al plaatsgebrek hebben, gezinswoningen bieden geen oplossing
zou tot

aan

13

Antwoord
De GECORO stelt dat de woongebieden 28 Kortenbosstraat,3l Lege Weg zuid en 32 Lege Weg noord
(blz.235, tabel 39, kaarten 54d en 54e) gelegen zijn noch in een woonkern, zoals geselecteerd in het
provinciaalstructuurplan Oost-Vlaanderen, noch in het kerngehucht Westrem. De mogelijke

ontwikkeling van deze gebieden is dus geenszins kernversterkend en zou belangrijke ongewenste
ontwikkelingen in het buitengebied met zich meebrengen. De ontwikkeling van woongebied in
allerlei 'binnengebieden', gelegen tussen woonlinten in het buitengebied, is identiteitsverstorend en
niet te verantwoorden vanuit de woonbehoefteberekeningen. Er is op dit moment al een
'overaanbod 'in het buitengebied (bezwaren 39, 40 en 43).
De GECORO stelt verder dat de kaarten van de woningbouwprogrammatie geenszins de bedoeling

hebben om gebieden op perceelsniveau af te bakenen. Een eventuele afbakening op perceelsniveau

gebeurt via een ruimtelijk uitvoeringsplan. De GECORO vraagt wel om de begrenzing van de gebieden
op kaarten 54d en 54e aan te passen zodat het duidelijk is dat percelen langs een uitgeruste weg niet
mee worden herbestemd (bezwaren

4t en 42).

De GECORO stelt dat binnengebied N (gebied 5 op de kaart 54a van de woningbouwprogrammatie)

een effectief overstromingsgevoelig gebied is met ook natuurwaarden, zodat een herbestemming
naar een open ruimte functie gerechtvaardigd is. De GECORO merkt op dat dit gebied N nu op blz.

228bij de lijst van de te ontwikkelen binnengebieden is ondergebracht terwijl het niet wordt
ontwikkeld (cfr. woningbouwprogrammat¡e en ook blz. 296 van de bijlagen). Dit zou moeten worden
verduidelijkt en verbeterd. Ook moeten de percelen langs een uitgeruste weg (Spoorweglaan) uit de
te herbestemmen gronden worden gelaten (bezwaar 44).
De GECORO kan akkoord gaan met de stelling dat een woonontwikkeling in binnengebied E (gebied
1.2

op de kaart 54a van de woningbouwprogrammatie) moeilijk haalbaar is gelet op de zeer

versnipperde eigendomsstructuur. Zij wijst erop dat dit gebied daarom ook is aangeduid als een
binnengebied type 1. Type 1 binnengebieden leveren geen bijdrage tot de berekening van het

supplementair woningaanbod voor de beleidsperiode tot 2020. Er is dus ook nergens gesteld dat
binnengebied E in aanmerking zou komen voor seniorenhuisvesting, Bladzijde 285 van de bijlagen
vermeldt slechts in algemene zin dat binnengebieden van het type 1 uitgelezen plekken zijn voor
aangepaste en vernieuwende woonontwikkelingen, specifiek gericht op doelgroepen zoals ouderen
(bezwaren 45 en 46).
De GECORO is van oordeel dat er geen ruimtelijk bezwaar is tegen het schrappen van de openbare

waterloop in binnengebied

E

indien deze technisch geen functie meer zou hebbben. De GECORO

heeft echter op dit moment onvoldoende gegevens om een sluitend advies te geven en stelt voor dat
een dergelijke beslissing wordt genomen na een grondige technische studie en nadat het ook
duidelijk

is

geworden dat deze waterloop ook landschappelijk niet kan worden ingeschakeld in een

toekomstige ontw¡kkeling van het gebied (bezwaar 47).
De GECORO adviseert om het voorstel van het binnengebied 'Snipgat' (gebied 27 op de kaart 54d van
de woningbouwprogrammatie) in Massemen (te reserveren

tot 2020) te behouden omdat dit een

t4

locatie is die kernversterkend kan werken. Enkele punten van het bezwaar rond Snipgat kunnen wel
als aandachtspunten in de tekst op blz. 234 worden opgenomen. (bezwaar 48).
Voorstel van actie:
De contouren van de gebieden 5, 28, 31 en 32 op kaarten 54a, 54d en 54e worden hertekend zodat duidelijk is dat percelen

langs u¡tgeruste wegen niet onderdeel uitmaken van een herbestemming.
Op blz. 228 wordt het b¡nnengebied N uit de l¡jst gehaald Er wordt verdu¡cfelijkt dat omw¡lle van het natuurlijk en waterr¡jk
karakter van dit gebied een woonontw¡kkeling niet is aangewezen.

Op blz. 234 kunnen de voornaamste aandachtspunten die bij een mogelijke ontw¡kkeling van gebied 27 van belang zijn,
worden opgesomd.

3.2.3

BELEIDOMTRENTWOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

B

Genoemd in

49 Een of enkele individuele

percelen worden niet opgenomen in de zone voor bebouwing,
maar zijn beschouwd als open ruimte in Jabeke (Dendermondsesteenweg, Lange Wegel).

B.27, 828, B3't,

835, 837, 838,
884

50. Woonu¡tbreidingsgebied

Loweestraat

in

Massemen

wordt behouden

als
woonuitbreidingsgebied, terwül er opmerkingen worden gemaakt over de waterhuishouding.
Het landel¡jk karakter van Massemen en de nabije ligging van de structuurbepalende
Molenbeek, maken een eventuele ontwikkeling van Loweestraat ongewenst. ln het vorig
dat dit
een andere
dan
zou
geval woonuitbreidingsgebieden worderi aangesneden die in bestaande
signaalgebieden (overstromingsgevoelig of fungerend als natuurlijke spons) zijn gelegen.

810, 841, 857

IS

51 Er mogen in geen

87,B,41

Voorbeelden daarvan zijn Diepenbroek en de woonuitbreidingsgebieden gelegen in of nabij
de vallei van de Molenbeek in Massemen.

52. Het is onduidelijk wat de motivatie is om het woonuitbreidingsgebied 34 Prinsenhof te
herbestemmen/schrappen (blz. 235, tabel 39, kaart 54d). Gelet op de reeds gereal¡seerde
woonw|k is het niet logisch om d¡t gebied te herbestemmen. De bestaande woonwijk dient
verder afgewerkt te worden, de bestaande wegenissen zijn daarop voozien. Het aansnijden
van dit gebied betekent geen inbreuk op de openruimtebeleving. Het verstoort ook niet de

887, 888

kwalite¡t van de dorpskern. Het beschermd dorpsgezicht beperkt zich tot de gronden aan de

kerk. Een toekomstige aansnijding leidt tot kwalitatieve kernversterking van Massemen. Blz.
193 "is evenmin aan de orde". Er wordt voorgesteld om het woonuitbreidingsgebied 34 te
behouden voor eventuele latere
53. Men

stelt om woonuitbreidingsgebied Pr¡nsenhof in Massemen op te nemen als

ontwikkelen of

te

857

te

reserveren gebied. Het woonuitbreidingsgebied ¡s reeds voor g0%
gereal¡seerd, aan drie zijden ingesloten, goed ontsloten en het zou geen natuur- of
landschapswaarden ¡n het gedrang brengen. ln het bestaand structuurplan is het gebied als
te ontwikkelen beschouwd. Andere beleidskeuzes omtrent het ontwikkelen van Loweestraat
en Giezeveld ten koste van Prinsenhof zijn onaanvaardbaar, omdat het hier wel gaat om

natuur- en landschapswaarden en, in het geval van Giezeveld, om zeer lage en nietduuzame dichtheden.
54. Woonuitbreidingsgebied Loweestraat in Massemen mag niet worden ontwikkeld om de
volgende redenen: natuurlijke redenen (overstromingsgevoelig gebied in de Molenbeekvallei,
van nature kwelrijke gronden, onderdeel van bovenlokaal ecologisch netwerk, biologische

841

waarde, natuurverbindingsstructuur), landschappelijke redenen (open karakter, sterke
belevingswaarde), redenen aangaande de draagkracht van de omgeving en het programma

(vezadigde bewoningsgraad in Massemen, nieuwe woningen leveren meer schoolgaande
kinderen op terwijl scholen al plaatsgebrek hebben, gezinswoningen bieden geen oplossing
aan
zou toch

55

Het behoud van woon

33b is niet

omdat het een te sterke

B8l

1_5

aantasting is van de open ruimte in landelijk gebied Dergelijk groot woonuitbreidingsgeb¡ed
hoort thu¡s in of nabij de kern van Wetteren (kleinstedelijk gebied), vanwege het gebrek aan
vervoer, scholen,
in Westrem.

56. Men verzet zich tegen de ontì/vikkel¡ng van Binnenkouter in Westrem (5 ha). Er zijn weinig of
geen voorzieningen en het zal opnieuw toenemend autoverkeer in de hand werken
moet
57. Men

vezet z¡ch tegen een integrale

87

worden in de kernen met

van het woonuitbreidingsgebied
Vijverstraat. Een eventuele herbestemming moet worden beperkt tot een gedeelte ten
westen van de Molenbeek, hetgeen neerkomt op een bevestiging van de bestaande
beleidsvisie. Op die manier kan een beoogd bouwproject worden gerealiseerd, rekening
herbestemming

851

houdend met (ruimte voor) water en de aanwezige natuurwaarden. Het bouwblok kan op een

kwaliteitsvolle manier worden afgewerkt

met een

geleidelijke overgang naar de

ruimte

58. Een of enkele individuele percelen worden niet opgenomen ¡n de zone voor bebouwing,
maar
beschouwd als
ruimte in Ten Ede

813

59 Een of enkele individuele percelen worden niet opgenomen in de zone voor

818

maar

beschouwd als

ruimte in Westrem

bebouwing,

40-

60

Antwoord:
De GECORO stelt voor om de begrenzing van de gebieden op kaarten 54e aan te passen zodat het
duidelijk is dat percelen langs een uitgeruste weg n¡et mee worden herbestemd (bezwaar 49).
De GECORO stelt voor om het woonuitbreidingsgebied Loweestraat (gebied nr. 36) niet te

herbestemmen naar een open ru¡mte functie. Zij vindt het belangrijk dat naar de toekomst toe toch
een bepaalde strategische woonreserve in Massemen (door de provincie geselecteerd als woonkern)
behouden blijft. Het belang van het behoud van een strategische woonreserve wordt ook
gemotiveerd door het herbestemmen van 34 en 35. Wel kan in de teksten worden toegevoegd dat
de waterproblematiek een belangrijk aandachtspunt is bij een mogelijke ontwikkeling van het geb¡ed
wat kan leiden tot slechts een gedeeltelijke aansnijding van het gebied (bezwaren 50, 51 en 54).
De GECORO stelt dat de toets met de signaalgebieden is gebeurd (cfr. blz.233) en dat vanuit deze

toets een aantalwoonuitbreidingsgebieden worden herbestemd. Het woonuitbreidingsgebied nr. 34
in Massemen is als een te reserveren gebied aangeduid. Het gebied Diepenbroek is onderwerp van
een RUP en is volledig ontwikkeld (bezwaar 5J-).
De GECORO adviseert tevens de herbestemming van het gebied nr. 34 te Massemen te behouden.
Een mogelijke woonontwikkeling zou een te grote insnijding van de open ruimte teweeg brengen en

helemaal niet kernversterkend werken, Het is het meest excentrisch gelegen woonuitbreidingsgebied
van Massemen. Door het verleggen van een buurtweg in zuidelijke richting is een ontwikkeling
weinig economisch haalbaar (bezwaren 52 en 53).
De GECORO stelt dat het woonuitbreidingsgebied 33b volgens de huidige planning zal worden
ontwikkeld door een sociale woningbouwmaatschappij.To'n initiatief is volgens de VCRO mogelijk,
los van een woningbouwprogrammatie. Dit initiatief kan dus niet worden tegengegaan (bezwaren 55

en 56). Wel vraagt de GECORO om het gebied conform de opgemaakte stedenbouwkundige studie te

ontwikkelen zodat een meer kwalitatief project ontstaat. Dat betekent dat een deel van de reeds
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aangelegde wegen¡s moet worden verw¡jderd. Om dit mogelijk te maken adviseert de GECORO de
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied in de bindende bepalingen op te nemen.
De GECORO adviseert om de herbestemming van het woonuitbreidingsgebied aan Vijverstraat te

behouden omwille van de watergevoeligheid van het terrein en de mogelijke locatie van een nieuwe
brug over de Schelde (bezwaar 57).
De GECORO stelt dat het perceel aan Veldakkerwegelgelegen is in agrarisch gebied. Het ontwerp

structuurplan heeft niet tot doel om op individuele vragen voor herbestemming van agrarisch gebied
naar woongebied in te gaan (bezwaar 58).
De GECORO adviseert de contour van het woonuitbreidingsgebied 33a en 33b conform het

gewestplan te hertekenen zodat duidelijk is dat de noordelijke zijde van Dorpsstraat (Dorpsstraat40 44 Westrem en bij uitbreiding de percelen tussen Dorpsstraat 22 en 441deel uitmaakt van dit
woonuitbreidingsgebied. De GECORO adviseert het woonuitbreidingsgebied ten noorden van
Dorpsstraat aan te duiden als gebied 33c met de legende 'te reserveren woonuitbreidingsgebied in
buitengebied tot 2020' (bezwaar 59).

Voorstelvan actie:
De contouren van de gebieden 31 en 32 op kaarten 54e worden hertekend zodat duidelijk is dat percelen langs uitgeruste
wegen geen onderdeel uitmaken van een herbestemming.
De contour van het woonu¡tbreidingsgebied 33a en 33b wordt conform het gewestplan hertekend. Het deel ten noorden van
Dorpsstraat wordt aangeduid als 'te reserveren woonuitbreidingsgebied in buitengebied tot 2020'.

Het gebied 33c wordt aan de lijst van 'te reserveren gebieden tol 2020' (tabel 38 op blz. 234) toegevoegd alsook op 54d
aangeduid met de legende 'te reserveren woonuitbreid¡ngsgebied ¡n buitengeb¡ed tot 2020'.
De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied 33a en 33b (Westrem binnenkouter) wordt op

blz. 278 toegevoegd aan de lijst van de op te maken gemeentelijke ru¡mtelUke uitvoeringsplannen. De motivatie en de
achterliggende beschouwingen worden toegevoegd op blz. 234 bij de bespreking van de won¡ngbouwprogrammat¡e

in het

buitengebied.

3.2.4

SENTOREN

Genoemd in

61.

Er wordt voorgesteld om een

dagverzorgingscentrum

te

bouwen.

De

volgende

8,26

binnengeb¡eden zouden geschikt zijn: l(9) Victor Van Sandelaan, F(11) Stationsstraat, D(15)

Wegvoeringstraat. Met een dagvezorgingscentrum kan het aantal benodigde verbl¡jven in
woonzorgcentra of assistent¡ewoningen (lBg) worden verminderd. Daarnaast wordt
om een verklari

van het aantal en de balans

Antwoord:
De GECORO adviseert om de realisatie van een dagverzorgingscentrum op te nemen in de tekst. Op

blz.237 is er sprake van een dienstencentrum in het stedelijk gebied. Hier wordt de realisatie van
een dagverzorg¡ngscentrum best aan toegevoegd. Een dienstencentrum onderscheidt zich van het
dagverzorgingscentrum voor wat betreft de doelgroep: een dienstencentrum is voor alle
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leeftijdsgroepen, terwijl een dagverzorgingscentrum specifiek voor ouderen is bedoeld. De GECORO
beklemtoont dat een mogelijke locatie van zo'n dienstencentrum dan wel dagverzorgingscentrum
kernversterkend moet werken en dat bepaalde binnengebieden hiervoor in aanmerking kunnen
komen, maar dat het nu niet opportuun is om reeds één of meerdere specifieke binnengebieden
hiervoor aan te duiden (bezwaar 61).
Voorstel van actie
De tekst op blz. 237 wordt aangevuld conform het advies. Naast de realisatie van een
dienstencentrum wordt de realisatie van een dagverzorgingscentrum in het stedelijk gebied

opgenomen.

3.2.5

RENOVATIE BESTAANDE WONINGEN TEN OPZICHTE VAN BOUW NIEUWE WOONBLOKKEN

Genoemd in
62. Gelet op het dichtbebouwd karakter en de hoge bevolkingsdichtheid van Wetteren opteert

829, 830, 839

men ervoor om tot renovatie van bestaande woningen en de aanpak van verkrotting en
leegstand over te gaan, ¡n plaats van nieuwe woonblokken te bouwen terwijl de binnenstad
verkrotten.

Antwoord
De GECORO stelt dat beide beleidslijnen (herwaardering van het bestaand patrimonium en

nieuwbouwprojecten) parallel moeten verlopen. Alleen inzetten op één van beide lijnen is geen optie
in het kader van de ambitie van Wetteren om zich als kleinstedelijk gebied te profileren. ln de
bindende bepalingen komen beide aspecten dus aan bod: voorzien van mogelijkheden om nieuw
woningaanbod te creëren (voor verschillende doelgroepen en met voldoende aandacht voor
vernieuwende woontypologieën enerzijds en werken aan de vernieuwing en verbetering van het
bestaand stedelijk weefsel met prioriteit voor Oost-Wetteren en Overbeke. De GECORO oordeelt dat
kwaliteitsverhoging van het bestaand woningpatrimonium beter tot uiting kan komen in de
mogelijke acties, opgesomd op blz. 238 en 239 van het ontwerp structuurplan (bezwaar 62).

Voorstel van actie
Op blz. 238 - 239 (mogelijke acties en maatregelen) wordt toegevoegd dat de gemeente zich
engageert om beleidsmatig inspanningen te doen om beide beleidslijnen parallelte laten verlopen

door bijvoorbeeld actief op te treden (zoals het innemen van grondposities).

3.3

BEDRIJVEN EN HANDEL

3.3.1

UITBREIDINGINDUSTRIEZONESTOOKTE
Genoemd in

63. Er dient te worden aangetoond dat er een concrete vraag is vanuit de industrie naar gronden
voor n¡euwe activiteiten ¡n de u¡tbre¡dingszone Stookte. Momenteel is het onduidelük of er
naar
Bovendien wordt
dat er onvoldoende redenen

815, B20,B.24,
B.25, B,44,B,47,
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gegeven waarom de uitbreiding juist hier wenselijk is, zo ver van E40 en 817. Er is geen
locatieondezoek uitgevoerd. De nood aan extra bedrijfsruimte is niet voelbaar vanwege lage
in Braakakker

872, 873, B85,

64. Omliggende straten (Damstraat, Stooktestraat, Zavelstraat) zijn ongeschikt voor zwaar

B.24, B25, B29.

verkeer. Het gaat om woonstraten met veel toeristische fietsers, schoolgaande kinderen en
wandelaars (onder andere naar de groene long). Het groen, de fauna en flora, de rust en het

B30, 839, 844,

agrarisch karakter worden tenietgedaan door industriële uitbre¡d¡ng.

886

847, 848, 858,
863, 873, BB5,
BB6

65.

Het uitbreiden van Stookte heeft een negatief effect in termen van

mobiliteit,

verkeersveiligheid, ruimtelûke kwaliteit, zicht, lawaai en andere vormen van milieuhinder. Het
opheffen van de bufferzone en het uitbreiden van industrie in een dichtbevolkt woongebied
heeft een

het

815, B.20,824,
825, B44,B,47.
848, 858, Bô3,

en de individuele en collectieve levenssferen.

66. Het uitbreiden van Stookte heeft een waardeverminder¡ng van onroerende goederen als
gevolg.

886
B.20, B.24, B25,

844, B47, B48,
863, 873, 885,
886

67. Het gevaar is dat lokale straten als Zavelstraat als tussenoplossing of als alternatief wordt
aangewend indien de noord-zuidverbinding (tweede Scheldebrug) nog niet operationeel ¡s.
Er moet bindend worden vastgelegd dat de uitbreiding van Stookte afhankel¡jk is van de
real¡satie en

825,B,44,B,47,

848, 863, 873,
885, 886

van de noord-zuidverbindi

68 Het optimaliseren van

bestaande bedrijventerreinen en het herinrichten van zogenoemde
brownfields moeten de voorkeur krijgen op de inbeslagname van de resterende open ruimte.

B47,848,
863, 873, 885,
B,44,
886

69. Bij een mogelijke uitbreiding voor Stookte moet rekening worden gehouden met de
leefbaarhe¡d van de omgeving. Er zal een degelijke buffezone met groenvoozieningen
moeten worden aangelegd tussen de industriezone en de woonzone. Hierdoor wordt de
van Stookte

87, 829, 830,
839

zeer minimaal

70. Het is gewenst om in de b¡ndende bepalingen (2.1.) op te nemen dat de ruimtelijke
uitvoeringsplannen Vantegem en Stookte grote aandacht moeten besteden aan de

85, 815, 881

ruimtelijke haalbaarheid en dat de milieueffecten, met de focus op geluidshinder, eveneens
moeten worden beschouwd bij het vastleggen van de aard van de toegelaten bedrijvigheid
(vezoenbaarhe¡d met de omgeving). Voor de uitbreiding van Stookte moeten de criteria voor
de combinat¡e met de onmiddellijke nabijheid van wonen scherp gesteld worden. Er dient te
worden aangetoond dat zal worden voldaan aan de eisen van de milieuwetgeving, meer
Vlarem, zowel voor de
als nachtcondities.

71 De

885, 886

buffezones is een
en onaanvaardbarczaak.
72. E¡ wordl gepleit voor de daadwerkelijke aanleg van buffezones en het actieve onderhoud

85,815

voorgestelde uitbreiding is een verdere aantasting van afbrokkeling van het rustige,
recreatieve en landelijke karakter van de deelgemeente Ten Ede. Dit karakter kon tot nog
toe bewaard blijven door de beperking in omvang en de aanzienlijke groenbuffering rondom
het industr¡egebied Een volgende uitbreiding die bovendien ten koste gaat van de groene

ervan door de

73. Er wordt voor gepleit om te kiezen voor minimaal verkeersgenererende activ¡teiten, gelet op
de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. Een uitbreiding van Stookte is geen rechtvaardiging

87

voor een tweede

74. Er dient te worden aangetoond dat de overlast voor de bestaande bewoning tot een

815

minimum wordt

75. Er dient te worden aangetoond dat het risico op een zwaar ongeval niet vergroot wordt door

Bl5

de nieuwe ontwikkelingen. Conform art. '12 van het samenwerkingsakkoord (met betrekk¡ng
tot Seveso-richtlijn) is het vereist dat nieuwe ontwikkelingen het risico niet mogen vergroten,
moet
worden.

76. Het is noodzakelijk om ofi¡vel een andere, meer geschikte zone te zoeken, of ¡ndien dat niet

B52

mogelijk bl¡jkt, de criteria voor vestiging en buffering zodanig vast te leggen in een RUP dat
de h¡nder ten opzichte van omwonenden acceptabel bl¡jft. Dit dient bindend te worden

77. Er wordt gepleit voor een stop op de verdere ontwikkeling van bijkomende bedr¡jventerre¡nen
van de

87

van Stookte en
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78. Vooral het gedeelte voor kleine ambachtelijke ontw¡kkeling in Zavelstraat is niet wenselijk.
Deze bedrijvigheid past niet in de landelijke woonomgev¡ng. Buffergebied is beter op zijn
plaats. Bij een verdere uitbreid¡ng van Stookte kan beter gebruik worden gemaakt van een

810

gedeelte dat ontslolen wordt via Damstraat. Voor de ontwikkel¡ng van kleine ambachtelijke
bedrijven met woningen kan een alternatieve locatie worden gevonden in de omgeving van

Antwoord
De GECORO adviseert om Stookte als mogelijke uitbreiding Voor kleinschalige lokale bedrijfjes

te

behouden. Zij benadrukt dat het geenszins de bedoeling is om hier nieuwe industr¡ële

ontwikkelingen toe te laten. ln die zin kan er ook niet worden gesproken over'vraag naar industrie'.
Het is wel de bedoeling om een beperkt aanbod aan gronden te voorzien voor kleine startende
bedrijfjes die geen milieuhinder veroorzaken en dus perfect verzoenbaar zijn met het omliggend
woonweefsel. Dergelijke plekken zijn in Wetteren nu niet voorhanden. Nochtans is het goed dat in
een stedelijk gebied ruimte voor dergelijke kleinschalige economische initiatieven wordt voorzien.
Gelet op de lage dynamiek en het weinig mobiliteitsgenererend karakter is de ligging nabij E17 of E40

niet aan de orde. Een directe en veilige aansluiting op het hoger wegennet is belangrijk voor
grootschaligere bedrijfsontwikkelingen die zich op een regionale markt richten. Dat er wel degelijk
vraag is naar kleinere bedrijfspercelen bewijst de ontwikkeling van de KMO-zone Koedreef waar op
korte termijn alle beschikbare percelen zijn ingevuld (cfr. ontwerp structuurpla n blz. I37 en blz. 253)
(bezwaar 63).
De GECORO beklemtoont dat het hier niet gaat om een industriële ontwikkeling. Bij de inrichting

moet er voor gezorgd worden dat de bijkomende verkeersdruk beperkt wordt en geen bedreiging
vormt voor de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de omliggende straten. Het gebied is
hoofdzakelijk in landbouwgebruik en alleen een bebost perceel is als biologisch waardevol aangeduid
(cfr. kaart 7). Dit bebost perceelwordt grotendeels mee opgenomen als groene zone in het mogelijk
ontwikkelingsplan voor de uitbreiding van Stookte (zie figuur 22 op blz.93). Het gebied behoort
evenmin tot het herbevestigd agrarisch gebied en maakt geen deel uit van structureel belangrijk
landbouwgebied in Wetteren (bezwaren 64 en 71).
De GECORO stelt dat de mogelijke uitbreiding van Stookte alleen bedoeld is voor niet-

milieuhinderlijke vormen van bedrijvigheid. Dat moet worden verduidelijkt in het ontwerp
structuurplan (bijvoorbeeld op blz. 253) (bezwaar 65).
De GECORO stelt dat de bijkomende ontwikkeling bij Stookte met niet-milieubelastende

bedrijvigheid niet noodzakelijk een waardevermindering van de omliggende gronden en woningen
hoeft te hebben. Het gaat immers niet om het aantrekken van vervuilende en milieubelastende
activiteiten. ln de tekst wordt integendeel de nadruk gelegd op het belang van architecturale
kwaliteit, duurzame ontwikkeling, groenstructuren. De GECORO vraagt dit te bewaken bij de opmaak
van het RUP (bezwaar 66).
De GECORO stelt dat er moet over gewaakt worden dat er bi; de ontwikkeling een lage

verkeersdynamiek zal zijn, waardoor de ontwikkeling van Stookte niet wordt gekoppeld aan de
aanleg van een nieuwe Scheldebrug en een verbeterde noord-zuidontsluiting. Een dergelijke
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koppeling zou de indruk geven dat de uitbreiding van Stookte wel belangrijke mobiliteitseffecten
heeft (bezwaar 67).
De GECORO is van oordeel dat het herontwikkelen van brownfields en het aansnijden van nieuwe

bedrijfsruimten (greenfields) parallel moet verlopen. Op die manier wordt het meest divers aanbod
van bedrijfsruimten aangeboden en kan Wetteren zijn rol als economisch knooppunt het best
waarmaken. Zij steunt het tweesporenbeleid zoals beschreven op blz.320 van het ontwerp
structuurpla n (bezwaar 68).
De GECORO onderschrijft de bezorgdheid om een goed nabuurschap te voorzien tussen de
economische activiteiten en het wonen. Dat is ook een aandachtspunt dat wordt beschreven op blz.

254van het ontwerp structuurplan onder het kopje'groen/ecologisch raamwerk met robuuste
buitenranden'. Dat dit gevolgen heeft op de ontwikkelbare oppervlakte is evident (slechts 4,2 ha). De
vraag naar onderhoud van de groene zones of bufferzones is een punt dat bij de daadwerkelijke
uitwerking van het gebied aan de orde is (bezwaren 69 en 72).
De GECORO is van oordeel dat de mobiliteitseffecten en het zwaar verkeer (intensiteiten, mogelijke

ongevallenrisico als gevolg van zwaar verkeer, richtlijnen voortvloeiend uit Seveso-regelgeving)

worden ingeschat bij de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan wanneer de plan-m.e.r.screening moet worden uitgevoerd. De aandachtspunten inzake milieu en buffering worden
verduidelijkt in het richt¡nggevend gedeelte. De GECORO stelt dat de aangehaalde randvoorwaarden
inzake milieuhinder beter in het richtinggevend gedeelte worden opgenomen en niet in de bindende
bepaling zelf. Bindende bepalingen geven kort de geplande actie weer. De inhoudelijke

randvoorwaarden en de modaliteiten zijn onderdeelvan het richtinggevend gedeelte. Dat geldt bij
elke bindende bepaling (bezwaren 70,74,75l,.
De GECORO stelt dat het juist de bedoeling is om bij de uitbreiding van Stookte de klemtoon te

leggen op bedrijfjes die minimale verkeersstromen genereren. Daarom is een koppeling met een
verbeterde noord-zuid verbinding niet noodzakelijk en dus ook niet gemaakt (bezwaar 73).
Voor wat betreft het locatieonderzoek voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen verwijst de
GECORO naar de voorstudie van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Wetteren. ln deze

studie zijn allerhande mogelijke alternatieve locaties voor bijkomende bedrijventêrreinen onderzocht
en afgewogen tegen onder andere open ruimte belangen. Omwille van het belang van de open

ruimte is beslist om alleen de locatie 'Vantegem'te weerhouden. Het betreft een uitbreiding van een
bestaand bedrijventerrein. Omwille van dezelfde redenen is een bijkomende ruimte voor
kleinschalige lokale economische activiteiten gezocht, aansluitend bij een bestaand bedrijventerrein.
Zo wordt minimaal nieuwe open ruimte aangesneden (bezwaar 76).
De GECORO stelt dat in het ontwerp structuurplan effectief geen sprake is van het selecteren van

bijkomende locaties voor bijkomende bedrijventerrein buiten de beschreven uitbreidingen van
Vantegem en Stookte (bezwaar 771.
De GECORO stelt dat al dan niet bijkomende ontwikkelingen langs Brusselsesteenweg vooral in het

licht moeten worden bekeken van het ontwikkel¡ngsperspect¡ef van grootschalige detailhandel.
Niettemin beschouwt de GECORO het mogelijk maken van kleinere ambachteli;ke activiteiten,
verweven met een woonfunctie langs delen van Brusselsesteenweg, als een waardevolle suggestie.
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Zij vraagt om deze denkpiste mee op te nemen bij het aangekondigd onderzoek naar een globaal

ontwikkelingsperspectief op lange termijn voor het segment Brusselsesteenweg - Massemen, De
GECORO adviseert tevens om na te gaan of de geplande atelierwoningen ook op een alternatieve

manier te ontsluiten zijn zodat Zavelstraat niet wordt belast (bezwaar 78).

Voorstel van actie:
De GECORO stell voor om duidelijker een aantal randvoonvaarden in het richtinggevend gedeelte op te nemen die in het
RUP verder moeten worden uitgewerkt (milieuhinder, ontsluit¡ng enz.). Dat kan via tekstuele aanpassingen op blz. 253 en
254.

De GECORO stelt dat mogelUke hinder op vlak van milieu en mobiliteit zal worden ondezocht tijdens de plan-m.e.r.screen¡ng d¡e plaatsvindt bij het opmaken van het RUP (toevoeg¡ng op blz. 253-2541.
De GECORO adviseert om voor de atelieMon¡ngen die nu voorzien zijn langs Zavelstraat, te onderzoeken of de ontsluiting
op een alternatieve manier kan (toevoeging op blz. 253)

De GECORO adviseert om de eventuele mogelijkheid van de atelierwoningen naar Brusselsesteenweg op lange termijn te
onderzoeken ¡n samenspraak met de prov¡nc¡e (toevoeging op blz.256 - 257).

3.3.2

UITBREIDING SCHEPPERSINSTITUUT

79. De uitbreiding van het Scheppersinstituut wordt gehypothekeerd door de grens vân de zone
voor openbaar nut en buffezone bü Stookte. Men vraagt om de begrenz¡ng op Stooktestraat

872

te leggen, zodat een begrijpbare en logische afbakening tot stand komt tussen de zone voor
openbaar nut (Scheppersinstituut) en de buffezone. Tegelijkertijd stelt men de uitdrukkelUke

vraag om het eerder opgemaakte RUP Ham met betrekking tot het gebied Stookte /
Cooppallaan te implementeren ¡n het GRS, zodat de school ook daar nog een minimale
kan real¡seren.

Antwoord:
De GECORO adviseert om de tweezijdige vraag van het Scheppers¡nstituut op te nemen als een

onderzoekaspect in het structuurplan. Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het

Scheppersinstituut is de nabijheid van SEVESO-bedrijvigheid. De GECORO vraagt om de relevante
delen van het bestaand structuurplan voor RUP 'Ham'te screenen en te integreren in het ontwerp
structuurplan. Op die manier bevat het nieuw structuurplan een aanknopingspunt om in het
gemeentelijk RUP 'Ham' na te gaan of de grens van de bufferzone kan worden gelegd op
Stooktestraat en of de gevraagde uitbreiding van het Scheppersinstituut kan worden gerealiseerd
(bezwaar 79).

Voorstel van actie
De teksten in verband met RUP 'Ham' op

blz 44 worden aangevuld met elementen uit het bestaand structuurplan.

Bij de teksten in verband met de bestaande en gewenste ruimtelijke structuur voor Ham op blz. 219-220 wordt het belang
van ondezoek naar de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het Scheppersinstituut (en de aandachtspunten die daarb¡j
gelden) benadrukt.
Onder acties en maatregelen op blz. 222 wordt "het ali¡rerken van de lopende planningsprocessen (gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)" aangevuld met "rekening houdend met de
uitbreidingsmogelijkheden

te

ondezoeken

van het Scheppers¡nst¡tuut".
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3

3.3

UITBREIDING INDUSTRIEZONE VANTEGEM

80. De uitbreiding van Vantegem gaat voor de bewoners van Volkershouw gepaard met
bijkomende visuele en aud¡t¡eve hinder alsook licht-, verkeers- en geurhinder. De
leefomgeving van de bewoners zal aan kwaliteit inboeten, en men vreest onteigeningen. De

dalende woonkwaliteit

zal zich in een

waardevermindering

van onroerend

B'44, B,47, B48,

863, 865, 871,
873, 886

goed

manifesteren.

81. lndien niet kan worden gegarandeerd dat de u¡tbre¡d¡ng gepaard gaat met duidelijke
richtlÜnen inzake respect voor het bestaande reliëf (inplanting zonder afwenteling naar
randen en buffezones) en voldoende afstand en buffering met garanties op uitvoering en
onderhoud, zou de gemeente de uitbreiding n¡et mogen toelaten. De geïntegreerde
moet worden

82

B,44 B,47

B,48

863 873,886

via een bindende

Mogelijke alternatieven voor toekomstige bedrijventerreinen (bu¡ten herbevestigd agrarisch
geb¡ed) zijn niet weerhouden, zonder de nodige argumenten en concrete motivering (blz.

865, 871

139 e v

83 Het is gewenst om in de bindende bepalingen (2.'1.) op te nemen dat de ruimtelijke
uitvoeringsplannen Vantegem en Stookte grote aandacht moeten besteden aan de

85, 881

ruimtel¡jke haalbaarheid en dat de milieueffecten, met de focus op geluidshinder, eveneens

moeten beschouwd worden bij het vastleggen van de aard van de toegelaten bedrijvigheid
(verzoenbaarhe¡d met de omgeving). Het ¡s momenteel onduidelijk of de vooropgestelde
oppervlakte-uitbreiding van Vantegem wel haalbaar ¡s ¡n combinatie met de reeds bestaande

84

Er moet worden ingeschreven dat de uitbreiding op voldoende afstand moet blijven van de
bestaande woonzone en dat er garanties moeten zijn op de aanleg en het onderhoud van

873, 886

een doeltreffende buffezone.

85. De impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur werd n¡et

871

onderzocht.

86. De uitbreiding van Vantegem strookt niet met het ruimtelijk beleid uit het ruimtel¡jk

865

Vlaanderen.

87. Het structuurplan houdt enkel rekening met economische belangen, maar vergeet de
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefm¡lieu en de culturele, esthetische en

871

sociale

88.

De

is geen goede ruimtelijke ordening: een drastische
van de open ruimte en het agrarisch gebied, een aantast¡ng van de

uitbreiding van Vantegem

verm¡ndering

woonkwaliteit en marginalisering van het woongebied met landelijk karakter, een strijdigheid
met Vlaams beleid
het
van
89. Het gaat om herbevestigd agrarisch gebied, op basis waarvan de agrar¡sche bestemming op

langere termijn principieel behouden blijft. Daarmee

87',l

871

is het

vertrouwen gewekt dat de
agrarische bestemming, en de daarmee gepaard gaande open ruimte, blijft gegarandeerd of toch in ieder
niet zou worden
als bed

90. De effecten van de door de gemeente gemaakte selectie op het landschap, de open ruimte,
het herbevestigd agrarisch gebied, de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het
leefmilieu enz. werden niet
in de
betrokken.
91. De gemeente kan niet stellen dat zij enerzijds de open ruimte wenst te behouden (en zo ook
de woon- en leefkwaliteit van bepaalde woningen te garanderen) en andezijds dat deze
open ruimte zou kunnen worden aangetast door een uitbreiding van een bedrijventerrein in
ruimte en deze

92. De plaats van de uitbreiding

in de

van een bestaande

871

871

te

is de enige

resterende open ru¡mte ¡n deze landelijke
woonomgeving die gei'soleerd ligt tussen E40, de spooMeg en het reeds bestaande
bedrijventerrein. Uitbreiding van Vantegem (voor grotere, regionale bedrijven) zal de
woningen van Volkershouw nog meer isoleren en de woonkwaliteit aantasten. De
bestemming woongebied met landelijk karakter wordt volledig uitgehold door de uitbreiding

871

van

93. De buffezone is ingetekend op een plaats van een gerealiseerd horizontaal captatienet en
een gepland captatienet. Het voozien van een bufferzone op een dergelijke plaats kan niet
worden aanvaard, omdat de groene oplossing van het captatienet niet meer rendabel kan
De

van

buffezone

¡s

realistisch

en

871

het
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met de bestaande toestand.

houdt

94. Men maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de aanleg van de buffezone. Momenteel
is er tussen het bestaande bedrijventenein en de woningen geen buffer gerealiseerd door de

871

overheid of het bedrijf. De aanleg van een buffer of een verbreding is op eigen tenein (in
tuinen bij woningen) niet mogelijk en wenselijk (zonlicht, schaduw, ruimteverlies, beperking
effect zonnepanelen). Men kan niet verpl¡cht worden om op e¡gen terre¡n een groenbuffer
voor het

aan te

95. Er kan momenteel niet aangetoond worden dat de uitbreiding van het bedrijventerrein geen
effect zou hebben

865

de

96. De u¡tbre¡ding zorgt voor een toename van de verharde oppervlakte en een afname van de
bufferende agrarische gronden. De waterproblematiek verplaatst zich naar de

87',l

97. De inplanting tast de kwalite¡t van het grondwater aan, wat weerslag heeft op de gezondheid
van omwonenden die niet over een
beschikken.

871

98. Het overtollige water loopt via de Weehaagbeek naar de spoorwegbedding, d¡e momenteel

871

reeds

s

99. Er is geen mobiliteitsstudie d¡e de impact van een uitbreiding van Vantegem aantoont, terwijl
dit wel een vooruaarde ¡s om de uitbreiding goed te keuren. Er worden vandaag problemen
en in de

100.

van

1

865

ende

Vantegem zal na uitbreiding worden ontsloten via Oostezelesteenweg (N42), die meer

871

dan vezadigd is en vele verkeersproblemen kent. Dit tast behalve het wegverkeer ook de
leefbaarhe¡d van de
in de buurt van N42 aan

10'1.
de

De u¡tbreiding is een man¡feste aantast¡ng van biologisch waardevolle elemenlen en
als natuurverbinding Deze elementen werden niet (afdoende)

871

Weehaagbeek

meegenomen

in de afweging van de verschillende belangen bij de opmaak van

1O2.

het

Er dreigt een ernstige aantasting van het onroerend erfgoed en de daaraan
gekoppelde erfgoedwaarden. Hoewel een hoeve aan Volkershouw in agrarisch gebied blijft
liggen, wordt ze volledig gemarginaliseerd door de voorziene uitbreiding met bufferzone pal
aan de achtertuin van de hoeve.

871

Antwoord
De GECORO stelt dat de gekozen locatie voor de voorgestelde uitbreiding van Vantegem grond¡g is

gemot¡veerd vanuit de voorstudie van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied. Deze studie is
u¡tgevoerd in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Op basis van een uitgebreid

milieuonderzoek en van een afweging van verschillende belangen en dit voor v¡er weerhouden
locaties (Oosterzelesteenweg ten zuiden van E40, Overbeke ten oosten van het bedrijventerrein

'Kwatrecht', Melle ten westen van het bedrijventerrein 'Kwatrecht', uitbreiding Vantegem), heeft de
provincie geopteerd om de laatste locatie (Vantegem) te weerhouden. Vervolgens heeft de provincie
een infomoment georganiseerd op 15 oktober 2O!4in Westrem naar aanleiding van de geplande
opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren'.

Hieruit blijkt tevens dat de gemeente niet bevoegd is voor de opmaak van het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de herbestemming van agrarisch gebied naar regionaal bedrijventerrein. ln de
bindende bepalingen is zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan ook niet aangekondigd. De GECORO
onderschrijft de bezorgdheden van de bezwaarindiener en vraagt dat de gemeente wordt betrokken
bij de opmaak van het prov¡nciaal RUP om aan de bezorgdheden tegemoet te komen door een
aangepaste uitwerking van de ontwikkeling (bezwaren 82 en 83).
De GECORO stelt dat er een grondige afweging van verschillende mogelijke locaties is gebeurd en

stelt de uitbreiding van Vantegem niet in vraag. Het zoeken van bijkomende ruimte voor
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bedrijvigheid is conform het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan
Oost-Vlaanderen die inzake bijkomende woningen en bedrijvigheid taakstellingen aan de stedelijke
gebieden hebben toegekend. Hoewel de geplande uitbreiding van Vantegem is gelegen in
herbevestigd agrarisch gebied, blijkt uit de landbouwtoets, die door de provincie is opgemaakt in het
kader van PRUP afbakening kleinstedelijk gebied, dat de impact op landbouw beperkt is. De
landbouwtoets wijst uit dat het om een klein, ingesloten gebied gaat met momenteel een lage
ruimtelijke kwaliteit (bezwaren 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9I, 99, 100, L01).
Wel stelt bindende bepaling 20 dat de gemeente er bij de provincie op aandringt om blijvend te

worden betrokken bij het afbakeningsproces, ln die zin adviseert de GECORO om een aantal
aandachtspunten en bekommernissen vanuit de ingediende bezwaren bij de bespreking van het op
te maken provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren' in te
brengen, Het gaat meer bepaald om:
minimalisatie van de hinder (visuele en auditieve hinder alsook licht-, verkeers- en geurhinder) (bezwaren 80, 83)
aandacht voor het reliëf, añivatering en voldoende kwal¡tatieve buffering naar de aangrenzende woningen (vormgeving,
aanleg en onderhoud) (bezwaren

81

, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 1 02).

Voorstel van actie
ln de tekst van het ontwerp structuurplan wordt verduidelijkt (richtinggevend gedeelte blz. 251. en
2521 dat de gemeente bovenstaande aandachtspunten wenst in te brengen in het overleg met de
provincie. Dit wordt ook als een actie toegevoegd op blz. 256.

3.3.4

GROOTSCHALIGE KLEINHANDEL BUITEN HET CENTRUM (WAARONDER FRUNPARK ZONES

A EN

B,

ooSTERZELESTEENWEG)
Genoemd in

103.

Vanwege de bovenlokale materie en het bovenlokale belang (handelszone van
bovenlokaal n¡veau) stelt men de vraag of de gemeente wel bevoegd is. Gelet op het
regionaal belang is de provincie de aangewezen overheid. Het aanvragen van een

868, 869

delegatiebevoegdheid door de gemeente voor de ordening van het gebied in de omgeving
van Brusselsesteenweg (opmaak RUP), zoals in het verslag van de plenaire vergadering
staat
wordt

'104.

De afwikkeling van het verkeer is ingetekend (kaart 40) zonder grondige studie op en

846, 869

rond de site (perceelseigendommen). De kaarten dienen minder gedetailleerd, of
genuanceerd, te worden. De optimalisatie van de verkeersorganisatie dient verder
ondezocht, in overleg met de verschillende eigenaars en huurders. Men wacht op de
resultaten van een

verkeersstudie

en rond

Fru

105.

Vanwege de bovenlokale mater¡e en het bovenlokale belang (handelszone van
bovenlokaal niveau) stelt men de vraag of de gemeente wel bevoegd is. Voor enkele

868

zonevreemde handelszaken aan Oostezelesteenweg ten zuiden van E40 is een uitdovingsen herbestemmingsbeleid voorgesteld Na uitdoving van de activ¡teiten zou de ruimte
kunnen d¡enen als carpoolparking of als onderdeel van de open ru¡mte. Men vezet zich
hiertegen, omdat het gaat om decennia lang bestaande, vergund geachte, kwaliteitsvolle en
goed bereikbare handelspanden. Het voorgestelde uitdovingsbeleid veroorzaakt belangrüke
economische schade voor de e¡genaar en de huurders van het goed. Het aanleggen van een
carpoolparking of groene ru¡mte ¡s niet verenigbaar met plannen van het AWV (omvorming

N42 tot

De commerciële

van

en de
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mogelijkheid om vergunningen aan le vragen voor renovat¡e, verbouw of herbouw na
schade, mogen niet in vraag worden gesteld. Daarnaast moeten de begrippen 'uitdoven',
'afbouwen' en 'waar mogelijk'worden toegel¡cht in het structuurplan. Men benadrukt dat het

bezwaar

niet is gericht op het beperken van n¡euwe

handelszaken langs

Oostezelesteenweg of op het beperken van de uitbreidingsmogelijkheden van reeds
bestaande handelszaken.

106.

De bepaling omtrent het streven naar schaalvergroting in Frunpark zone A (4.2.2.) is
in de praktijk. Het kan zeer moeil¡jk opgedrongen worden.

869

onduidelijk en nielwerkbaar

Daarentegen is een verbod op schaalverkleining of opdeling van ruimtes duidelijker en wel
werkbaar

107

Op kaart 30, ¡nventar¡s van de aanwezige functies langs Brusselsesteenweg en
- Oosterzelesteenweg, zou het caravanbedrijf aan Brusselsesteenweg 276-278

870

Zuidlaan

moeten worden

108.

Men vezoekt om de bepaling op blz. 1 07 (over ontsluiting Frunpark en caravanbedrijf)

870

blz 1 99 voor zone B eveneens ru¡mte te maken voor

870

te
1

09.

Men verzoekt om de bepaling op

groothandel en bedrijvigheid, zijnde de aan de hoofdact¡v¡te¡t van het caravanbedrijf
verbonden
1

10.

van

en timmerwerk en

Men verzoekt om de bepaling op blz. I 99, omtrent de beperk¡ng van de mogelijkheden

870

voor buitenopslag en de bepaling dat buitenopslag/etalage zoveel mogelijk geordend dient te
te

1'11.

870

112.

870

Men verzoekt om in het structuurplan op te nemen dat alle gebouwen, constructies,
materialen en voertuigen en functies van het caravanbedrijf het vermoeden van een

Men verzoekt om op blz 199 omtrent zone B te verduidelijken dat het caravanbedrijf
eveneens dient opgenomen te worden in het RUP, waarbij de bestemming van het terrein
wordt gewijzigd naar een gemengde zone voor ruimtebehoevende grootschalige

detailhandel, groothandel en kleinschalige bedrijven met handels- en bezoekersfuncties
(toonzaal) met nadere mogelijkheden overeenkomstig de huidige exploitatie voor onder meer
carrosserieherstelling en vervaardiging van schrijn- en timmerwerk. Op deze manier wordt
de zonevreemdheid van de

113.

Om misverstanden te voorkomen moet het begrip 'contour' worden verduidelijkt. Gaat
het om de perimeter van het segment 2 Brusselsesteenweg omgeving Frunpark, of van de
zone A b¡nnen dit segment, of van de bestaande bebouwde grondoppervlakte per perceel?

86S

De contour mag geenszins het totale volume van de bestaande gebouwen in het park zijn,
omdat dit de
zou bemoei

114.

Er wordt gepleit voor een stop op de verdere ontwikkeling van zones
detailhandel buiten het centrum zoals Zuidlaan Fru

115.

voor

B7

en

De ontwikkelingsperspectieven voor Frunpark zijn onduidelijk vanwege inconsistentie

B.23

tussen kaarten en tekst. ln de tekst staat niet het voomemen van de gemeente om de zone
voor dienstverlening te beperken, terwül dit op sommige kaarten wel wordt gedaan (en op
andere niet). Ook de contour versch¡lt. Het toekomstig grondgebruik voor twee zuidelijke
percelen aan Oude Heerbaan is daarmee ondu¡delijk. Bovendien z¡j de twee percelen ten
onrechte
kaart 34.
als'aanbod na2O17'

'116.

Men vezet zich tegen de bepaling dat in zone B van het handelscluster Frunpark
handelsactiviteiten ook 'ruimtebehoevend' moeten zijn. Het nut en het belang van het

846

onderscheid in zone A en B worden niet aangetoond. Het onderscheid zal ¡n de praktijk tot
discussie en betwist¡ng leiden, en is n¡et pertinent. Het ondersche¡d benadeelt eigenaars van
terre¡nen in zone B, omdat het aantal kandidaat-huurders wordt

117

Voor segment 3 Brusselsesteenweg - Massemen, gelegen in het buitengebied, staat
opgenomen dat de gemeente op lange termün nieuwe grootschalige detailhandel kan
bestemmen indien zij ¡n een rapport aan de provincie aantoont dat dit opportuun en

846

geoorloofd is. Deze bepaling is in strijd met het provinciaal ruimtel¡jk structuurplan en dient te
worden

Antwoord:

26

De GECORO stelt dat de opties voor segment Brusselsesteenweg - Frunpark zijn besproken met de
provincie en ook conform zijn met de provinciale visie. Om het ontwikkelingsperspectief scherper te
krijgen en ook juridisch te laten doorwerken kan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan

aangewezen zijn. De gemeente wil hier het initiatief zelf in handen nemen om zo maximaal de

gemeentelijke aandachtspunten en de gekozen ontwikkelingsperspectieven te laten doorwerken.
Uiteraard zal zij dit mogelijk traject steeds in nauwe samenspraak met de provincie uitwerken. Dit
kan worden toegevoegd bij punt 3.4.'Acties en maatregelen'op blz.256 en op blz. 199 bij de

bespreking van zone B (bezwaar 103).
De GECORO adviseert om de pijlen met betrekking

tot de verkeerscirculatie op kaart 40 weg te laten

De gewenste verkeerscirculatie moet tekstueel worden beschreven en verduidelijkt op blz.199

(bewaar 104).
De GECORO adviseert om het uitdovings- en herbestemmingsbeleid dat voor enkele zonevreemde

handelszaken aan Oosterzelesteenwegten zuiden van E40 is voorgesteld, te behouden. Dat

ontwikkelingsperspectief staat los of het nu om al dan niet bestaande, vergund geachte
handelspanden gaat, De GECORO adviseert om in de tekst op blz. 203 te verduidelijken wat een
uitdovings- en herbestemmingsbeleid precies inhoudt. ln een uitdovings- en herbestemmingsbeleid
verliest de bestemming zijn rechtskracht en wordt een nabestemming van kracht als de
bedrijfsactiviteiten worden stopgezet of als het gebouw wordt opgenomen in het register van
leegstaande en verwaarloosde gebouwen. De GECORO beklemtoont dat het hier weliswaar om een
lange termijn perspectief gaat, gelet op het feit dat hier recent gebouwd is. N¡ettemin is dit
perspectief ruimtelijk verantwoord en past het in het door AWV opgesteld streefbeeld. D¡t standpunt
kan dan ook worden ingebracht in het overleg met AWV. Hierbij merkt de GECORO op dat de

zonevreemde handelszaken aan Oosterzelesteenweg ten zuiden van E40 niet binnen de voorgestelde
afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied vallen. Het is op dit moment niet duidelijk wie hiervoor
een planningsinitiatief kan nemen. Vandaar dat in de bindende bepalingen ook geen gemeentelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan voor een mogelijke herbestemming van deze zone is opgenomen maar
onder het punt 'samenwerking en overleg' is opgenomen. Het is anderzijds wel zo dat de gemeente
een ontwikkelingsperspectief voor deze zone in haar gemeentelijk structuurplan kan opnemen
(bezwaar 105).
De GECORO adviseert om op blz. 198 de zinsnede met een verbod op schaalverkleining of opdeling

van ruimtes voor zone A toe te voegen. De schaalvergroting is een streefdoel. Deze laatste zin blijft
behouden (bezwaar 1.06).
De GECORO stelt voor kaart 30 aan

te passen zodat het duidelijk

is dat een oranje sterretje (legende:

sport en spel) op kaart 30 slaat op het caravanbedrijf en dat d¡t op de juiste plaats wordt
geloka liseerd (bezwaar 107).
De GECORO adviseert de twee laatste paragrafen op blz. 106 en L07 volledig te schrappen (vanaf

"Kenmerkend voor de solitaire kleinhandel" tot "afzonderlijk gegeven worden beschouwd". Deze
paragrafen bieden geen toegevoegde waarde (bezwaar 108).
De GECORO verwijst naar het ontwerp structuurplan dat op blz. 199 stelt dat in zone B alleen nieuwe

ruimtebehoevende grootschalige detailhandel kan. Nieuwe niet-ruimtebehoevende grootschalige
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detailhandel is er uitgesloten. Deze hoort immers thuis in de kern van Wetteren. Ook bestaande
kleinschalige ambachteli;ke bedrijven kunnen er blijven en uitbreiden. Het caravanbedrijf is

ondergebracht als ruimtebehoevende grootschalige detailhandel. Ook de vervaardiging van schrijnen timmerwerk en carrosserieherstelling, verbonden met het caravanbedrijf, is dus niet in

tegenspraak met het geschetst ontwikkelingsperspectief voor zone B. De GECORO adviseert om in de
tekst toe te voegen dat de aangehaalde kleinschalige ambachtelijke bedrijven al dan niet een

onderdeel kunnen vormen van de ruimtebehoevende grootschalige detailhandel (bezwaar 109).
De GECORO stelt dat de zinsnede op blz. t99 "Er is een beperking van de mogelijkheden voor

buitenopslag/etalage: deze worden zoveel mogelijk geordend in gebouwen" een na te streven
doelstelling is en geen verplichting. De GECORO adviseert om een zin toe te voegen die stelt dat
indien deze doelstelling niet haalbaar is dat de buitenopslag op een visueel aanvaardbare manier

wordt ingekleed, met bijvoorbeeld hagen in plaats van betonnen platen (bezwaar LL0).
De GECORO stelt dat de vergunningstoestand van een bedrijf niet bepalend is voor het bepalen van

een ontwikkelingsperspectief en dus in deze niet relevant is (bezwaar 111).
De GECORO stelt vast dat het caravanbedrijf volledig in zone B valt dat op haar beurt onderdeel

vormt van het segment 2 'Brusselsesteenweg - omgeving Frunpark (zie kaart 39). ln bindende
bepaling 5 vraagt de gemeente een delegatiebevoegdheid om voor dit segment een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken (cluster van verweven handel en bedrijvigheid). Logischerwijze valt dan
ook het caravanbedrijf binnen de contour van het op te maken uitvoeringsplan. De exacte contouren
worden echter niet in een structuurplan aangegeven (bezwaar 112),
De GECORO stelt dat met 'contour' op blz. 198 wordt bedoeld de contour voor zone A, zoals

aangeduid op kaart 40. Dit moet worden verduidelijkt in de tekst (bezwaar 113).
De GECORO oordeelt dat de visie van het ontwerp structuurplan erop is gericht om een evenwicht te
zoeken tussen grootschalige en kleinschalige detailhandel in de kern van Wetteren. Nieuwe

detailhandelsontwikkelingen buiten het centrum worden tegengegaan. De bestaande detailhandel in
Gentsesteenweg en Zuidlaan kunnen blijven maar nieuwe detailhandel wordt uitdrukkelijk niet
gewenst. De zinsnede "Toekomstige baanwinkels met een typerend aanbod aan ruimtebehoevende

artikelen

...

tot het kruispunt met Massemensteenweg - Keiberg." op blz. 244

is een materiële

fout en

moet worden geschrapt (bézwaar LL4).
De GECORO stelt dat de

twee percelen, gelegen aan Oude Heirbaan, op kaart 34 n¡et zijn

ondergebracht in de categorie 'aanbod na 2OI7' maar in de categorie 'gronden met afwijkend
gebruik'. De kleuren van beide legende-elementen zijn echterte weinig onderscheidend. De GECORO
vraagt om dit op kaart 34 te verbeteren. Verder stelt de GECORO dat de contouren van het segment
2 op de verschillende kaarten in het informatief gedeelte moeten over:eenstemmen (bijvoorbeeld

kaarten 25,28 en kaart 29). Dit moet worden nagekeken. De GECORO vraagt dat dit systematisch ook
voor andere gebieden wordt nagekeken. Bovendien adviseert de GECORO om de percelen aan Oude
Heirbaan op te nemen binnen de contour van zone

B

van segment 2. Er is geen reden om voor deze

percelen een herbestemming voor te stellen. De GECORO vraagt om ook alle kaarten in het
richtinggevend gedeelte na te kijken zodat de contouren van segment 2 overal identiek zijn (bezwaar
11s).

28

De GECORO stelt dat het onderscheid tussen zone A en B voldoende duidelijk is. Alleen in zone A

kunnen niet-ruimtebehoevende detailhandelszaken terecht. ln zone B is dit niet mogelijk. De
GECORO adviseert om in de legende van kaart 40 de letters A en B toe te voegen (bezwaar L16).
De GECORO adviseert om het geschetst ontwikkelingsperspectief voor het segment

Brusselsesteenweg - Massemen te behouden. Het gaat om een perspectief op langere termijn, Het
gaat om een optie die samen met de provincie zal worden besproken (bezwaar LL7).

Voorstelvan actie:
Volgende aa npassingen worden doorgevoerd
toevoegen van de zinsnede 'in nauwe samenspraak met de provincie' bij punt 3.4. 'Acties en maatregelen' op blz. 256 en op
blz. 199 bij de bespreking van zone

B

p¡jlen met betrekking tot de verkeerscirculatie op kaart 40 weglaten en de gewenste verkeerscirculatie tekstueel
verduidelijken op blz.199
verduidelijken wat met uitdovingsbeleid wordt bedoeld (nabestemming die van kracht wordt als de bedrijfsactiviteiten
worden stopgezet of als het gebouw wordt opgenomen in het register van leegstaande en veruaarloosde gebouwen) op blz.

203
toevoegen van een verbod op schaalverkleining of opdeling van ru¡mtes in zone A op blz. 1 98
aanpassen van kaart 30 aan te passen in functie van de juiste locatie van het caravanbedrijf
schrappen van de twee laatste paragrafen op blz. '106 en 107 (vanaf "Kenmerkend voor de solitaire kleinhandel" tot
"afzonderl¡jk gegeven worden beschouwd")

toevoegen van de zinsnede dat kleinschal¡ge ambachtelijke bedrijven al dan niet een onderdeel kunnen vormen van de
ruimtebehoevende grootschalige detailhandel op

blz

199

toevoegen van de zinsnede dat buitenopslag op een visueel aanvaardbare man¡er wordt ingekleed (bijvoorbeeld hagen in
plaats van betonnen platen op blz. 199

verduidelijken dat met 'contour' op blz. 198 de contour voor zone A, zoals aangeduid op kaart 40, wordt bedoeld
verbeteren van de kleuren van de legende-elementen 'aanbod na 20'17' en 'gronden met afwijkend gebruik' op kaart 34
intern consistent maken van de contouren van het segment 2 op de verschillende kaarten van het ontwerp structuurplan en
dit ook systematisch nakijken voor andere gebieden
opnemen van de percelen aan Oude Heirbaan binnen de contour van zone B van segment 2
toevoegen van de letters A en B in de legende van kaart 40.

3.3.5

OPTIMALISATIEVANBEDRIJVENTERREINEN
Genoemd in

118.

Er wordt voor geple¡t om voor het ondernemen en de industriële bedrijvigheid een
aparte visie met lange temün doelstell¡ng op te nemen. ln het ontwerp GRS is geen
duidelijke onderbouwing van de visie op basis van een behoefteondezoek opgenomen. Er
l¡jkt enkel gebru¡k gemaakt te zijn van algemene cijfers vanuit hogere overheden. Dit kan
bindend worden

119. De

in het onderzoek onder

optimalisatie, reconversie, sanering

85, 852, 855

14

en

invulling

van de

bestaande

858, 887, 888

industrieterreinen zou voorrang moeten hebben op de inbeslagname van resterende open
ruimte in een
of van

120.

De l¡jst op blz. 135 (diverse types vragen naar ruimte voor bedrijvigheid) is niet
volledig. Bedrijven, die omw¡lle van de toewijzingscriteria op bedrijventerreinen niet op
of lokale

terecht ku

855

ontbreken in de

29

12'1.

Het aanbod van bedrüventerreinen is vertekend weergegeven (tabel 23). Vele gronden

855

zijn n¡et op korte of middellange term¡jn beschikbaar vanwege afwijkend gebruik. Op dit
ogenblik bestaat op regionale/lokale bedrijventerreinen geen aanbod voor bedrijven die zich
in Wetteren willen

122.

Het ondezoek naar optimalisatie van verlaten en onbenutte bedrijventerreinen moet
behouden blijven, mits er rekening kan gehouden worden met de economische
langetermijnvisie van de bestaande industriële activiteiten Leegstaande percelen en

B5

gebouwen zonder vergunde activiteit kunnen mogelijk getoetst worden aan andere criteria.
122 bis: Er wordt gepleit voor een verschil in benadering tussen bedrijfsreserve en

verlaten bedrijfsterreinen en er wordt gesteld dat hier andere randvoorwaarden

voor

Antwoord
De GECORO stelt dat de gewenste ruimtelijke structuur, zoals opgenomen in het richtinggevend

gedeelte van het ontwerp structuurplan, een evenwichtige belangenafweging is tussen de
verschillende ruimte-aanspraken, in het bijzonder tussen het belang van de open ruimte en
mogel¡jke nieuwe bedrijventerreinen. 7o zijn slechts beperkte uitbreidingen van bestaande

bedrijventerreinen voorzien vanuit het respect voor de open ruimte. De GECORO wenst dat ook werk
wordt gemaakt van het intensiveren en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen vooraleer
nieuwe ruimten worden aangesneden (bezwaar L18).
De GECORO adviseert het tweesporenbeleid waar parallel kan worden gewerkt aan het beter

benutten van bestaande bedrijventerreinen enerzijds en het aansnijden van nieuwe ru¡mte voor
bedrijvigheid anderzijds in het ontwerp structuurplan te behouden, Beide ontwikkelingsrichtingen
zijn belangrijk voor het stedelijk gebied, vereisen aparte benaderingen en instrumenten. Het
opleggen van een dwingende prioritering kan tot gevolg hebben dat gedurende langere tijd de
economische ontwikkelingskansen worden gehypothekeerd (bezwaar 119).
De GECORO stelt dat bedrijven die omwille van de toewijzingscriteria op bedrijventerreinen niet op

regionale of lokale bedrijventerreinen terecht kunnen, kunnen worden ondergebracht in de derde
categorie, Dergelijke bedrijven kunnen worden opgevangen in de kleinere stedelijke

bedrijventerreinen zoals Tragel of Peperstraat (zie r¡chtinggevend gedeelte blz.2421. De GECORO
adviseert dit aspect in de tekst op blz. L35 te verduidelijken (bezwaar 120).
De GECORO stelt dat het aanbod van bedrijventerreinen zoals weergegeven in tabel 23 op blz. L36

dateert van 2010 (bron en jaartalzijn vermeld). Het kan zijn dat op dit ogenblik de situatie anders

is

hoewel in de tekst op blz. 136 duidelijk staat vermeld dat het beschikbaar aanbod zeer beperkt is. De
conclusie is dus dezelfde als deze van het bewust bezwaar (bezwaar 121).
De GECORO stelt dat het logisch is dat bij het onderzoek naar de optimalisat¡e van verlaten of
onderbenutte bedrijventerreinen er rekening wordt gehouden met de visie van de bedrijven die in

het gebied zouden aanwezig zijn.Zij adviseert deze verduidelijking toe te voegen op blz. 255 onder

het kopje 'duurzame ontwikkeling van bestaande bedrijvenclusters'. Volgens de GECORO kan het niet
de bedoeling zijn om strategische bedrijfsreserves van actieve bedrijven in het onderzocht gebied af

te nemen. Wel kan met dergelijke bedrijven in overleg worden getreden om na te gaan in hoever zij
deze reserves ook daadwerkelijk op een redelijke termijn nodig hebben. De GECORO adviseert om
deze verduidelijking aan de tekst op blz. 255 toe te voegen (bezwaren t22 en 1-22bisl.
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Voorstel van actie:
De teksten op blz. 135 en 255 worden verduidelijkt en aangepast.

3

3.6

KTA EN GENTSESTEENWEG

Genoemd in

123.

Voor de ontwikkeling van de KTA-site langs Gentsesteenweg moet er rekening worden

gehouden met de draagkracht van de omgeving, die nu
moet een zo miniem

87, 881

al overschreden wordt. Bij de
effect worden bekomen

'124.

Gelet op de mogel¡jke impact op de nabije schoolomgeving van Campus Kompas aan
Noordlaan, en de reeds bestaande zware verkeersbelasting in deze omgeving, is het

BB1

noodzakelijk om bij het op te stellen RUP extra rekening te houden met de veiligheid, de
mobiliteit en de leefbaarheid op Gentsesteenweg en ¡n de schoolomgeving aan Noordlaan.
Dit dient te worden

125.

tn

2. 1. bindende

Er moet veel aandacht u¡tgaan naar voldoende groeninvulling als aansluiting op de

87

vallei van de Molenbeek.

126.

Er wordt gepleit voor de invoering van tweerichtingsverkeer op Noordlaan tussen
Boerenhol en Fel¡x Beernaertsple¡n, om op die manier de winkelzone langs Gentsesteenweg

te ontlasten van

B7

verkeer

Antwoord
De GECORO adviseert om oog te hebben voor een vlotte verkeersafwikkeling als gevolg van mogel¡jk

nieuwe activiteiten op de KTA-site. Deze bekommernis moet worden toegevoegd aan de tekst op blz.
189.Zii benadrukt dat de uitdrukkelijke optie om geen detailhandel op deze site toe te laten (noch
grootschalig noch kleinschalig) voor een deel tegemoet komt aan deze bekommernis. Maar de
GECORO wijst ook op de nabijheid van de stationsomgeving wat een troef vormt bij de ontwikkeling
van het gebied. Tot slot zullen de mob¡l¡te¡tseffecten en de eventuele milderende maatregelen maar

exact kunnen worden ingeschat wanneer het concreet programma is vastgelegd en in het kader van
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een plan-m.e.r.-screening zal plaatsvinden. De
GECORO stelt dat de aangehaalde overwegingen inzake veiligheid,

mobiliteit en leefbaarheid beter in

het richtinggevend gedeelte worden opgenomen en niet in de bindende bepaling zelf. Bindende
bepalingen geven kort de geplande actie weer. De inhoudelijke randvoorwaarden en de modaliteiten
zijn onderdeel van het richtinggevend gedeelte. Dat geldt bij elke bindende bepaling (bezwaren L23

en L241.
De GECORO stelt dat de conceptueel aangeduide groen as naar de vallei van de Molenbeek (figuur 12

op blz. 83) een uitdrukking is van de bekommernis om een voldoende groeninvulling te realiseren
(bezwaar 125).
De GECORO wijst deze opmerking door naar het mobilite¡tsplan Wetteren. Een structuurplan is niet

het aangewezen document om uitspraken te doen over één- of dubbelrichtingsverkeer in bepaalde
straten (bezwaar 126).

Voorstel van actie
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De tekst op blz. L89

wordt aangepast.

3.3.7

TRAGEL EN ZUIDERDIJK - AARD

127.

ln het structuurplan wordt Tragel aangezien als een gemengde zone om te wonen en

Genoemd in
810

te werken (soc¡ale economie). De potent¡es aan het water zouden best voor monofunct¡oneel

wonen worden

128

Bij de herstructurering van stedelijke teneinen Tragel en Zuiderdijk - Aard dient de
nod¡ge aandacht te gaan naar mobiliteit en leefbaarheid voor de omgeving. Dit dient te
worden
tn
2 1 van de bindende

881

Antwoord
De GECORO stelt dat het niet gewenst is om systematisch elke economische act¡v¡te¡t of paarse zone

binnen een stedelijk weefsel om te vormen naar woonzone. Economische activiteiten kunnen binnen
bepaalde randvoorwaarden op vlak van milieu, mobiliteit, visuele aspecten en schaal perfect blijven
functioneren binnen een stedelijke woonomgeving. Het is deze optie die voor Tragel wordt
weerhouden. Het toekomstperspectief voor dit terrein is een mix van meer kleinschalige en met
wonen verzoenbare economische activiteiten enerzijds en woningen anderzijds (bezwaar 127).
De GECORO adviseert om de bekommernis inzake verkeersafwikkeling en -leefbaarheid voor de

stedelijke terreinen Tragel en Zuiderdijk - Aard in de tekst op blz. 242toe te voegen.De GECORO stelt
dat de aangehaalde overwegingen inzake verkeersafwikkeling en leefbaarheid beter in het
richtinggevend gedeelte worden opgenomen en niet in de bindende bepaling zelf. Bindende
bepalingen geven kort de geplande actie weer. De inhoudelijke randvoorwaarden en de modaliteiten
zijn onderdeel van het richtinggevend gedeelte. Dat geldt bij elke bindende bepaling (bezwaar L28).

Voorstelvan actie:
De tekst op blz.

242wordt aangepast.

3.3.8

KADEONTWIKKELING

129

Er wordt getwijfeld aan de zin van mogelijke kadeontwikkeling in Kwatrecht (site

KWATRECHT

Genoemd in

87, B8l

Hertecant), omdat de draagkracht van de omgeving Brusselsesteenweg te Kwatrecht - Melle

en E40

130.

al overschreden wordt

Het standpunt van vrachtveNoer v¡a water is lovenswaard¡g, maar bij de geselecteerde

881

locatie in Kwatrecht dient de vraag te worden gesteld of deze locatie een voldoende groot
kan

dat

is om de economische haalbaarheid te

Antwoord:
De GECORO stelt dat in het ontwerp structuurplan slechts sprake is van een verzoek

tot verder

onderzoek aan de Vlaamse overheid (bindende bepaling op blz. 280). Bij dit onderzoek zullen alle
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relevante aspecten (waaronder zeker de ontsluitingsmogelijkheden van de kade) in rekening worden
gebracht (bezwaren L29 en 130).

Voorstel van actie
Geen aanpassing.

3,3.9

INDUSTRIEZONE KLOOSTERSTRAAT
Genoemd in

131.

Men polst naar de mogelijkheden om een fabriekspand aan Kloosterstraat om te
vormen naar een project met residentièle ontwikkeling. De bestemming industriezone is

866

achterhaald, omdal er door onteigening van Waterwegen en Zeekanaal nv een deel van de

is

gebouwen

verloren gegaan,

verkeersontsluiti

er slechts een kleine zone is

overgebleven

en

de

ts

Antwoord
De GECORO adviseert dit punt als een te onderzoeken element bij de woningbouwprogrammat¡e te

vermelden zonder hierbij aantallen van mogelijk te realiseren woningen te vermelden. Er kan worden
verwezen naar eventueel mogelijke functiewijzigingen in functie van het lokaal erfgoedbeleid.
Voorstelvan actie:
Toevoegen van kopje 'mogelijke woonprojecten buiten de woonzone' op blz. 233

3.4
3

4.,1

MOBILITEIT
TWEEDESCHELDEBRUG, ONTSLUITING STOOKTE, NOORD-ZUIDVERBINDING
Genoemd n

132.

De argumentatie voor een brug ter hoogte van Bastenakker en Voorde is onduidelûk
en zwak. Deze brug betekent extra verkeersbelasting met ook zwaar verkeer op Coopallaan

en in de

van het Scheppersinstituut, duidelijk negatieve impact op
en ecologisch waardevol gebied Bastenakker, geen oplossing voor de

schoolomgeving

landschappelijk
verkeersdrukte

en een

¡n

en

888

van het

133.

Er kan gevreesd worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen langs de nieuwe
weg, waaronder industrie of handel. Het landschappelijk waardevol landbouwgebied gaat ¡n

dat geval verloren. Er wordt dan opnieuw verkeer aangezogen en concurrentienadeel
ten

844, B47, 848,
863, 873, B81,
885, 886, 887,

van het winkelcentrum

87, B,44,
848 863
881 885

B47,
873,
886,

887

'134.

Voor de añruikkeling van het verkeer zou men zich beter focussen op de optimalisatie
van bestaande verkeers- en vervoersstructuren en het openbaar veryoer. De veiligheid van
de zwakke weggebruiker moet daarbij centraal staan Kruispunten (Astridlaan-Vijverstraat)
kunnen worden geoptimaliseerd; parkeergelegenheid aan noordoever kan worden voorzien

87,810,841,
877, 878,879,
880, 881, 882,
886

enz. Er wordt voor gepleit om het scenario 'optimalisatie bestaande weginfrastructuur' als
r scenario toe te

135.

De

nieuwe

in bindende

zal

3.1.15 en 3.'1.18.

verkeer aantrekken

het

87

830,
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ontlastend effect op het centrum beperkt zal zijn. Uit huidige verkeerstellingen blijkt namelijk
dat het autoverkeer op de huidige Scheldebrug in grote mate voor de kern van Wetteren zelf

839, 881, 882,
886, 887

bestemd is, en dat het zwaar vrachtvervoer slechts een fractie van het verkeer uitmaakt.
Beide tracés bieden

structurele

136.

ln plaats van de twee scenario's is een rechtstreekse aansluiting op R4 de goede
oplossing, waarbij leef- en woonstraten worden vermeden. Er wordt gevraagd om het
altematief van

829 830

B39

852 881,882

van Stookte via R4 te behouden.

137.

De twee tracés l¡ggen ¡n overstrom¡ngsgevoelig, agrarisch waardevol en b¡olog¡sch
waardevol gebied. Bastenakkers en Ham zijn overstromingsgebieden in het kader van
en

829, 830, 839,
882, 887, 888

erkend als

138.

Het plan voor een noord-zuidverbind¡ng ter hoogte van Moeregem(-west) is nefast
voor de agrarische sector Deze inplanting zal ten koste gaan van zeer veel open ruimte,

877, 878, 879,
881, 887, 888

terwijl het gebied nog als prachtig openru¡mtegebied werd bestempeld in het vorig
structuurplan. De verbinding heeft als doel om het zwaar verkeer uit het centrum te halen.
De doelmatigheid van de verbinding Moeregem-west, ter ontlast¡ng van Wetteren-centrum, is

zeer betwistbaar gelet op de grote afstand ertussen. De grootste effic¡ëntie wordt bereikt
wanneer deze verbinding zo dicht mogelijk bij het centrum ligt. Het aandeel zwaar verkeer
dat uit oostelijke en zuidoostelijke richting komt mag niet worden onderschat. Moeregemwest zal nieuw verkeer van E40 aanzu¡gen, en mogelijk als verbind¡ng E40-E17 dienen.
Daarnaast wordt er bij de keuze voor Moeregem-west als verbinding tussen Noordlaan en
Zuidlaan onvoldoende

met het effect

de

aan Koedreef

139

Het oorspronkelijk tracé Boerenhol is het beste alternatief, omdat het dichterb¡j het
centrum ligt, een functioneler gebruik kent, de ¡mpact op open ru¡mte nihil is, er vroeger al

877, 878, 879,
887, 888

en aanzet

een aanzet toe is

14O.

Voor een mogelijke locatie van een nieuwe Scheldebrug gaat de voorkeur uit naar de
locatie Peperstraat (minimale inbeslagname open ruimte; nabijheid centrum). Bij de werken
kan steeds een brug open blijven. Er wordt voor gepleit om enkel het scenar¡o Peperstraat

877, 878, 879,
886, 887

aan te houden.

'141.

Een bijkomende autobrug leidt tot een aantasting van de openruimtecorridor tussen
Kwatrecht en Wetteren, wat tegenstrijdig is met de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

De ongeoorloofde schending van de open ruimte in de Scheldevallei is te sterk

87, 881

882

886

in

tegenspraak met de noodzaak tot bescherming van de open ruimte en daardoor met de
hoofddoelstellingen van het GRS. De gesuggereerde brug BastenakkerA/oorde is, samen
met de uitbreiding van Stookte, een onaanvaardbare aantasting van het landelijk karakter
van ten Ede, en de zoveelste etappe ¡n de afbreuk van het natuurlijk karakter van de
Scheldeoevers.

142.

Een optimalisatie van de huidige infrastructuur via een rechtsdraaiende lus en

826, 880, 882

eenr¡cht¡ngsverkeer te Kapellendries (met detailuitwerking in bülage) maakt een reductie in

de belasting van knelpunten mogelijk en biedt ruimte voor veiliger gebruik door fietsers en
voetgangers. Met de splits¡ng van N407 tussen Giezeveld en de Astridbrug wordt een
structurele, veil¡ge en leefbare oploss¡ng voor de wûk Kapellendries gevonden. Daartoe zou
de afschaffi

143.

van de reservat¡estrook

niet

bindend

nden.

Door de nieuwe brug zal de drukte op E40 en de aansluitingen op E40 (Zuidlaan, N42,

rotonde en oprittencomplex) toenemen. Dit overschrüdt de draagkracht van E40, die nu al

87, 829, 830,
839, 852

ts

144.

Het zogenaamde piekuurprobleem rond de Scheldekru¡sing en de nood aan een extra
Scheldebrug zijn een steeds wederkerend gepolariseerd onderwerp dat teveel als symbool
voor draagkracht aangegrepen wordt vanuitde gemeentepolitiek. Hoewel zij kunnen worden

880, 886

gerelativeerd, worden zij uit electorale overueg¡ngen en onder invloed van demagogische
retoriek in stand

145.

De beide brugscenario's leiden ook op rechteroever voor conflictsituat¡es (recent

vernieuwde

146.

B82

KTA en de

De in het GRS vermelde noodzaak tot ontslu¡t¡ng via E40 ¡s geen absolute verplicht¡ng,

881

en kan op

provinciaal niveau worden bijgesteld door een herdef¡n¡tie van de
aanslu¡t¡ngswegen op provinciaal niveau, zodat ontsluiting via R4 mogelijk is en haalbaar
wordt.

147.

Het

scenario

ervoor dat

al het

drukke verkeer

het

Br9
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Scheppersinstituut moet rijden (kleuter- en lagere school). De motivering is ondu¡delijk.
Alleen met 'inrichtingsaanpassingen' is dit niet te verantwoorden Daamaast is het bij
scenar¡o Peperstraat en het brugscenario Voordestraat onduidelijk hoe dit voor een
van

'l48.
149.

zal

Er wordt voor

om enkel het scenario Voordestraat aan te houden.

B¡j het aanleggen van extla oppervlakte verharding moet reken¡ng worden gehouden

waterblack-out

met een

826
836

door te

150.

852

151.

B52

152.

855

153.

B,82

De schetsen en beschrijv¡ngen omtrent de tweede Scheldebrug ter hoogte van
Voordestraat in zijn niet correct. De aangegeven landschappelijke bufferzone ligt in een zone
waar industriële ontwikkeling moet worden ven¡vacht en mogelijk blijven De veruachte
grootte van de groenbuffer (informat¡ef gedeelte blz. 11'l) moet tenminsle tekstueel worden
Het is noodzakel¡jk om richtinggevend Q.3.2)op te nemen dat bij de constructie van
een nieuwe brug ter hoogte van Voorde rekening zal gehouden worden met de bestaande
infrastructuur en activiteiten van de

Bij de verdere uitwerking van de scenario's Voordestraat en Moeregem-west moet
voldoende rekening worden gehouden met de lange termijnvisie van aangrenzende
Het cijfermateriaal van de verkeerstellingen en het GRS zijn tegenstrijdig met elkaar.
Uit tellingen blijkt dat autoverkeer op huidige Scheldebrug grotendeels voor het centrum is
bestemd. Het aandeel zwaar vrachtvervoer bedraagt slechts 1%. Bij de meetpunten is
Boerenhol niet

154.

De studie die in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd, waarin een analyse van

886

de verkeersstromen over de huidige brug ¡s u¡tgevoerd, ondersteunt op geen enkele wijze de
noodzaak van een

155.

ende

een andere locat¡e.

Geen enkele bijkomende brug of verbind¡ng zal de doorstromingsproblemen in de

886

piekuren oplossen. W¡e files wil vermijden moet in de mate van het mogelijke zijn activiteiten

156.

De gesuggereerde brug Bastenakkerfuoorde maakt de aanleg van een lange nieuwe
verbindingsweg voor zwaar vervoer noodzakel¡jk, dwars doorheen waardevol natuur-,

886

wandel-, fiets- en stiltegebied langs de Scheldeoevers. Bovendien komt die brug uit aan de
gemeentelijke begraafplaats Wetteren-ten-Ede, die daar werd ingeplant omw¡lle van de rust
en het
karakter

'157.

lndien toch wordt gekozen voor Bastenakker^/oorde, dan zou deze weg zo

886

kleinschalig mogelijk en met volledige gelu¡dsafscherming moeten worden uitgevoerd. Als er
esthetische/architectonische eisen worden gesteld aan de brug, dan kan er vermeld worden
dat er

wordt naar een mooie

tn

met de nieuwe

Antwoord
De GECORO blijft bij haar standpunt zoals in vorig advies en kan niet akkoord gaan met de optie die

voorgesteld wordt voor de noord-zuidverbinding. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschrijft
een aantal opties om de huidige problemat¡ek van doorstroming (of eerder congestie) over de
Schelde te remediëren. De problematiek wordt op diverse plaatsen te veel beperkt

tot de

problematiek van'ontslu iting Stookte'.
De GECORO onderschrijft dat de ontsluiting van het activiteitengebied Stookte bijzondere aandacht

verdient en structureel moet 'opgelost' worden maar wil deze problematiek kaderen ¡n een
omvattende oplossing van het noord-zuidverkeer. Daarbij wenst de GECORO niet enkel aandacht
voor de doorstroming (en capaciteit) maar ook, en niet in het minst, aandacht voor de leefbaarheid
van de woongebieden en openbare ruimte ten noorden en ten zuiden van de Schelde. Voor dat
laatste is het hinderlijk dat het noord-zuidverkeer Kapellendries én het centrum van Wetteren
doorkruist.
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Bovenstaa nde problematieken vragen ingrijpende maatregelen
Naast de lokale problematiek is er ook de wens of ambitie van de Vlaamse gemeenschap om de vrije

hoogte onder de Scheldebruggen op te trekken. lndien daarvoor de bestaande brug zou moeten
aangepast worden dan kan dit feit aangewend worden als een opportuniteit om de overgang over de

Schelde'out of the box' te benaderen.
Er zijn een aantal redenen waarom de GECORO niet akkoord gaat met het voorkeurscenario van een
tweede Scheldebrug ter hoogte van de Voordestraat (de volgorde van de argumenten doet geen

uitspraak over het relatieve belang ervan):
1

.

Het scenar¡o met twee bruggen speculeert op het verdelen van de verkeersdruk over twee wegen: verkeer afkomstig van
Stookte en Wetteren ten Ede zal allicht voor een groot deel afgeleid worden naar de nieuwe
dagdagelijkse vaststellingen blijkt dat het belangrijkste noord-zuidverkeer echter afkomstig

brug Uit de tellingen

is van de

en

noordoostzijde

(Laarne, Kalken, Kapellendries). D¡t verkeer kan z¡ch verdelen over de beide bruggen in functie van de bestemming
(Wetteren-centrum en zuidoost versus zuidwest). Hoe dan ook blijft het zo dat dit verkeer (in functie van deze keuze) hetzij
Wetteren-centrum blijft belasten dan wel de Cooppallaan (en d¡to schoolomgeving) zalgaan belasten. De GECORO vindt
dit een verleggen van het probleem zonder wezenl¡jke oplossing voor leefbaarheid. lndien een verdeling optreedt zal d¡t ten
voordele gaan van de doorstroming maar ten koste van de leefbaarheid van de Cooppallaan en omgeving. lndien er geen
verdeling optreedt danzal er nauwelijks een verlichting zijn van de verkeersdruk voor Wetteren-centrum.

2.

Een brug ter hoogte van de Voordestraat heeft een grote landschappelijke impact. Deze brug zal daardoor een open
valleigebied doorbreken en het natuurgeb¡ed Ham âfsnijden van de westwaartse geb¡eden waardoor het geb¡ed Ham een
'eiland' wordt tussen harde elementen. Het laten doorlopen van de open ruimte onderheen een 'open structuur' lUkt de
GECORO een remedie om de schade te beperken maar komt niet tegemoet aan de grond van deze problematiek

3.

Een brug ter hoogte van de Voordestraat is vooral nuttig ter ontsluiting van Stookte, met minder impact op het andere
verkeer. De GECORO pleit voor een scenario dat gunstige invloed heeft op meerdere problemalieken. Een brug ter hoogte

,

van het einde van de Peperstraat is ook gunstig voor de ontsluiting van Stookte. Het is daarbij opportuun (noodzakelijk)

twee aantakkingen te voozien naar de brug: één in het verlengde van de Peperstraat en één rechtdoor naar de
Cooppallaan.

lndien een voorkeurscenario moet aangeduid worden opteert de GECORO om bovenstaande
argumenten voor een Scheldeovergang op het einde van Peperstraat. De ruimtelijke impact

is

geringer, de leefbaarhe¡d van Wetteren centrum kan er alleen maar bij winnen enz. De technische

problematiek ter hoogte van de Molenbeek is allicht 'overbrugbaar' en een scenar¡o met één in
plaats van twee bruggen moet ook prijsgunstiger zijn, in de veronderstelling dat de bestaande brug
hoe dan ook moet aangepast worden. De GECORO stelt voor om Peperstraat als primair scenario aan

te duiden, Voordestraat

als secundair scenario en R4 als

tertiair scenario (bezwaren 132 tot en met

Ls7).
De GECORO bevestigt dat er geen nieuwe 'harde' ontwikkelingen (industrie, handel) langs het tracé

zijn gepland en dringt er op aan dat er later zal moeten bekeken worden dat er geen negatieve

effecten worden gegenereerd door bijkomende ontwikkel¡ngen (bezwaar 133).
De GECORO stelt dat voor de aanleg van de weg bestemmingswijzigingen nod¡g zijn. Voor het

wijzigen van bestemmingen is een exacte tracébepaling nodig. Het is momenteel nog niet mogelijk
aan te geven welke bestemmingen zullen wijzigen en wat de oppervlakte van de wijzigingen is. De

impact op de bestaande infrastructuren en aangrenzende functies (landbouw, buffer, wandelgebied,
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vallei, bedrijven, groothandel, school, begraafplaats enz.) dient verder te worden onderzocht. Om de
impact op de open ruimte te beperken en de weg landschappelijk in te passen is de opmaak van een
geintegreerd landschapsontwerp noodzakelijk en zo vastgelegd in het ontwerp structuurplan, ln dit
landschapsontwerp wordt gekeken naar de inpassing van de infrastructuur, de impact op
aangrenzende functies, de overspanning van de vallei, de overstromingsfunctie van het gebied, het
behoud van ecologische waarden, de buffering, de geluidsafscherming, de infiltratie van hemelwater
enz. (bezwaren t37,1,4L,745,'J,49,I51-, !52, L56, L57).
De GECORO verwijst naar het mobiliteitsonderzoek waaruit de voorkeur blijkt naar een noordzuidverbinding tussen Noordlaan en Zuidlaan (Moeregem-west), aansluitend op het bedrijventerrein
Kwatrecht en Koedreef, om de woonomgevingen maximaalte ontzien en de open ruimte (inclusief
het herbevestigd agrarisch gebruik daarvan)tussen Wetteren en Kwatrecht maximaalte bewaren en

zo min mogelijk te versnipperen. Zij is er zich van bewust dat elk scenario voor- en nadelen heeft en

dat een eenduidige 'beste' oplossing niet voorhanden is (bezwaar 138).
De GECORO stelt dat de gegeven opmerkingen terecht zijn met betrekking

tot het tracé Boerenhol.

Er zijn ook andere argumenten die tegen het tracé Boerenhol pleiten. De GECORO is van oordeel dat

op basis van tegenstrijdige argumenten het nog niet mogelijk is om een definitief scenario te kiezen
voor de globale noord-zuidverbinding (bezwaar 139).
De GECORO onderschrijft dat de verkeersoplossing met een vernieuwde Scheldekruising en noord-

zuidverbinding tot een vlottere afwikkeling naar E40 moet leiden, waardoor de drukte op E40 en de
aansluitingen inderdaad kan toenemen. Een primaire weg is bedoeld voor die ontsluitingsfunctie en
kan dan ook zodanig worden ingericht. Het is de taak van de gemeente om het verkeer zo vlot

mogelijk naar het hoofdwegennet (E40) te leiden. Het is de taak van de Vlaamse overheid (het AWV)
om de doorstroming op E40 aan te pakken (bezwaar 143).
De GECORO stelt dat het onafhankelijk mobiliteitsonderzoek is uitgevoerd om het onderwerp te
depolariseren en uit de demagogische retoriekte halen (bezwaar L44).

De GECORO is van mening dat de gemeente de wegencategorisering door de gewestelijke overheid

en de provinciale overheid volgt. Het verkeer wordt bij voorkeur zo vlot mogelijk naar het hoger
wegennet geleid. ln dit geval gaat het om de aansluiting op de primaire weg N42 en de hoofdweg
E40. Een ontsluiting op R4 is omwille van het gebrek aan bovenlokale wegen niet aangewezen. Op
basis van de bovenlokale categorisering heeft de gemeente haar lokaal wegennet ingedeeld. ln het

scenario Peperstraat worden Noordlaan en brug Peperstraat opgenomen als secundaire wegen in
plaats van lokale weg type ll (conform mobiliteitsonderzoek Grontmij). Kaart 56

(wegencategorisering) dient nagekeken te worden in functie van de scenariokeuze (bezwaar L46).
De GECORO stelt dat de beelden in het informatief gedeelte (zoals in het scenario Voordestraat) niet

mogen worden gepercipieerd als eindbeeld. De ingetekende buffer komt overeen met het bestaande
bos. Bij het bedrijf langs de bestaande Voordestraat is de nieuwe weg juist op grotere afstand

ingetekend, in de richting van de begraafplaats (bezwaar L50).
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Voorstel van actie:
lntegrale aanpassing van de mobiliteitsscenario's met Peperstraat als prima¡r scenario, Voordestraat als secundair scenario,
afw¡kkel¡ng naar R4 als tertiair scenario.
Kaart 56 (wegencategorisering) wordt nagekeken in funclie van de scenariokeuze

ln het richtinggevend

gedeelte (blz. 264) wordt benadrukt dat

er noodzaak is aan een zorgvuldige landschappelijke

inpassing om de ecologische impact op de vallei te beperken (geluid, verlichting, versnippering), waarbij het instrument
geintegreerd landschapsontwerp kan worden ingezet.

3.4.2

KRUISPUNTN42-N417-N9:BOURGONDISCHKRUIS

158

Er wordt gevraagd om de herinrichting van het knooppunt N42

Genoemd in

-

N417

- N9 als

een

826

vast te

Antwoord
De GECORO stelt dat de prioritering van de herinrichting van dit kruispunt niet door de gemeente

gebeurt, maar door de Vlaamse overhe¡d. De gemeente blijft aandringen op een snelle heraanleg van
het bewuste kruispunt met tunneloptie, Het aandringen bij de Vlaamse overheid wordt inderdaad
best opgenomen in bindende bepaling L8 (bezwaar L58).

Voorstel van actie
ln bindende bepaling L8 wordt in de opsomming de heraanleg van het kruispunt N42 - N417 - N9
toegevoegd.

3.5

LANDBOUW, TUINBOUW EN NATUUR

3.5..1

NATUURWAARDEN IN AGRARISCH GEBIED, BOSUITBREIDING VERSUS LANDBOUW
Genoemd

159.

¡n

Vanuit agrarisch oogpunt worden beperkingen opgelegd in de omgeving van
bospercelen die een normale duurzame bedrijfsvoering onmogelijk maken De

88, 89,

bosuitbreidingsgebieden bij het Hospiesbos, de Serskampse Bossen en tussen Huisvenne
en provinciaal domein Den Blakken schaden de bedr¡jfsvoering van land- en tuinbouwers op

877,878,879,

vruchtbare landbouwgrond.

De

834,

836, 840, 876,
887, 888

gronden moeten blijvend worden aangezien als

landbouwgrond, met het oog op commerciële uitbating. Een verdere vernatting zou de goede
afwatering van bedrijfssites beperken. Grondpr¡jzen voor agrariërs zijn drastisch/dramatisch

gestegen. Door het voorkooprecht van VLM voor compensatie van landbouwers ¡n o.a.
Kalkense Meersen kunnen

160.

niet uitbreiden.

De vooropgestelde bosuitbreidingen op land- en tuinbouwgronden zullen het areaal

laten kr¡mpen, met een schaarste aan grond en enorme druk op grondpr¡jzen als gevolg. De

877, 878,879,
887, 888

land- en tuinbouwsector levert zware inspanningen op het vlak van milieu Het is niet
gewenst dat de sector steeds als pasmunt wordt gebruikt om andere sectoren aan grond te
natuur
industrie,

161.
van

Het verbreden van landbouwactiviteiten biedt geen alternatief voor de beoogde inname
rarisch

21

De

876, 887, 888

de activiteiten kunnen momenteel ook reeds

38

overal ¡n agrar¡sch gebied. De opsomming van verbreding van landbouwactiviteiten (blz.
218) is summier en onvolledig ln het agrarisch gebied blijft land- en tu¡nbouw de

corebusiness.

Het

instappen

in

verbred¡ng

is een

individuele

bedrijfskeuze.

Korteketenverkoop, hoevetoer¡sme, zorgboerderijen enz. mogen geen verplichting worden.
De overheid kan stimulerend optreden in de verbreding van landbouwactiviteiten; niet

162.

of
ichtend. Erwordt
om de tekst aan te
of te
De hobbylandbouw/paardenwe¡den aan de bosranden (blz. 217) moeten ¡nderdaad

876, 887

mogelijk blijven. Maar ook de voorheen actieve land- of tu¡nbouw moet kunnen terugkeren
Deze locaties kunnen
ook
naar het
landbouwareaal

163.

ln de omgeving van het Hospiesbos (blz 217 , kaarlen 47 en 48) zijn op kaart percelen
aangeduid voor bosuitbreiding, waarmee men niet akkoord gaat De inkleuring betreft niet
zones maar prec¡es afgeleide percelen, waardoor sommigen bevoordeeld en anderen

876, 887

benadeeld worden. Er is geen studie voorafgegaan waarbij de betrokken pârtüen hun
standpunten konden verdedigen. Het plan lijkt willekeurig en lukraak. Opmerkelijk is de
cartering tot op Oordegemsesteenweg; dit zal zeker een verstoring van het openruimtezicht

164.

Men gaat niet akkoord met de visie om verlaten landbouwpercelen in het ecologisch
netwerk le integreren of er natuur van te maken (b12.211). Deze percelen kunnen wegens
diverse redenen en omstandigheden t¡jdelijk in onbruik liggen, maar kunnen steeds naar hun

887. 888

zone-eigen agrarische funct¡e terugkeren. De keuze om de open ruimte te beheren is
vrijw¡llig en kan dus niet opgelegd worden. Een ontradend beleid is aangewezen om de
agrarische structuur te versterken. Men stelt voor om ondersteunend beleid vorm te geven
en de teksten aan te

165.

ln natuurverwevingsgebieden (blz. 211), onder verweven landbouw (blz. 212) en bij
transformeren (blz. 218) kunnen conform RO-regelgeving meerdere functies samen naast
elkaar voorkomen. ln deze gebieden dient elke functie bestendigd te worden zonder een

887, 888

andere te verdringen. Natuur- en landschapsbeheer is ondergeschikt aan de productieve
landbouwbedrijvighe¡d. De landbouw heeft eigen beslissingsrecht over mogelijke activiteiten

en acties binnen de eigen bedrijfsvoering. Versnippering van de sector moet voorkomen
worden. Erwordt
de tekst aan te vullen en te

'166.

lndien bosuitbreidingen (blz. 218) worden uitgevoerd zal dit moeten passen in het
overhe¡dsbeleid (conform AGNAS en instandhoudingsdoelstellingen). Eenzijdige
beboss¡ngsinitiatieven van privé of overheden diènen in dit traject ingepast te worden

887, 888

(managementplannen IHD). Natuuru¡tbre¡dingen die landbouwsector onder druk zetten zijn
onaanvaardbaar. Men gaat niet akkoord dat op de kaarten, meestal zelfs tot op
perceelsniveau, de bosuitbre¡ding volgens de stud¡e van Econnection als referentie
voorgesteld wordt (blz. 215 lol 222). Deze stud¡e ¡s eenz¡jdig en niet publ¡ek gedragen. De
gewenste bosuitbre¡ding zal uiteindelijk gebeuren in een overleg en afweging van de
ruimtelijke processen van een hoger niveau (AGNAS, SBZ-IHD) Het gaat expl¡c¡et over Den
Blakken, Hospiesbos en Huisvenne. Uitspraken kunnen zich hoogstens beperken tot
gebieden met een uitgesproken natuurbestemming conform de besl¡ssingen van de hogere
overheden. ln Hospiesbos zijn intensieve landbouwactiv¡teiten aanwezig. De tuinbouw is

sterk afhankelük van de kwal¡te¡t van de gebruikte percelen. Elke ingreep die de
landbouwstructuren versnippert dient maximaal geweerd. Er wordt voorgesteld geen
initiatieven

te nemen d¡e interfereren met de

nen van de Vlaamse overheid.

167.

De agrarische sector houdt de groene ruimte overeenkomstig milieuregels en normen
gratis in stand ten bate van de hele samenleving, en zorgt voor gezond en gecontroleerd
voedsel voor mens en dier. Het verder beperken van agrarische gronden le¡dt op termijn tot
en onbetaalbaar
van
voedsel.
Er wordt gepleit voor een verregaande verweving tussen landbouw, natuur en bos in

168.

876

87

de niet-herbevest¡gde agrarische gebieden (vooral tussen Hospiesbos en Serskampse
bossen). Daarbij hoort ook de realisatie van bosverbindingen in de niet-herbevest¡gde
gebieden. Het moet gaan om voor de landbouw econom¡sch aanvaardbare veMeving met
natuun¡vaarden, om de alarmerende teloorgang van de biodiversiteit in het buitengebied te
counteren. Er wordt gevraagd om een uitbreiding en structurele versterking van ecologisch
waardevolle delen in de vallei van de Serskampse beek en haar zijbeken en in en rond de
bossen

150 ha

bosu

en een

bosuitbrei

het

39

55 ha

169.

Het is onjuist om de zogenaamde natte gronden af te doen als hebbende geen enkel
economisch
komen vitale
voor

170

De groene recreatieve zone Hospiesbos

/

Paelepelbos moet degelijk worden

874
874

afgesloten om de economische schade aan boomkwekerijen te beperken (door evezwijnen,
reeen

'17'1.

Er wordt bezwaar aangetekend tegen het feit dat men de bedrijfsstructuur bij
Hospiesbos volled¡g moet aanpassen aan de kunstmatig geschapen noden van het GRS.
Het gaat om (het afdwingen van) aangepaste landbouw, transformatie naar ondersteunende

876

en veMeven landbouw, foerage van fauna en flora, transformatie van bestaande boerderijen

naar beheerboerderijen die instaan voor het onderhoud van het landschap, zorgboerderijen
waar specifìeke doelgroepen meehelpen in de landbouw, het aanbieden van overnachtingen,
van

'172.
'173.

De bosu¡tbreiding bij de Serskampse bossen (met richtcijfer 150 ha) ligt ook ¡n andere
waarvoor
Wetteren in haar
kan doen
De laatste jaren zijn meer dan genoeg (land- en tuinbouw)gronden ingepalmd door de

874

gemeente en allerhande groene organ¡saties ¡n de regio. De boomkwekerijsector draagt

meer dan voldoende

bij tot

groen

in de

gemeenle,

teruijl Wetteren

als

boomkwekerijgemeente zelf amper de ¡nvalswegen beplant. lndien zou blijken dat in de
toekomst aanspraak zou gemaakt worden op de percelen in de regio Hospiesbos, vo6lt men
zich genoodzaakt om arbeiders te ontslaan. Men zal alle mogelijke kanalen aanspreken om
de rechten te

voor behoud van de boom

174. Het schrâppen van woon(uitbreidings)gebied mag niet enkel als

mogeluke

836

ln de omgeving van het provinciaal domein Den Blakken (blz. 215, kaart 45) zijn op
kaart percelen aangeduid voor bosuitbreiding, waarmee men n¡et akkoord gaat ln de tekst

887

worden

maar moet als

worden beschouwd.

175.

voor visie, doelstellingen en elementen gewenste ruimtelijke structuur staat

geen

vermeld.

176.

De globale gewenste ontwikkeling van de open ru¡mte rond het Hospiesbos en
omgeving (blz. 217, kaarten 47 en 48) zal vooral bepaald worden door de AGNAS-actie 44
en de evaluat¡e van de SBZ in het kader van de lHD. Het GRS is ambitieus en genereert een

887

hypotheek op de beoogde agrarische activ¡teiten, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat tot er
een GRUP wordt opgemaakt. Dit veroorzaakt bezorgdheid en onrust bij betrokken land- en
tuinbouwers

177

Men kan z¡ch n¡et vinden in de visie om landbouw

te

transformeren naar

887

ondersteunende en verueven vormen (b12.218). Landbouw kan niet verplicht vemeven
worden. Men pleit voor een visie en beleid die leiden tot een duurzame verankering van de
en

Antwoord
De GECORO stelt dat samen met de land- en tuinbouwsector in een intensief planningsproces de
gebieden z¡jn vastgelegd die structuurbepalend zijn voor de landbouw. De zoekzones, aangeduid

voor mogelijke bosuitbreiding (onder andere bij Hospiesbos), zijn niet gelegen binnen dit
herbevestigd agrarisch geb¡ed (HAG). De gemeente formuleert een visie over de delen die n¡et zijn
opgenomen in het HAG en deelt haar standpunt mee aan de Vlaamse overheid. Zij baseert zich voor
het standpunt op het voorstel tot bosu¡tbreiding van de wetenschappel¡jke studie van de provinc¡e
'Bebossings- en vergroeningsmogelijkheden in Wetteren' (Econnection), ln het standpunt spelen n¡et
enkel de agrar¡sche belangen, maar streeft de gemeente naar een evenwicht tussen verschillende

open ru¡mte bestemmingen. Naast de gemeente kan de Vlaamse overheid herbestemmingen
doorvoeren, op basis van de afbakening van de agrar¡sche en natuurlijke structuur (AGNAS). De
toekomstperspect¡even voor land- en tuinbouw en natuur en mengvormen daarvan worden in dat
proces vastgelegd (bezwaren 159, 160, 164, t66, 167 , t73,1761.
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De GECORO verduidelijkt dat in het structuurplan is opgenomen dat het voor de omgeving van het

Hospiesbos (blz.2L2) en andere gebieden gaat om kleine landschapselementen en puntsgewijze

uitbreidingen waar zich opportuniteiten voordoen. Daarmee wordt bedoeld dat het gaat om de
versterking van het ecologisch raamwerk langs perceelsranden, een gerichte bosaanplant, vormen
van natuurverweving enz. Het gaat dus niet per se om grootschalige bebossing van volledige
percelen, tenzij de opportun¡teit zich voordoet. Op blz.2LL staat dat de versterking van ecologische

infrastructuur in het landbouwgebied moet gebeuren zonder de agrarische
ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang te brengen. Verlaten landbouwpercelen worden waar
mogelijk ingeschakeld in het ecologisch netwerk, zonder dat het opgelegd wordt (bezwaren L59, L64,
165, 166).
De GECORO stelt dat het structuurplan een ruimtelijk beleidsdocument is. Voor de financiële

gevolgen van beleidsuitspraken op het inkomen van een individueel gezin of bedrijf wordt er

verwezen naar de regelgevingen van planbaten en planschaden, gebruiksschadevergoedingen,
compensaties in geval van onteigeningen enz. (bezwaren L59,161,, L63, t7L, L73).
De GECORO verduidelijkt dat het verbreden van landbouwactiviteiten niet wordt verplicht, maar
gezien wordt als een mogelijkheid voor een alternatief en bijkomend inkomen voor de landbouwer
De gemeente kan het

initiatief van de landbouwer daarin ondersteunen. Om misverstanden te

voorkomen, wordt een en ander tekstueel best op blz.2L8 verduidelijkt (bezwaren 16L, t7L,I77).
De GECORO stelt dat er in de omgeving van het Hospiesbos sprake is van de opkomst van

hobbylandbouw (blz. 2I7).ln de gewenste ruimtelijke structuur zijn de ontwikkelingsperspectieven
geschetst, waarin het eventueel voortbestaan van hobbylandbouw niet wordt genoemd. ln die
gebiedsvisie wordt geen aanleiding gevonden om hobbylandbouw expliciet te noemen. De
aanwezigheid van hobbylandbouw wijst er op dat deze gronden geen structuurbepalende rol spelen
in de landbouw. lngebruikname als professionele landbouwgrond wordt niet uitgesloten. Het draagt
zelfs de voorkeur van de GECORO dat deze gronden terug ¡n gebruik worden genomen als
professionele la ndbouw (bezwaar 162).
De GECORO noteert als belangrijk aandachtspunt bij de bosuitbreiding dat met het ontwerp

gewekt dat er al op perceelsniveau is nagedacht (cfr. studie Econnection).
De kaarten met de bewuste bosuitbreidingen worden best geabstraheerd. Nader onderzoek, waarbij
in overleg wordt getreden met de land- en tuinbouwsector, moet uitwijzen welke percelen in welke

structuurplan de indruk

is

mate in aanmerking komen voor een (gedeelteli¡ke) bebossing en kleinschalige
landschapselementen. Het richtinggevend gedeelte van het structuurplan geeft voor wat betreft de
bebossing de gewenste richting aan waarin wordt geëvolueerd, zonder daarbij exacte locaties aan te
duiden (bezwaren L63, 166).
De GECORO is van mening dat de voorgestelde bosuitbreidingen en de versterking van de

ecologische corridors voldoende aandacht krijgen in het structuurplan (bezwaar 168).
De GECORO stelt dat er geen sprake is van de stelling dat natte gronden geen economisch belang
zouden hebben. Er is een afweging gebeurd tussen de belangen, waarbij in de valleien vaak
ecologische belangen primeren (bezwaar 169).

41.

De GECORO is van mening dat het plaatsen van hekwerken niet overeenkomt met het niveau van de

beleidsuitspraken van een structuurplan (bezwaar

t70l.

De GECORO is zich ervan bewust dat het gemeentelijk structuurplan zich beperkt

tot de

gemeentegrenzen. De gemeente wijst er wel op dat de structuurplannen van aangrenzende

gemeenten Lede en Wichelen reeds eveneens bosuitbreidingen hebben opgenomen in de buurt van
de Serskampse bossen. Het gemeentelijk structuurplan van Wetteren geldt behalve als gemeentelijk
beleid ook als beleidssuggestie naar de omliggende gemeenten en naar hogere beleidsniveaus. De
GECORO ondersteunt de visie van de gemeente om aansluiting

te zoeken op lopende initiatieven in

de andere gemeenten en gelooft in samenwerking (bezwaa r !721.
De GECORO benadrukt dat het schrappen van woon(uitbreidings)gebied als compensatie wordt

beschouwd. ln het informatief gedeelte (blz. 86) staat inderdaad dat de herbestemmingen als
compensatie 'kunnen' worden beschouwd. Daar is gevolg aan gegeven in bindende bepaling 4 waar

staat dat bij de ontwikkeling van het woonbos gelijktijdig een evenwaardige oppervlakte
woon(uitbreidings)gebied naar een open ruimte functie wordt herbestemd en een evenwaardige
oppervlakte om nieuw bos aan te planten elders in de gemeente wordt aangeduid als compensatie
voor bosverlies in Giezeveld (bezwaar 174).
De GECORO stelt vast dat de teksten van de gewenste ruimtelijke structuur Den Blakken (blz.2L5

e.v.) inderdaad geen melding maken van bosuitbreiding, terwijl dit op kaart (conform Econnection)

wel is gebeurd. De kaarten worden geabstraheerd en de teksten en kaarten worden op elkaar
afgestemd zodat tekstueel ook duidelijk wordt dat er een zoekzone voor bosuitbreiding tussen Den
Blakken en Huisvenne is aangeduid. (bezwaar 175).

Voorstel van actie:
Er wordt voorgesteld om geen individuele percelen aan te duiden voor mogelijke bosu¡tbreid¡ng, maar een zoekzone te
voorzten.

Er wordt voorgesteld om de transformatie van de landbouw (verbreding, beheerboerderijen, ondersteunende landbouw
enz.) als mogel¡jke piste te omschrijven (blz. 218), in plaats van een dwingende omschrijving te hanteren.
Er wordt voorgesteld om de teksten (b12.215-216) en kaart (45) van Den Blakken op elkaar af te stemmen. Dat betekent dat

¡n d€ t€k6t ook wordt opgenomen dat bij de boschrijving van de gewenste structuur van Den Blakken melding wordt
gemaakt van een mogelijke zoekzone voor bosuitbreiding in de richting van Huisvenne, zoals ook aangeduid op kaart 45.

Tot slot worden de toekomstperspectieven voor de gemeenschapsvoorzieningen in de gewenste recreatieve clusters
verdu¡del¡jkt.

3.5.2

AGRARISCHEBEDRIJFSVOERINGINLANDBOUWGEBIED
Genoemd in

178.

Het bouwvrij houden van bepaalde landbouwgebieden voor n¡euw op te r¡chten
bedrijfszetels gaat te ver. ln andere zones, waar wel nog nieuwe bedr¡jfszetels kunnen

877, B7B, 879,
887, 888

worden opgericht, is het onaanvaardbaar dat d¡t enkel mogel¡jk is aansluitend op bestaande
bebouwing. Het starten van nieuwe, jonge bedrijven wordt daarmee onmogelijk gemaakt,

teru¡jl die bedrijven essentieel zijn voor de duurzame ontwikkeling van de sector en de

179.

Buiten de waardevolle

worden

randvoorwaarden voor

rarische

836, 887

42

activ¡teiten vastgelegd, behalve dat de vaste en tijdelijke agrarisch gerelateerde constructies

uitsluitend aansluitend bij de bestaande bebouwing moeten worden opgericht. Men stelt dat

er met deze bepal¡ng geen nieuwe bedr¡jven meer bü kunnen komen en dat bedrijven zich
niet kunnen herlokaliseren. Geurhinderlijke stallen worden bovendien liever verder weg van
de

180. De land- en

tuinbouwsector wenst geen bouwvrij gebied ¡n de agrarische
productieruimte (blz. 179,212,223). Het begrip bouwvrij is veel te streng en uitgebre¡d. De
begripsomschrÜv¡ng zal de bedrijfsdynamiek van nieuwe en tot uitbreiding of herlokalisatie
genoodzaakte bedrijven in problemen brengen. Om de agrarische productieruimte maximaal

887, 888

te beschermen kan een bouwvrij statuut aanvaard worden voor niefagrar¡sche constructies.
Noodzakelijke herlokalisaties, uitbreid¡ngen en optimaliseringen van bestaande bedrijfszetels
en de opricht¡ng van nieuwe zetels moet mogelijk blijven. Er wordt voorgesteld om dit aan te
vullen/te

181.

Het weren van conta¡nerteelten (blz. 179,2'12) is sectormaterie, geen ruimtelijke
materie De vrijheid van teelt dient gerespecteerd te worden. Dit is essentieel voor de

flexibiliteit en weerbaarheid van de bedrijven en een duurzame verdere ontwikkeling van de
ruimte. Er wordt
om dit te sch
Het scheuren van graslanden (blz 179, 212, 213), in zowel valleien als andere

182.

887, 888

887. 888

is

sectormater¡e, geen ruimtel¡jke materie. De vrijheid van teelt dient
gerespecteerd te worden. Dit is essentieel voor de flexibiliteit en weerbaarheid van de
bedrijven en een duuzame verdere ontwikkeling van de agrarische ruimte Er wordt

gebieden,

om d¡t te

183.

Uit het GRS blijkt onvoldoende wat wordt bedoeld met "visueel

waardevolle"
landbouwgebieden. Vanuit de principes van rechtszekerheid en uniform overheidsbeleid is
het noodzakelijk om de geb¡eden af te stemmen op de afbakeningsprocessen op hoger
n¡veau (afbakening buitengebied en kleinstectel¡jk gebied, herbevestiging agrarische
gebieden, AGNAS-RUP's en speciale beschermingszones). Dit dient te worden opgenomen
in punt 2.1. van de bindende bepalingen. ln afwachting hiervan kan een bewarend bele¡d

881,888

worden

'184.

ln de agrar¡sche ruimten met agrarische bebouwing (blz.212), zijnde de overige delen
van de gemeente, kan de landbouw zich verder autonoom ontwikkelen. Maar ook voor deze

zijn

887, 888

gebieden
bebouwingsbeperkingen voorgeschreven.
gewenste
functioneel/econom¡sch verantwoorde uitbreiding of nieuwe bedrijfszetel is niet steeds
mogelijk bij de bestaande bebouwing in de gehuchten en woonlinten. Ook is het niet altijd

Een

mogelijk of wenselijk om de functies wonen en agrarische bedrijvigheid te verueven
(afstandsregels, burgerl¡jke onaanvaardbaarheid, omgevingsvergunning). Er wordt
de tekst te

185.

of aan te

en bele¡d uit te werken.

ln het Hospiesbos/groot landschapspark (b12.212) wordt verweven landbouw enkel

887, B8B

gedoogd wanneer het de beroepsland- en tuinbouw niet verstoort. De implicatie van de term

landschapspark kan niet worden afgeleid uit het document. Voor het grote landschapspark is

er b¡j de agrarische sector geen draagvlak De aanwezige landbouw en het economisch
groen vormen op zich een landschap. lndien onderdelen van het Scheldelandschapspark
worden overgenomen, dienen deze visies ten gronde toegelicht en verantwoord te worden
Er wordt
de
naar het
overal te

186.

887, 888

187.

887, 888

Het innemen van onbeboste percelen voor de aanleg van populierenplantages (blz.
212, kaaft 43) is een teelt en dus sectormaterie en dus te schrappen. Populierenteelt moet

De v¡s¡e dat de structuurbepalende beekvalleien maximaal moeten gevr¡jwaard worden
van bebouwing (blz. 210) ¡s materie van de watertoets. De aanduiding van vallei bepaalt niet
het

karakter van een

Er wordt

om dit te

188.

De bepal¡ngen omtrent de beekbiotopen (blz.21O) moet beperkt worden tot het talud
van de waterloop Het is onaanvaardbaar om dit uit te bre¡den tot volledige percelen; elke m2
landbouwgrond telt en mag niet worden onttrokken. De tekst d¡ent aangepast, en het woord

189.

De term 'aangepast' (blz. 187) is beperkend, en onaanvaardbaar voor de landbouw.

888

888

Het samengaan van meerdere functies mag niet leiden tot de verdring¡ng van andere
in casu de land- en tuinbouw. De landbouw heeft zeker in

ook een

43

zeer belangrijke productiefunctie en dient hier ten volle voor te kunnen gaan met respect van
De term dient

de andere

190.

te worden.

De focus ligt op de mogelijkheden van vergunningsplichtige bebouwingsmogelijkheden

2't'l

het niet de bedoel

ts om

887

te

19'1.

Het aanleggen of verleggen van wegen (noord-zuidverbinding Moeregem-west en
Boerenhol, eventuele verlegg¡ng N42 richting Zottegem) zorgt ervoor dat hectaren
landbouwgrond definitief onder een laag asfalt verdwijnen. Men stelt de vraag hoe dit

836

kan worden.

192.

De land- en tuinbouwsector wil geen beperkingen opgelegd krijgen, ook niet in visueel
waardevol gebied (blz. 212). Dit zou namelijk oneigenlijke concurrent¡e door extra kosten

veroozaken. Bedrijfsonzekerheid wordt verhoogd. Men stelt de vraag om welke beperkingen
het
en of
of aan willekeur worden
193. Men gaat niet akkoord met de bepaling om in de gebieden Slommerdonkstraatje en
ruime omgeving Kalkense Meersen en Huisvenne (ten zuiden van spoor) nietgrondgebonden teelten, waaronder containerteelt, niet toe te staan (blz 2'12) Men ziet niet
in hoe de containerteelt visueel het open landbouwgebied verstoort (mais versus
planten/bomen in pot). De infrastructuur is minimaal en omkeerbaar. Bovendien ¡s
teeltdifferentiatie

van de

B87

structuur

'194.

De functieverbreding in het kader van onderhoud en beheer van de aaneengesloten
land- en tuinbouwgebieden mag niet als een 'alternatief worden gesteld. Hier is de land- en
luinbouw de hoofdactiviteit.

195.

888

Bij de historische lanen (blz. 214) dienen de bomenrijen langs N9 toegevoegd te

887

887

worden.

196

Er wordt voorgesteld om in de tekst de term 'landbouw' en afgeleiden consequent te

888

vervangen door 'land- en tuinbouw'. Het agro-business complex dat de economische
betreft zowel landbouw als tuinbouw en sierteelt.

197.

De landbouvvtyperingskaart (blz. 41) is niet meer up-to-date. Momenteel wordt door de

B8B

administralie de landbouwimpactstudie (Lis) gehanteerd. Er wordt voorgesteld om bij elke

¡ngreep aanspraak

te

maken

op deze data (ligging bedrijven,

bedrijfspercelen,

aard

198.

ln het kader van de lnstandhoudingsdoelstellingen wordt een herstructureringsbeleid

BBB

gevoerd waar¡n flankerend beleid wordl uitgewerkt. Bij het flankerend beleid dat onder Sigma

ontwikkeld werd (blz. 45) geniet het de voorkeur om alle maatregelen optimaal toe te passen
¡ndien bedrijven

in hun activiteiten beperkt worden. Een beperkende opsomming is

niet

en dient vermeden te worden.

199.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor de dreiging van schaalvergroting en
onoverwogen inplanting van grote bedr¡jfsondersteunende constructies in het
die de

2OO.

87

ruimte verder kunnen aantasten.

Er wordt gevraagd wat wordt bedoeld met (het vermijden van) intensieve activiteiten in

836

waardevolle

Antwoord:
De GECORO is bezorgd over het toekomstig karakter van de open ruimte van de gemeente. De open

ruimte wordt steeds meer bebouwd en in de praktijk blijkt dat bebouwing onomkeerbaar ¡s.
Bijkomende bebouwing betekent het onttrekken van vruchtbare landbouwgrond, Datzelfde geldt
voor agrarische bebouwing, die later van functie zou kunnen wisselen. De gemeente streeft via een
gebiedsgerichte afweging naar een gedifferentieerd open ruimte beleid, met het belang van de landen tuinbouwsector als beheerder van de open ruimte. Daarbij wordt rekening gehouden met andere

functies in de open ruimte, vooral in kwetsbare gebieden en gebieden die onder druk staan
(landschappelijk waardevol gebied, biodiversiteit, water, visuele kwaliteit enz,). Met een respectvolle
houding hoeft geen verdringing van bepaalde functies plaats te vinden. Visueel waardevolle
gebieden hoeven niet overeen te komen met de planningsprocessen van de hogere overhe¡d. Zij

is

44

bereid om toegevingen te doen inzake de bepalingen omtrent het bouwen van constructies in het
landbouwgebied (blz. 212).

-

ln het ontwerp structuurplan worden visueel waardevolle open landbouwgebieden en valleien beschouwd als bouwvrüe
agrarische gebieden. De GECORO is van mening dat de waterhuishoudkundige, ecologische en visuele waarden van
valleien moeten worden gerespecteerd. Valleien zün in hun geheel kwetsbaar, niet enkel het talud. Op basis daarvan wordt
voorgesteld de gedifferentieerde bouwmogelijkheden en de talud overstijgende beekbiotopen ongewijzigd te behouden. De
valleien worden behouden als bouwvrije agrarische gebieden (waar bijkomende bebouwing uitgesloten ¡s).

-

De visueel waardevolle open landbouwgebieden kunnen beleidsmat¡g worden afgesplitst van de valleien. De GECORO stelt

voor om het uitbreiden van bestaande landbouwzetels in deze landbouwgebieden (als een tweede categorie) wel mogelük

te maken op blz. 2'12. Voorwaarde voor uitbreiding van de bouwmassa is dat de nieuwe bebouwing op een bestaande
bebouwing van de bedrijfszetel wordt aangesloten.

-

De GECORO stelt dat het aangehaalde gemeentegrensoverschrijdende landschapspark in de buurt van Hospiesbos en
Serskampse bossen de waarde als open ruimte van de ruimere omgeving duidt. ln deze open ruimte wordt gestreefd naar
verweven landbouw. Met verwevenheid wordt bedoeld dat de open ruimte niet wordt gedomineerd door een bepaalde
sector, maar dat de diverse functies (landbouw, natuur, bos, water, zachte recreatie enz.) op een evenwichtige manier
rekening met elkaar houden. De omschr¡jving van verweven landbouw wordt best toegevoegd

op blz. 212. De

term

'landschapspark'wordt best geschrapt, omdat die de nadruk legt op een parkachtig karakter teru¡jl het om de verweving van
open ruimte act¡v¡te¡ten gaat.

-

ln het ontwerp structuurplan staat dat de bestaande zetels in autonome landbouwgebieden kunnen bl¡jven voortbestaan.
Nieuwe zetels kunnen er worden ingeplant aansluitend bij de bestaande bebouwde omgeving van de kernen
buitengebied,

in het
de verschillende gehuchten en woonlinten. Vanwege praktische bezwaren en milieunormen stelt de

GECORO voor om de bebouwing in de autonome landbouwgebieden niet te beperken op blz.2'12. Bestaande zetels mogen

worden uitgebreid, en nieuwe zetels mogen worden opgericht zonder daarbij per se aan te sluiten op de bestaande
bebouwde omgeving. Wel wordt aandacht besteed aan de landschappelüke inpass¡ng van de bebouwing.

(bezwa ren 17 8, 179, 180, 183, 184, 185, t87, L88, L92, I99, 2O0l
De GECORO gaat akkoord om de bepalingen omtrent het differentiëren van teeltsoorten (pot,
container, populier enz.) en het scheuren van graslanden te schrappen, omdat het sectormater¡e
betreft waarvoor geen vergunning moet worden aangevraagd (waardoor het ruimtelijk niet te

regelen is). Wel blijft het scheuren van historisch permanente graslanden conform het natuurdecreet
verboden (bezwaren 18L,I82,186, 190, L93).
De GECORO geeft aan dat er momenteel onduidelijkheid bestaat over de afbakening van de valleien.
Op de verschillende gewenste deelstructuren van de open ruimte zijn valleien anders aangeduid. De
GECORO is van mening datde grenzen van de valleien niet in algemene bewoordingen in het

structuurplan kunnen worden vastgelegd. Deze grenzen kunnen maar exact (dus op perceelsniveau)
worden bepaald bij de opmaak van een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan. Criteria hierbij kunnen
o.a, zijn: de overstromingsgevoeligheid van de omgeving van een vallei, de ecolog¡sche, natuurlijke
en landschappelijke waarden, het reliëf, het grondgebruik
Tol slot vraagt de GECORO wel om de meest recente data (2014) te gebruiken (bezwaren !78,180,
L83, t87, 188, 190, L99, 200).
De GECORO verduidelijkt dat het verbreden van landbouwact¡viteiten n¡et wordt verplicht, maar
gez¡en wordt als een mogelijkheid voor een alternatief en bijkomend inkomen voor de landbouwer
De gemeente kan het ¡n¡tiat¡ef van de landbouwer daarin ondersteunen. Om m¡sverstanden

te

45

voorkomen (onder andere met 'aangepaste landbouw'), wordt een en ander tekstueel best op blz.
187 verduidelijkt (bezwaren 189, L94).
De GECORO stelt dat het verleggen van wegen of het aanleggen van nieuwe wegen niet per se

(planologische) compensatie hoeft in te houden. Wel bestaat er een systeem van (financiële)
compensatie aan getroffen eigenaars (bezwaar 191).
De GECORO gaat akkoord om N9 Brusselsesteenweg op te nemen als historische laanstructuur op

blz.2t4. Voor de consistentie van het document wordt dit best ook aangepast op blz. 180 (bezwaar
1ss).
De GECORO verduidelijkt dat met de term landbouw de landbouw in brede zin bedoeld wordt (het

geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt voor de productie van planten
en dieren voor menselijk gebruik). Tuinbouw en sierteelt ressorteren daaronder. Daarom wordt

voorgesteld de terminologie niet aan te passen (bezwaar 196).
De GECORO gaat akkoord om de landbouwimpactstudie (Lis) te gebruiken naast de

landbouwtyperingskaart. De gemeente kan deze data opvragen bij het departement Landbouw &
Visserij van de Vlaamse overheid. Dit kan worden aangevuld op blz. 4L (bezwaar 197).
De GECORO onderschrijft dat momenteel enkel planologische ruil als mogelijke flankerende

maatregel naar voren wordt geschoven op blz. 45. Dit

is

te beperkend en wordt best geschrapt

(bezwaar 198),

Voorstel van actie:
ln de gewenste ruimtelijk-agrarische structuur (blz.2I2, kaart 421wordt een nieuwe categorieindeling gekoppeld aan duidelijke beleidsuitspraken met betrekking

-

tot bebouwingsmogelijkheden.

Categorie 1 bevat de valleien. Bijkomende bebouwing is uitgesloten.
Categorie

2 bevat de

visueel waardevolle open landbouwgebieden. Bükomende bebouwing mag

in aansluiting op de

bebouwing van bestaande bedrijfszetels. N¡euwe zetels zijn uitgesloten.

-

Categorie 3 bevat veMeven landbouw met versterkte landschapselementen. Bijkomende bebouwing, waaronder nieuwe
zetels, kan opgericht worden, indien deze ruimtelijk aansluitend bij bestaande bebouwing.

-

Categorie 4 bevat het autonoom landbouwgebied. Bijkomende bebouwing, waaronder nieuwe zetels, kan opger¡cht worden,

indien deze ruimtelijk aansluit bü bestaande bebouwing tenzij er dwingende randvoorwaarden zijn die de ruimtelijke
aansluiting met bestaande bebouw¡ng n¡et mogelijk maken (zoals bijvoorbeeld milieutechnische randvoorwaarden) ln het

kader van de opmaak van het RUP worden de afw¡jkingsmodalite¡ten en de bijzondere randvoorwaarden verder
geconcretiseerd.

Bij de bespreking van het hoofdstuk 'Elementen van de gewenste ruimtelijk-agrarische structuur' op blz. 211 wordt een
inleidende paragraaf toegevoegd die stelt dat als algemeen uitgangspunt voor Wetleren geldt dat in de open ruimte voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden moeten worden gegeven voor economisch vitale landbouw daar deze de open ruimte voor een
overgroot deel ¡n stand houdt op de h¡ervoor meest geschikte gronden. Vanuit natuur, landschap, woonomgeving kunnen op
specif¡eke plekken echter wel beperkingen worden gesteld ten aanzien van de vrijheidsgraden van de landbouw en haar
¡nfrastructuren.

Kaart 5 (gebaseerd op data van 2011)wordt geüpdatet met nieuwe data (2014).
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De

term groot landschapspark (blz.2f2l wordt geschrapt. De begripsbepaling van 'verweving' wordt

opgenomen.
De bepalingen omtrent teeltsoorten en het scheuren van graslanden worden geschrapt.
De bepalingen omtrent verbreding van landbouw en aangepaste landbouw worden genuanceerd op

blz.187.
De bomenrijen langs N9 Brusselsesteenweg worden toegevoegd bij de historische lanen op blz. 180

en blz.2L4.
Bij de mogelijke flankerende maatregelen (blz. 45) wordt "zoals bijvoorbeeld planologische ruil"
gesch ra pt.

ln de bronnen onder paragraaf 1.L (blz.41)wordt de tweede alinea geschrapt en vervangen door de
volgende zin: "De belangrijkste bronnen om de agrarische structuur in beeld te brengen zijn de
landbouwgebruikskaart, de landbouwtyperingskaart en de landbouwimpactstudie". De gemeente
vraagt een uitsnede van de landbouwimpactstudiekaart op bij L&V en voegt deze als kaart of figuur
toe bij het structuurplan.
De begripsbepaling 'landbouw' (waaronder tuinbouw en sierteelt ressorteren) wordt toegevoegd op

blz.49.

3.5,3

NATTE GRASLANDEN EN HUISVENNE

Genoemd in

2O'1.

Het gaaf landschap van de Huisvenne wordt te ruim opgevat in het GRS. De
Huisvenne bevat geen akkerland als vruchtbare cultuurgronden (Serskampsteenweg,
herbevestigd agrarisch gebied), maar het bestaat in feite enkel uit laaggelegen, natte
weilanden. De begrenzing, en bijgevolg de daarmee gepaard gaande beleidsuitspraken,

836, 877, 878,
879, B81, 887

moet op de realite¡t en praktische haalbaarheid worden aangepast. ln het akkerland moeten
vollegrondculturen en conta¡nerteelt mogelük zijn. Overleg met land- en tuinbouwsector is
Dit dient te worden
tn
2.1 . van de bindende

202.

ln Huisvenne zijn er nog intensieve landbouwactiv¡teiten. De tuinbouwsector is zeer

sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte percelen. Elke ingreep die

887, 888

de

landbouwstructuur versnippert dient maximaal geweerd te worden. lndien geen trage wegen
aanwezig zÜn, bestaat er ook geen noodzaak om nieuwe te voozien. De landbouwvisie is
eenvoudig: behoud intensief gebruik. Er mag geen verdringing plaatsvinden. Voor zover dit
kan worden
re
aanvaardbaar
Er wordt extra aandacht gevraagd voor het behoud van alle natte graslanden in de
valleien van de Schelde, Molenbeek, zijbeken van de Molenbeek, en Maanbeek - Laresloot -

203.

Sloot. Dergelijke natte graslanden mogen geen deel uitmaken van

87

een

2O4.

Natte graslandpercelen in de valleien van Molenbeek en zijbeken lenen zich niet
minder voor landbouwteelten in het algemeen, maar enkel m¡nder voor akkerbouw- en

836

tuinbouwteelten. Valleien d¡enen beperkt te worden tot de natte graslanden en men mag niet
zo maar een harde
als
nemen

205

Men gaat niet akkoord met de verbinding tussen Den Blakken en Hu¡svenne via een
veMev¡ng van bosuitbreiding (blz. 22'l,kaaft 52). De ontwikkeling van de open ruimte zal
vooral worden

887

door AGNAS-actie 43.
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Antwoord
De GECORO is van mening dat de beleidsuitspraken over Huisvenne gaan over het behoud van het

historisch landschap van natte graslanden ten zuiden van de spoorlijn en een ecologische en
recreatieve verbinding met Den Blakken ten noorden van de spoorlijn. Het uitgangspunt om de
historische perceelstructuur ten zuiden van de spoorlijn te behouden geldt volgens de kaarten niet

voor de intensieve landbouwpercelen langs Serskampsesteenweg. Er worden ook geen beperkingen
opgelegd in het herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Ook de ecologische verbinding met Den
Blakken ligt niet in het HAG. Met andere woorden is het gebied Huisvenne, waarvoor

beleidsuitspraken naar agrarische bedrijfsvoering zijn gedaan, niet te ruim opgevat. Het is inderdaad
aangewezen om bij de verdere uitwerking overleg te voeren met de betrokken actoren. ln het
richtinggevend gedeelte kan het overleg worden opgenomen. Er is geen aanpassing in bindende
bepalingen nodig (bezwaar 2OI).
De GECORO verduidelijkt dat in het structuurplan is opgenomen dat het voor de omgeving van

Huisvenne en andere gebieden gaat om kleine landschapselementen en puntsgewijze uitbreidingen
waar zich opportuniteiten voordoen. Daarmee wordt bedoeld dat het gaat om de versterking van het
ecologisch raamwerk langs perceelsranden, een gerichte bosaanplant, vormen van natuurverweving
enz. Het gaat dus niet per se om grootschalige bebossing van volledige percelen, tenzij de

opportuniteit zich voordoet. Op blz. 2L1 staat dat de versterking van ecologische infrastructuur in het
landbouwgebied moet gebeuren zonder de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang te
brengen. Verlaten landbouwpercelen worden waar mogelijk ingeschakeld in het ecologisch netwerk,
zonder dat het opgelegd wordt (bezwaren 2Ot,2O2).
De GECORO geeft aan dat er momenteel onduidelijkheid is over de afbakening van de valleien, De
GECORO is van mening dat de grenzen van de valleien niet in algemene bewoordingen in het

structuurplan kunnen worden vastgelegd. Deze grenzen kunnen maar exact (dus op perceelsniveau)
worden bepaald bij de opmaak van een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan. Criteria hierbij kunnen
o.a. zijn: de overstromingsgevoeligheid van de omgeving van een vallei, de ecologische, natuurlijke
en landschappelijke waarden, het reliëf, het grondgebruik (bezwaren2O3,2O4l.
De GECORO stelt dat valleien worden aangeduid als bouwvrije gebieden om natte graslanden in de

kwetsbare valleien te behouden. ln deze gebiederr zijn intensieve akkerbouw- en tuinbouwteelten
niet gewenst. Desalniettemin kunnen in het structuurplan geen teeltbeperkingen worden
opgenomen. Valleien worden niet beperkt tot de natte graslanden, omdat het vaak om ruimere
gebieden gaat met daarin bijvoorbeeld opgehoogde of gedraineerde gronden (bezwaren 203,204).
De GECORO stelt dat de ontwikkeling van de open ruimte tussen Den Blakken en Huisvenne

inderdaad zal worden bepaald door AGNAS-actie 43. De verbinding vra een verwevrng van

bosuitbreiding geldt als visie van de gemeente, en als input voor de AGNAS-studie (bezwaar 205).
Voorstel van actie:
Er wordt op blz. 49 een nuancering gedaan dat niet alle landbouwteelten ongeschikt zijn op natte graslandpercelen in de
Molenbeekvallei.
Kaart 5 (gebaseerd op data van 201 I ) wordt geüpdatet met nieuwe dala (2014)
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3.6

GROEN, PARKEN, NETWERK TRAGE WEGEN EN RECREATIE

3.6.1

GROENPOLEN, DEN BLAKKEN

206.

ln de richtinggevende bepalingen bij de beschrijving van de ru¡mtelijke visie op de

Genoemd in
85, 855

groenpool Den Blakken moel opgenomen worden dat het behoud van de bestaande lichte
industriële activ¡teit van het confectiebedrijf mogelijk is. Het uitdoven van deze niet-storende
activiteit in een

slachthuis is

niet

207.

De ontw¡kkelingsvisie voor Den Blakken en de omgeving Scheldeoeverpark wordt
beter uitgebreid tot een groot landschappel¡jk waardevol en toer¡st¡sch-educatief-recreatief
park. Het gaat om het gebiecl tussen de Schelde, aansluitend via het veer van Schellebelle

810

met de Kalkense Meersen, langs het wandel- en fietspad op rechteroever naar Den Blakken,

via de Stuifduinen en Huisvenne naar de plantenkwekerijen van de Boskant, via
van

208

en

Het ontwikkelen van een

het

om

te vinden
de Molenbeekvallei.
gemeentegrensoverschrijdend landschapspark met

836

bovenlokale/reg¡onale aantrekking strookt niet met het feit dat geen verstoring van de
ecologie mag plaatsvinden (zoals in het Hospiesbos). Toer¡sme (met overnachtingen) en
lokale recreanten
met zich mee.

209.

De ontwikkeling van een gemeentegrensoverschr¡jdend landschap gekoppeld aan

diverse

is niet

887

en wordt n¡et

210.

Om het waardevolle bos met majestueuze bomen van de zustergemeenschap tussen
Wegvoeringstraat en Schelde de volledige bescherming te bieden, zou het goed zijn om

810

deze zone (gemeenschapsvoozieningen volgens het gewestplan) om te vormen tot
natuurgebied of bosgebied. Daarmee kan het gelden als boscompensat¡e voor het
woongebied Giezeveld, en kan de eventuele druk door bouwontwikkelingen worden

2'11.

Er wordt voor gepleit om van de Molenbeekvalle¡ een groenpool te maken vanwege

haar bovenlokaal ecologisch belang, de

212.

natuurverbindingsstructuren

en

De lijst van groenpolen (blz. 222) kan worden aangevuld met Kalkense Meersen als

213.

B41

de

Bij de groenpolen (blz. 21O) mag het samengaan van meerdere functies n¡et leiden tot
de verdringing van andere functies, in casu de land- en tuinbouw. Elke m2 landbouwgrond
telt en mag niet worden onttrokken. De tekst d¡ent aangepast, en 'bouwvrij' geschrapt in de

887, BB8
888

Antwoord
De GECORO is van oordeel dat in de bredere context van de parkstrook langs Wegvoeringstraat en

van de ecologische verbinding tussen Den Blakken en de Schelde het bedrijf een storend element is.
Het gaat om een groot gebouw op een voor het publiek afgesloten perceel, wat n¡et strookt met het

wensbeeld. De overige gebouwen in de strook langs de Schelde hebben een meer publiek karakter.
Het uitdovend karakter wordt gekoppeld aan een nabestemm¡ng, die van kracht wordt als
bedrijfsactiviteiten worden stopgezet of als het gebouw wordt opgenomen ¡n het register van
leegstaande en verwaarloosde gebouwen (bezwaar 206).
De GECORO stelt dat het Scheldeoeverpark momenteel een m¡n of meer samenhangend geheel is
van park, grootschalige voorzieningen (rusthuis, ziekenhuis), sport en recreatie. Een uitbreiding in de
r¡chting van Schellebelle is onderzocht, maar weinig realistisch bevonden. Het gaat om een

uitgesproken agrarisch geb¡ed met een cluster woonbebouwing, dat sterk verschilt van de
parkachtige strook met grootschalige voorzieningen in Wetteren. Momenteel bestaat er geen
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aanknopingspunt om het Scheldeoeverpark uit te breiden in de richting van het agrarisch gebied in
Schellebelle, met uitzondering van het fietspad langs de Scheldedijk. Uitbreiding naar Hospiesbos en
Paelepelbos kan op termijn worden bezien, maar is zeer onwaarschijnlijk gelet op het intensieve
agrarische gebruik in het tussengebied. De verbinding met Den Blakken en Huisvenne is voorzien
(bezwaar 207),
De GECORO benadrukt dat het aangehaalde gemeentegrensoverschrijdende landschapspark in de

buurt van Hospiesbos en Serskampse bossen de waarde als open ruimte van de ruimere omgeving
duidt. ln deze open ruimte gaan landbouw, natuur, bos, zachte recreatie en ander gebruik op een
evenwichtige manier samen. ln het geval van Hospiesbos is in het voorziene netwerk sturing van
recreatie voorzien, om verstoring van ecologische waarden te voorkomen. De ecologische verbinding
met Smetledebos en Serskampsebossen is belangrijk. De term 'landschapspark' wordt wel best
veranderd, omdat deze term semantisch niet overeenkomt met het gewenst beleid, zijnde de
gewenste verweving van functies (bezwaren 208,2091.
De GECORO stelt dat de noodzaak aan bestemmingswijziging van gemeenschapsvoorzieningen naar

natuurgebied/bosgebied in het Scheldeoeverpark te bekijken is in functie van de structuurschets
voor het Scheldeoeverpark. Het gaat daarbij niet enkel om de bescherming van groen, maar ook om
uitbreidings- en herstructureringsmogelijkheden van bepaalde activiteiten, de toegankelijkheid van
het gebied enz. (bezwaa r

2t0l.

De GECORO is van mening dat de Molenbeekvallei een belangrijke ecologische en recreatieve as is,

waarbij gebiedsgerichte uitspraken over de versterking van deze as worden gedaan. De GECORO gaat
akkoord om van de Molenbeekvallei een groenpoolte maken (bezwaar 211).
De GECORO gaat akkoord om Kalkense Meersen als bovenlokale groenpool ook op te nemen in de

tekst (1.4.), conform de kaart (bezwaar 2L21.
Voorstel van actie:
opnemen van de Molenbeekvallei en de Kalkense Meersen in de l¡jst van groenpolen (b12.222)
¡ntegraal schrappen van tefm 'landschapspark'in teksten en kaarten aangaande het Hospiesbos.

3.6.2

NETWERK VAN TRAGE WEGEN (MET UITZONDERING VAN GIEZEVELD), FIETSEN, WANDELEN, JONGEREN,
MINDERVALIDEN EN SCHOLEN

Genoemd in

214. ln het plan wordt weinig of geen

aandacht besteed

aan

jongeren

829, 830, 839

(recreatiemogel¡jkheden)

en de scholen. De aanwezigheid van talrijke secundaire scholen is
nochtans de belangr¡jkste verzorgende functie van Wetteren voor het ommeland. Ook in het
verkeer en bij de aanleg van nieuwe bruggen wordt te wein¡g aandacht besteed aan zwakke

weggebruikers

en de massa jongeren die
stad'

deelnemen aan het verkeer. Het label

theorie-

215.

ln hoofdstuk 4 is enkel aandacht uitgegaan naar de auto, n¡et naar de fietser. De
fietspaden worden enkel op recreatieve manier beschouwd. Men vezoekt uitdrukkel¡jk om
de fietser als pendelaar en als dagelijks weggebruikers in het volledige document op te
nemen. Een goede fietsinfrastructuur en het onderhoud hiervan zijn wenselijk voor de
kwaliteit van de

met de nadruk

duurzaamheid en

829, 830, 839

van de

50

voetafdruk. Het

moet

worden.

216.

De globale aanpak voor een functionele opwaardering van het netwerk van trage
wegen (blz. 260) wordt gesteund vanuit de agrarische sector, op voorwaarde dat: 1) naast

887

het vastleggen en realiseren van functionele miss¡ng links ook niet-functionele trage wegen
uit de atlas der buurtwegen worden geschrapt, 2) het vastleggen van nieuwe verb¡ndingen

enkel in overleg gebeurt met de agrar¡sche sector, 3) eldienstbaarheden op juridische
context bekeken worden. Deze voorwaarden dienen
te worden in het GRS.
Men gaat niet akkoord met de uitbreid¡ng van nieuwe recreatiewegen (blz. 218) indien

217.

887

deze over private eigendom lopen. Men pleit voor de afschaffing van niet-functionele trage
uit de atlas der

218.

Trage wegen versnipperen de land- en tuinbouwstructuren. Enkel strikt noodzakelijke

B88

functionele trage verbindingen kunnen overwogen worden, mits de andere ¡n onbruik
ook definitief worden

uit de atlas der

219.

De gemeente telt een groot aantal scholen en de voetgangersbrug is een druk
gebru¡kte toegangsweg, op beide oevers. Veel planelementen uit het GRS doen de

B'82

mobilite¡tsproblemen toenemen, en daarom moet de voetgangersbrug bij hoogcfringendheid

worden aangepakt. De plannen voor de nieuwe voetgangersbrug bev¡nden zich in de
eindfase. De geplande herstructurering van Tragel moet grondig worden bekeken met het
de ve¡l

van

en fietsers.

220.

Er wordt een voorstel gedaan voor een veilige fiets- en wandelverbinding aan de
zuidrand van de woonkern Wetteren. Diepenbroekstraat en Kleine Smetledestraat worden
vandaag door sluipverkeer gebruikt als alternatief voor Zuidlaan. Door deze twee smalle,
landelijke straten af te sluiten voor doorgaand verkeer (paaltjes in het m¡dden of

867

tractorsluizen), wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd (ook voor mindervaliden uit
de ¡nstelling in Diepenbroekstraat). Bestemmingsverkeer naar woningen, bedrijven en

landbouwpercelen blijft mogelijk van de ene of andere kant (Massemsesteenweg,
Oordegemsesteenweg, Smetledesteenweg). Daarmee kan ook de overbodige en
veruvarrende ontdubbeling van Oordegemsesteenweg worden omgevormd tot een
volwaardig groenelement (kant Diepenbroekstraat) met een veilige oversteek van de

22'1.

Tussen Oordegemsteenweg en Smetledesteenweg zijn drie oost-westverbindingen
(fìetsassen) ingetekend. De middelste fietsas loopt dwars over een notenkwekerij. Het

openstellen van

dit pad is negatief voor de

B9

bedrijfsvoering (diefstal, vertrappel¡ng,

vandalisme), waardoor de percelen moeten worden afgesloten voor het publ¡ek. Daarmee
wordt het open landschap geschaad. Met het weglaten van de m¡ddelste f¡etsas kan de kern
van het Hospiesbos ook beter worden gevrijwaard van passage (hetgeen een doelstelling is

van het GRS). Daamaast

is er een

bestaand wandelpad, vertrekkend vanaf de

Kortenboskapel oostwaarts, dat in betere staat verkeert en op natuurlijke wijze door Het Z¡jp
van het betreffende tuin

ts

222.

Er wordt bezwaar aangetekend tegen de ontbrekende verbinding 31c, zijnde de dijk op

B32

de zuidelijke Scheldeoever tussen Wetteren en Schellebelle. Een dijkpad tast de privacy van

de woningen onder de dijk ernstig aan (inkük in achtertu¡nen door vele passanten) ln plaats
daarvan kan gebruik worden gemaakt van de trage weg Lege Weg - Jabekestraat, die
tevens ¡s opgenomen in het prov¡nciaal fietsroutenetwerk. Daarmee wordt voldaan aan het
u¡tgangspunt voor het wegwerken van ontbrekende schakels ¡n het netwerk van trage wegen
(blz. 260 e.v.). Men heeft tegen het d¡jkpad ook beroep tot nietigverklaring ingesteld in het
kader van de

223.

van

en Zeekanaal nv

Het hoofdstuk omtrent trage wegen is volledig in functie van fietsverbindingen

B,41

opgesteld, terwijl een groot deel van het trage wegennetwerk over onverharde, smalle
voetwegen verloopt. Het trage netwerk moet ¡n zijn totaliteit beschermd en onder de
aandacht worden
in het

Antwoord
De GECORO benadrukt dat de uitbouw van het traag netwerk een belangrijk deel is van de verkeersen vervoersstructuur in de gemeente. B¡j de visie in het r¡chtinggevend gedeelte (blz. 25s) kan het
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belang van de zwakke weggebruiker en van de publieke ruimte (groen, kindvriendelijkheid, veiligheid
enz.) worden benadrukt (bezwaren

2L4,ztï).

De GECORO stelt dat fietspaden n¡et enkel vanuit recreatief perspectief worden beschouwd ln het
GRS is

ook gezocht naar functionele relaties, waarbij ook trage verbindingen naar het

kernwin kelgebied en de gemeenschapsvoorzieningen werden meegenomen (bezwaa r 215).
De GECORO is van mening dat het schrappen van niet-functionele verbindingen uit de atlas van

buurtwegen niet gewenst is. Deze verbindingen maken immers deel uit van een fijnmazig netwerk
waarvan ook recreatieve routes deel uitmaken. De GECORO gaat er inderdaad mee akkoord om de

uitbouw van het netwerk te laten gebeuren in samenspraak met belanghebbenden. De exacte locatie
van de verbindingen en de juridische voorwaarden moeten in detail op terrein worden bekeken. De
GECORO stelt dat het bij de realisatie van trage wegen niet de bedoeling is om eigendommen op

te

splitsen. Bij de realisatie worden voornamelijk perceelsgrenzen gevolgd (bezwaren 216,277,218l'.
De GECORO onderstreept het belang van de (nieuwe) voetgangersbrug. Bij de ontsluiting van

gemotoriseerd verkeer van de Tragelsite moet inderdaad rekening worden gehouden met de
gewijzigde verkeerssituatie en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Dit wordt best als
aandachtspunt toegevoegd op blz. L87, voorlaatste alinea (bezwaar 219).
De GECORO stelt dat de voorgestelde verkeersingreep in Diepenbroekstraat en Kleine

Smetledestraat geen voorwerp uitmaakt van het structuurplan. De dienst mobiliteit dient de
haalbaarheid van de suggestie grondig te bestuderen in het kader van de gemeentelijke

mobiliteitspla nning (bezwaar 220).
De GECORO suggereert om de voorgestelde fietsverbindingen ongewijzigd

te laten, omdat het pad in

kwestie de verbinding legt tussen Hospiesbos enerzijds en Molenbeekvallei (via Maelbroekstraat)
anderzijds. Binnen het concept van goed verbonden groenpolen en andere belangrijke open ruimten
worden de wandel- en fietsverbindingen best behouden. De GECORO gaat er inderdaad mee akkoord
om de uitbouw van het netwerk te laten gebeuren in samenspraak met belanghebbenden. De exacte
locatie van de verbindingen en de juridische voorwaarden moeten in detail op terrein worden
bekeken. De GECORO stelt dat het bij de realisatie van trage wegen niet de bedoeling is om

eigendommen op te splitsen. Bij de realisatie worden voornamelijk perceelsgrenzen gevolgd
(bezwaar 22I).
De GECORO stelt dat het gemeentebestuur op 15 april 20L3 op basis van het actieplan van het

goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan (6 juni 20L2) heeft beslist om het fietsverkeer via het
jaagpad en een nieuw aan te leggen dijk op de rechteroever te leiden. ln het mobiliteitsplan zijn geen

doelstellingen opgenomen voor het voorzien van fietsverbindingen in Jabekestraat - Lege Weg of
voor eventuele zone 3O-maatregelen. Het gemeentebestuur heeft de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning voor de dijkwerken op 5 novembe¡ 2012 gunstig geadviseerd. Er
bestaat momenteel geen aanleiding om een alternatief tracé naar voren te schuiven (bezwaar 2221.
De GECORO verduidelijkt dat het traag netwerk niet uitsluitend voor fietsers bedoeld is, maar ook

voor voetgangers. Het gaat bovendien om zowel functionele als recreatieve routes. Om het traag
netwerk voor zowel fietsers als voetgangers te behouden, worden geen buurtwegen afgeschaft
(bezwaar 223).
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Voorstel van actie
toevoegen van het belang van de zwakke weggebruiker en van de publieke ruimte (groen, kindvriendelijkheid, veiligheid

enz.)bij de doelstellingen op blz. 258

3.6.3

ONÏWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN RECREATIEVEVOORZIENINGEN
Genoemd in

224

Het ¡s noodzakelijk om in 2.5. bindende bepalingen op te nemen dat er bij het
ondezoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatieve voozieningen rekening
moet worden

met

tot

i

van

881

imte.

Antwoord
De GECORO bevestigt dat er rekening moet worden gehouden met publieke kinderspeelru¡mte. Het

bindend opleggen van dergelijke inrichtingsdetails gaat echter te ver (bezwaar 224]r.
Voorstel van actie:
ln het richtinggevend gedeelte wordt het belang van de publieke ruimte benadrukt, waar¡n publieke
kinderspeelruimte een belangrijk aa ndachtspunt is.

3.7

OVERIGE BEZWAARSCHRIFTEN

3.7.1

BEELDKWALITEITSPLANNEN
Genoemd in

225.

Voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan, dat b¡jdraagt tot de kwalite¡tsvolle,
nuttige en aangename ¡nr¡chting van het kernwinkelgebied Wetteren, wordt het

810

kernwinkelgebied best verruimd tot het centrumgeb¡ed Wetteren. Ook moet de functionaliteit
activiteiteninfrastructuren in het
worden

tussen de verschillende

226. Het is noodzakelijk om in 2 4. b¡ndende bepalingen op te nemen dat er bij de opmaak
van beeldkwaliteitsplannen rekening moet worden gehouden met stedel¡jke
en

881

iek

Antwoord
De GECORO stelt vast dat de scope van het beeldkwaliteitsplan inderdaad best wordt uitgebreid

tot

het centrumgebied. Met het beeldkwaliteitsplan wordt een gebiedsvisie opgemaakt waarin niet
enkel de vormelijke elementen in ogenschouw worden genomen, maar ook de functies en onderlinge
samenhang van de aanwezige assen, pleinen, aantrekkingspolen enz. Dit is een evidentie en hoeft
daarom niet te worden verduidelijkt (bezwaar 225).
De GECORO bevestigt dat er rekening moet worden gehouden met stedelijke groenontwikkeling en

publiek groen. Het bindend opleggen van inrichtingsdetails gaat te ver. ln de bindende bepalingen
zijn geen inhoudelijke voorschriften opgenomen, enkel de acties op zich (bezwaa r 226).
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Voorstel van actie:
ln bindende bepaling 11 wordt "het kernwinkelgebied" veranderd in "het centrumgebied Wetteren"

3.7.2

GENERIEKETOETSINGSKADERS

B

Genoemd in

227.

Het is noodzakel¡jk om in 2.4. bindende bepalingen op te nemen dat er bij de opmaak
van een toetsingskader voor binnengebieden in stedel¡jk weefsel rekening moet worden
met

881

en

Antwoord:
De GECORO bevestigt dat er rekening moet worden gehouden met stedelijke groenontwikkeling en

publiek groen. Het bindend opleggen van inrichtingsdetails gaat te ver. ln de bindende bepalingen
zijn geen inhoudelijke voorschriften opgenomen, enkel de acties op zich (bezwaar 227).

Voorstel van actie
Geen aanpassing.

3,7.3

WATERHUISHOUDING

Genoemd in

228.

Ten aanzien van de waterhuishouding wordt voorgesteld om de volgende zaken op te
nemen: 1) het opmaken van een kaart met wachtbekkens Herdershoek, Schalmdries,

826

Molenbeekvallei tussen N400/Noordlaan en Schelde; 2) het opnieuw in beschouwing nemen
en eventueel schrappen van gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers vanwege het

gevaar op dagenlange onderbreking van het landbouwgebruik; 3) het aanhouden van De
Ham als gecontroleerd overstromingsgebied; 4) de vroegere Scheldemeander te heropenen

als tijdelijke berg¡ng/buffering van hemelwater en als recreat¡ef element (kajakken, vissen,
schaatsen)

228 bis. De voorgestelde inrichting van Ham (GCG) en Bastenakkers (GOG) heeft
ook effecten buiten het plangebied van het gewestelijk plan, namelijk op een vereiste
waterbergingscapaciteit die vandaag aanwezig is, maar die verlegd wordt naar
Neerhekkers (tussen beide in). Deze bergingscapaciteit is onvoldoende en wordt
door de
van de GGG's en GOG

Antwoord:
De GECORO benadrukt het belang van de waterhuishouding in de Scheldevallei. De genoemde

wachtbekkens worden best beschreven bij de Molenbeekvallei op blz. 48 als feitelijke toestand (punt
L). De gemeente wijst er op dat de meeste zaken met betrekking tot het bergen en bufferen van

water onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid valt (waaronder Sigma). Ook het
behouden, opnieuw in beschouwing nemen en eventueel schrappen van gecontroleerde
overstromingsgebieden (Bastenakkers, De Ham) is geen gemeentelijke mater¡e (punten 2 en 3 en
bezwaar 228 bis). Het heropenen van een vroegere Scheldemeander voor waterbuffering en
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recreat¡e moet worden bekeken in het kader van de Sigmawerken langs de Schelde. ln Sigma wordt
behalve de verhoging van de veiligheid langs de rivier en de buffering van overtollig water ook
aandacht geschonken aan de diverse omliggende open ruimte functies waaronder recreatie (punt 4)
(bezwaren 228 en 228 bis),

Voorstel van actie
De wachtbekkens Herdershoek, Schalmdries en Molenbeekvallei tussen N4OO/Noordlaan en Schelde worden tekstueel
opgenomen in het informatief gedeelte op blz. 48.
De GECORO vraagt om het gebied Neerhekkers op te nemen in het gewestelijk RUP Bastenakkers-Ham.

3.7.4

OPENBMRONDERZOEK

229.
230.

De informatieavonden waren niet

Genoemd in
maar

informatief.

Men voelt zich onvoldoende

810
884

Antwoord
De GECORO benadrukt dat er in het planningsproces is getracht om eenieder goed te informeren.
Op de informatieavonden zijn mensen er op gewezen dat zij het recht hebben op het indienen van

een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek (bezwaren 229,230l'.

Voorstel van actie:
Geen aanpassing.

3,7.5

DE HAM

Genoemd in

231.

De bestaande open ruimte De Ham wordt beschouwd als stedelijk binnengebied, en
blijft n¡et bestemd als open ruimte. Dit is in tegenstelling tot de doelstellingen van het RSV.

829, 830, B39

Het gebied is overstrom¡ngsgevoelig en blijft best behouden als onderdeel van de open
ruimte.

232.

Het gemeentelijk RUP De Ham is een correct en noodzakelijk init¡atief om de
afbakeningen van het gewestplan te wijzigen conform cle fe¡tel¡jke situatie. Het RUP slu¡t aan
op het gewestelijk project Zeeschelde-Bastenakkers-Ham Omdat er een omvorming van
natuurgebied naar een andere typolog¡e is voorzien, is planologische compensatie van dit

881

natuurgebied noodzakelijk. D¡t dient te worden opgenomen in punt 2.1. van de bindende
en in het
RUP

233.

Teveel groene en ecologische ogende intenties blijken te vaak een dode letter. Het
natuurgebied Ham werd aangekondigd als recreat¡eve en natuureducatieve groene zone
nabij het centrum, maar ondertussen is dit geb¡ed nog steeds weinig toegankelijk voor het
modale

Men

voor

886

van
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Antwoord:
De GECORO onderschrijft het belang van De Ham als open ruimte. Het

feit dat het gebied binnen de

afbakening van het kleinstedelijk gebied is opgenomen, betekent niet dat deze open ruimte functie
verloren zou gaan. Het structuurplan beschouwt De Ham als belangrijk natuurgebied waarvoor

momenteel door de Vlaamse overheid een RUP in opmaak is om het gebied te herbestemmen en op
korte termijn in te richten als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met bijkomend een functie
van gereduceerd getijdengebied (GGG) (bezwaar 231).
De GECORO benadrukt dat het gemeentelijk RUP Ham

tot doel heeft om de
gewestplanbestemmingen met de feitelijke situatie overeen te laten komen. Op basis van het
bestaand structuurplan is begonnen aan de opmaakvan het RUP Ham. lndien ersubstantieel
natuurgebied wordt omgezet naar een andere bestemming (bijvoorbeeld aan Cooppallaan), is
planologische compensatie inderdaad aangewezen. Deze compensatie moet echter worden

afgestemd met het gewestelijk RUP Ham (waarin onder andere landbouwgebied wordt herbestemd
naar natuurgebied). Het bindend opleggen van inrichtingsdetails gaat te ver. ln de bindende
bepalingen zijn geen inhoudelijke voorschriften opgenomen, enkel de acties op zich. Wel is het
aangewezen om bindend vast te leggen dat de gemeente aan de Vlaamse overheid vraagt betrokken
te worden bij de opmaak van het gewestelijk RUP (bezwaa r 2321.
De GECORO stelt dat de openbare toegankelijkheid van De Ham moet samengaan met de status als

GOG/GGG. Het overstromingsgebied moet nog worden aangelegd door de Vlaamse overheid

(bezwaar 233).

Voorstel van actie:
Om de planningsprocessen op elkaar af te stemmen (onder andere met het oog op planologische
compensatie) vraagt de gemeente om betrokken te worden bij de opmaak van het gewestelijk RUP

(nieuwe bindende bepaling 25, met doornummering van bestaande bepalingen 25 en 261.

3.7.6

ALLERLEI

Er zijn enkele suggesties gedaan voor de verbetering van het ontwerp structuurplan

Genoemd in

234.

Uit blz. 151 (paragraaf 4.2) blijkt de zoektocht naar een geschikte stalplaats voor

8,26

vrachtwagens. Wellicht is een tenein in Peperstraat, ten westen van de huidige brug, een

235

Er is te weinig aandacht voor de leefbaarheid van de burgers. Het gaat teveel om
bruggen en beton, teveel om verkeersonveilig gevoel, en te wein¡g om speelru¡mte voor de
te
in het centrum. te

236.

Op blz. 180 staat dat de Bastenakkers een tügebonden overstrom¡ngsgebied is, terwül

B82

8.26

dit niet

237.

Op blz. 230 staat dat het RUP Hekkerstraat in de wijk Diepenbroek ¡s gelegen, terwijl
dit niet

238.

blz. 259 staat dat de kade in het

centrum

herbestemd wordt als

826
826

56

aanlegplaats voor pleziervaartuigen. Gelet op de toekomst¡ge bestemming van de
Zeeschelde tussen Heusden en Gentbrugge zou de toevoeging "eventueel passagiersvaart"

239.

Op blz. 260 (e.v.) staan de ontbrekende schakels in het netwerk van trage wegen. Er
wordt geopperd om een fìets-wandelpad te voorz¡en aan de rechteroever van de Molenbeek,

826

aansluilend met het te voorziene wachtbekken, tussen Vijverslraat en de Schelde, of tussen
N400/Noordlaan en de Schelde aansluitend met

24O.

Op blz. 180 wordt gesproken van aanplant van monumentale bomen in hislorische

lanen. Men stelt de

241.

wat de

836

van een monumentale boom is.

Zolang de problematiek van de verkeersinfarcten niet wordt opgelost,

is

het

849

onverantwoord om op grote schaal woonwijken en appartementen te bouwen in en rond het
centrum.

242.

Op blz. 135 wordt met'middelmatige bedrijven'waarschijnlijk 'middelgrote bedrijven'

855

bedoeld.

243.

Op blz. 255 wordt met 'duurzame van bestaande bedrijvenclusters' waarschijnlijk

'verduuzam

van bestaande

855

bedoeld

Antwoord:
ln het informatief gedeelte is de wens naar vrachtwagenparkeergelegenheid opgenomen. ln het
r¡cht¡nggevend gedeelte is er geen toekomstperspectief geschetst. Het onderzoeken van nood en
wenselijkheid van dergelijke parkeergelegenheid wordt best bekeken in het kader van de algemene
parkeerstructuur van de gemeente (bezwaar 234).
De GECORO is van mening dat het structuurplan welvoldoende aandacht besteedt aan groen en rust.
Als bindende bepaling L3 is opgenomen dat er onderzoek zal worden verricht naar recreatie in de
gemeente (waar spelen een onderdeel van kan uitmaken), Met name door de uitbouw van

bovenlokale en lokale groenpolen en door het behoud van groen als aandachtspunt ¡n de

ontwikkeling van de binnengebieden wordt het groene karakter van de gemeente gewaarborgd
(bezwaar 235).
De GECORO bevestigt dat Bastenakkers inderdaad geen (gedeeltelijk)tijgebonden maar een

gecontroleerd overstromingsgebied is. Dit wordt best aangepast op blz. 180 (bezwaa r 2361.
De GECORO bevestigt dat het RUP Hekkerstraat niet in de wijk Diepenbroek is gelegen. Dit wordt

best geschrapt op blz. 230 (bezwaar 237).
De GECORO gaat akkoord om bij de aanlegplaats voor pleziervaartuigen ook passag¡ersvaart op te
nemen. Dit wordt best aangepast op blz.259 (bezwaar 238).
De GECORO benadrukt dat het bij de ontbrekende verbindingen in het netwerk van trage wegen om

verbindingen tussen dorpskernen gaat. Dit is een hoger schaalniveau dan het voorgestelde fietswandelpad tussen Vijverstraat en Schelde of tussen Noordlaan en Schelde. Tegelijk vindt de GECORO
deze suggestie zinvol en vraagt zij deze mogelijkheid te onderzoeken bij de uitwerking van de

ontwikkeling van de betrokken gebieden (bezwaar 239).
De GECORO stelt dat met de passage over het aanplanten van monumentale bomen wordt bedoeld

dat het gaat over het aanplanten van boomsoorten die de potentie hebben om op langere termijn u¡t
te groeien tot monumentale bomen. Dit wordt best aangepast op blz. 180 (bezwaa r 240).
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De GECORO is van mening dat met het uitgevoerde verkeersonderzoek en de integratie daarvan in

het ruimtelijk structuurplan voldoende aandacht wordt geschonken aan de relatie tussen verkeer en
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Juist door kernversterking op strategische locaties kan het
draagvlak voor het gebruik van duurzame vervoersmodaliteiten worden vergroot (bezwaar 241).
De GECORO gaat akkoord met de tekstuele wijziging van 'middelmatige bedrijven' in 'middelgrote

bedrijven', omdat de eerste term een onbedoeld waardeoordeel bevat (bezwaar 2421.
De GECORO gaat akkoord met de tekstuele w'rjziging van 'duurzame' in 'verduurzaming' (bezwaar
243l..

Voorstel van actie:
Op

blz 272 onder mogelijke acties en maatregelen wordt het onderzoek naar vrachtwagenparkeren opgenomen.

Op blz. 180 wordt het deels tijdgebonden karakter van het overstromingsgebied Bastenakkers veranderd in geconlroleerd
karakter.
Op blz. 230 wordt de toevoeging \rvijk Diepenbroek' bij RUP Hekkerstraat geschrapt
Op blz. 259 wordt passagiersvaart toegevoegd
Op blz. 180 wordt het aanplanten van monumentale bomen verduiclelijkt.
Op blz. 135 wordt 'middelmatige' vervangen door 'middelgrote'.
Op blz. 255 wordt'duuzame' vervangen door'verduuzaming'
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Brieß Jan,
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Wetteren - hezlenlng gemeentel[ke ruimtelflk

structuurplan.
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Bruggeman H¡lde

Advies ikv openbaar ondezoek.
Geert Versnick

Feitelflke en Jurldlsche gronden

tcdcn

-

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), vastgesteld door de
Vlaamse regering op 15 mei 2009, en latere wijzigingen

D€ Smet Alb€rt,

p¡wind.grlfi.r

_ het Ruimtelijk Shucluurplan Vlaanderen (RSV), definltief vastgesteld door

dossiernummer
1406149
zitt¡ngnummer118
tefmlJn:
O{ ma¡rt 2016

de Vlaamse reger¡ng op 23 september 1997, en latere w¡jzig¡ngen

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) OosþVlaanderen,
goedgekeurd door de Vlaamse regering op '18 februari 2004, en latere
úi¡zigingen

-

het Gemeentelijk Ruimtelijk Strucluurplan (GRS) Wetteren, goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 22 augustus 2000

-

de omzendbrief RO 97lO2van 14 maarl1997 over de gemeentelijke

-

de plenaire vergadering van 111812014 over het voorontwerp van de
heziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wetteren, en
het verslag ervan

-

het gemeenteraadsbesluit van 2 oktober 201 4 houdende de voorlopige
vaststelling van het ontwerp van de heziening gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan ven Wetteren

-

het openbaar ondezoek over het ontwerp van de heziening gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Wetteren dat liep van 5 november 2014 tot en met 2
februari 2015

-

het op 3 januari 2014 op het provinciehuis ontvangen dossier over het
ontwerp van de heziening van het gemeentel'tjk ruimtelijk strucluurplan
Wetteren, omvattende het ontwerp van de heziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Wetteren en het gemeenteraadbesluit houdende de
voorlopige vaststelling

structuurplanning
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P,2
.t

het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van

Oosl-Vlaanderen van 10 februari 2015
conform

arl.. 2,1!16 $5 van de VCRO brengt de deputatie binnen 120 dagen
na de begindatum van het openbaar ondezoek, en na raadpleging van de
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, een advies uit over de
overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
met het provinciaal ruimtelijk structuurplan

2.

Motlverlng

Planinhoud
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wetteren werd goedgekeurd bij
MB van 22 augustus 2000. De gemeente opteert voor een volledige heziening
van het GRS.

Het hezien GRS bevat een sterk ultgewerkt ruimtelijk beleid. Er worden
vernieuwende elementen toegevoegd zoals een beleid voor binnengebieden,
via ontwerpend ondezoek wordt duidelijk hoe bepaalde reconversieprojecten
kunnen lngevuld worden, er worden duidelijke beleidskeuzes voorgesteld, er
wordt gewerkt met vezorgd kaartmateriaal.... Daarnaast zijn ook nieuwe
strategische projecten voor de gemeente opgenomen en zijn voorstellen
opgenomen voor oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken in Wetteren.
Algemeen is duidelijk dat deze heziening een sterk inhoudelijk document is
geworden.
Toetsing aan het PRS en PRUP's
Het GRS wordt getoetst aan het PRS en de in opmaak zijnde PRUP's,

Wetteren is geselecteerd als kleinstedelijk gebied. Dit betekent dat voor een
deel van de gemeente een stedelijk gebied beleid wordt gevoerd, voor het
ander deel een buitengebied beleid. Voor de afbakening van het stedelijk
gebied is een RUP in opmaak.
Het GRS werkt een beleid uit voor de kleinhandel. Het beleid voor de
bestaande kleinhandel is conform de opties genomen in het
afbakeningsproces. Voor het kleinhandelslint deel Brusselsesteenweg

-

Massemen (3) wordt de keuze gemaakt om op lange termijn, na studies deze
opties mogelijks te kunnen verruimen, in samenspraak met de provincie. Naast
dit overleg zal ook bij een consensus over deze verruiming een aanpassing
moeten gebeuren van de afbakening van hel stedelijk gebied. Ruimere
mogelijkheden voor kleinhandel kunnen enkel binnen een stedelijk gebied
gemotiveerd worden gezien dit anders in shijd is met het PRS en het
afbakeningsproces. Er is gekozen dit lint niet mee op te nemen in het stedelijk
gebied. Ontwikkelingspotenties voor kleinhandel in dit lint kunnen daardoor niet
aanvaard worden. Wel kan voorgesteld worden om de bestaande kleinhandel
in dit deel te herstructureren. lndien de gemeente het initiatief hiertoe wil
nemen zal een delegatie moeten gevraagd worden,
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p.3
I
Het GRS opteert ervoor om het parkgebied aan Giezeveld deels te
herbestemmen naer woongebied. Binnen het afbakeningsproces is dit een
gebied dat moet functioneren als een groene vinger voor het stedelijk gebied.
De gemeente wenst vanuit de functie als groene vinger het gebied
toegankelijker te maken. De hefboom die ze hiervoor wenst te gebruiken is een
dooruading via een "woonbos". Het "woonbos" doorsnijdt het gebied en zorgt
voor een verbinding tussen 3 verkavelingslobben. Bedoeling is het zuidelijk
deel in te richten als speelbos en het noordelijk deel te behouden en recreatief
in te richten. Het inrichtingsvoorstel geeft aan hoe zal omgegaan worden met
de bosjes. Daarnaast bevat het GRS de optie om het woongebied dat hier
wordt b'rjgecreëerd te compenseren via het schrappen van
woon(uitbreidings)gebied en het bijkomend bestemmen van bosgebied via een
gekoppeld RUP.

Als randvooruvaarde dient de functie van Giezeveld als groene vinger in het
GRS nog meer onderstreept te worden. De ontwikkeling van een 'woonbos" zal
steeds ondergeschikt moet blijven aan deze open ruimte vinger. ln die zin zal
bij verdere RUP-fase en inrichting duidclijk dezc functic van Giezeveld als
groene vinger steeds als struclurerend element voor het gebied meegenomen
moeten worden. Het publiek karakter van de zone kan bv. versterkt worden via
een groene as die het speelbos met het noordelijk bosje verbindt. Er dient ook
geweakt te worden op het niet dichtslibben van het woonbos door bv. een te
grote voetafdruk van de woningen en verhardingen t.o.v. de percelen of het
'dichtmaken' van het bos met hagen zodat de ontsluitingswegen enkel tussen
muren van hagen leiden.
Het GRS bevat geen beleid voor zonevreemde recreatie. Er wordt wel een
beleid voor zonevreemde bedriJven opgenomen. Een aftoetsing dient steeds te
gebeuren op basis van de opties genomen in de deelruimten €n de keuzen
voor de open ruimte gebieden en rekening houdend met de

vergunningstoestand. Enkel hoofdzakelijk vergunde activiteiten komen in
aanmerking.
Het GRS geefl verder geen aanleiding tot strijdigheden met het PRS en vull de
taakstelling als kleinstedelijk gebied verder in.
I

n houdel

ijke op m e fti nge n

Naast bovenstaande strijdigheden worden nog een aantal
aanvullingen/bemerkingen geformuleerd die onduidelijkheden of beperkte
motiveringen uit het GRS wensen te duiden. Het is aangewezen ook deze
opmerkingen te venrerken om een sterker document te verkrijgen voor het
verdere dossierverloop.
De uitbreiding van het bedrijventenein aan Stookte kan worden bijgetreden.
Wel worden bedenkingen gemaakt naar de mogelijke effecten voor mobiliteit
en buffering naar omwonenden, Er zal moeten over gewaakt worden dat de
geplande lokale bedrijvigheid dusdanlg is dat ze geen hinder voor de
omwonenden geefr. Dit zijn belangrijke randvoonraarden die bij de opmaak
van een RUP moeten meegenomen worden. Het is aangewezen deze ook al in
het GRS op te nemen. Bijkomende ontwikkelingen aan Stookte kunnen enkel
indien de mobiliteitsvraagstukken een oplosslng hebben. ln het GRS ontbreekt
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I
een koppeling van de ontwikkeling met mogelijke oplossingen. Er wordt
geadviseerd dit nog toe te voegen.

ln het informatief gedeelte wordt de behoefte aan een vrachtwagenparking
aangehaald (p. 161). Het is niet duidelijk hoe groot die behoefte precies is.
Daarnaast is in het richtinggevend gedeelte niet duidelijk hoe groot deze is en
waar men deze parking(s?) wenst te realiseren (p. 260). Het is aangewezen dit
aan te vullen en te verduidelijken.
De vraag voor de woonwagenbewoners uit het informatief gedeelte (15) komt
niet overeen met het geplande aantal in het richtinggevend gedeelte (7).Het is

nu onduidelijk waar deze bijkomende behoefte zal worden ingevuld.
De driedubbele bunkerlinie die deels op Wetters grondgebied ligt moet
minstens ¡n de toelichtingsnota vermeld worden. Dat is immers zowat het enige
ruimtelijk structurerend erfgoedelement in Wetteren en zelfs Oost-Vlaanderen.

3.

Beslult

Artlkel 1. Het voorontwerp GRS Wetteren wordt voonaraardelijk gunstig
geadviseerd. Er wordt gevraagd de optie voor Giezeveld nog meer te
nuenoeren met duidelijk behoud van de functie als groene vinger en de
compensatie naast het bijcreëren van bosgebied te zoeken in woongebied.

Art. 2. Een afschrift van dít besluit zal voor verder gevolg gezonden worden
naar de gecoro van Wetteren.

Gent, 05 maart 2015
namens de Deputatie:
de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouvemeur-voozitler,
(get,) Jan Briers
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Betreft:

WETTEREN, gemeentelijk ruimtelljk structuurplan: advies tijdens het openbaar
onderzoek

Geachte voozitter,
Hierbij bezorg ik u het advies van Ruimtel'tjke Ordening.

inhoud van een gemeentelijk ruimteliik structuurplan.
plenaire vergadering gehouden. De gewestelijke stedenbouwkundige

nstig advies voor de ontwikkeling van het parkgebied Giezeveld als
ardel'rjk gunstig advies voor de overige delen van het voorontwerpGRS.

Op 021'10p014 werd het plan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar
ondezoek loopt van

051 1 1

l2O1 4

lot

O21021201 5.

3. veren¡gbaarheid met het Ruimtelilk Structuurplan Vlaanderen
De gemeente WETTEREN is in het RSV geselecteerd als kleínstedelijk gebied op provinciaal
niveau en bijgevolg ook als economisch knooppunt.

bijgevolg een ongunstig advies gegeven.

Ruimte Vlaanderert Oosl-Vlaandsten, Virginie Lovelinggebouw
Kon¡ngin Mâr¡a Hendrlkaplein 70 bus 90. 9000 Gent
ww.fl J¡m tavlaancleren be

ffi
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De herbestemming van het gebied Blauwe Paal te Kwatrecht vindt op dit moment geen basis in

de afbakening van het kleinstedelijk gebied noch in de voorziene woonprogrammatie. Gezien
het achterhaald zijn van het recreatief gebruik, de ligging van het gebied tussen twee
monofunclionele woonwijken, de beperkte omvang van het gebied en de oorspronkelijke

gewestplanbestemming kan - naar analogie van het kader voor verlaten sites voor kernen in
ñet buiiengebied - een herbestemming naar wonen worden overwogen. We wensen wel dat de
randvoorwaarden voor toepassing van het kader voor verlaten sites ook hier worden
gerespecteerd. Het voozien van een beperkt groenpleintje ifu de ruimere omgeving kan worden
beschouwd als antwoord op de vraag naar de behoefte voor een dergelijke functie in de wijk.

De gehele of gedeeltelijke herbestemming kan echter pas worden toegestaan wanneer een

geriðnt doelgroepenbeleid wordt gevoerd. We wijzen in dit verband o.m. naar de uitspraken in
ñet voorontwerp van GRS over zorgwoningen of naar de doelstellingen inzake sociale en/of
bescheiden woningen uit het grond- en pandendecreet. Hel gewoon vrijgeven van het gebied
voor de bouw van vrijstaande of halfopen gezinswoningen lijkt ons geen wenselijke optie en ook
in strijd met de algemene doelstelling inzake kernverdichting. Enkel het informatief gedeelte
maaki melding van het streven naar een sociale mix, door bij voorkeur te ontwikkelen voor
verschillende loegroepen. Deze visie moet worden meegenomen in het richtinggevend
gedeelte.
Naast de woonprogrammatie vormt ook het doelgroepenbeleid een belangrijk onderdeel van de
thema wonen.'Hei toekomst gericht beleid wordt hier vooral vertaald in cijfers maar niet in
locaties. Het is niet duidelijk waar de gemeente Wetteren zijn tekorten op vlak van sociale
woningbouw en zorgwoningen wil invullen. Dit aspect is vooralsnog onvoldoende uitgewerkt.

4. algemene conclusle

Het óntwerp GRS is niet in overeenstemming met de opties van het RSV voor wat betreft de
ontwikkeling van het parkgebied Giezeveld als woonbos. Dit deel van het ontwerp GRS wordt
bijgevolg ongunstig geadviseerd.
OvãrigJOetãn van het ontwerp GRS worden gunst¡g geadviseerd mits het verwerken van
bovenstaande opmerkingen.

Hoogachtend

Voor het departement,

Koen

Adjunct van de directeur
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