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ADVIES VAN DE 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE 
VOOR RUIMTELIJKE 
ORDENING 
(GECORO) dd. 9.1.2017 
 
 

 
 

 
AANWEZIGHEDEN 

 
 
 
Volgende personen waren aanwezig en hebben deelgenomen aan de besluitvorming 
zoals hierna vermeld in dit verslag :  
 
Voorzitter commissie : Blauwet Erik 
Secretaris commissie : Rosseel Tine (niet deelgenomen aan besluitvorming) 
Effectieve deskundige leden : Lanszweert Peter, Randon Perrine, Vandecasteele Honoré, Vandooren Patrick, 

Vanhouteghem Katrien, Van Renterghem Erwin 
Effectieve leden maatschappelijke geledingen : Segaert Luc, Demeyere Marcel 
Plaatsvervangers maatschappelijke geledingen : Sevenant Johan, Scherrens Johan 
 
Volgende personen waren aanwezig tijdens het informatief gedeelte en hebben de 
vergadering verlaten naar aanleiding van de besluitvorming : 
 
Plaatsvervangers deskundige leden : Coudyzer Werner 
 
Volgende personen waren afwezig of verontschuldigd : 
 
Plaatsvervangers deskundige leden : De Riddere Kathy, Creyf Jean Marie, Sucaet Thomas, Lambrecht Carl, Aelbrecht 

Thomas 
Effectieve leden maatschappelijke geledingen : Van Bijlen Joeri, Allegaert Stephanie, Coeman Parcifal, Eeckhout Tanja 
Plaatsvervangers maatschappelijke geledingen : Blomme Patrick, Despiegelaere Hilde, Timmerman Geert, Demeyere 

Sandy 
Anderen: Vanhessche Daniël (burgemeester), Casteleyn Frank (schepen ruimtelijke ordening), Acke Gabriël 

(gemeentesecretaris), Goossens Sil (ruimtelijk planner), Damme Luc (gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar), Franky Dereeper (fractie CD&V), Nadia Hendrickx (fractie sp.a-Groen-plus), Marc Lingier 
(fractie N-VA) 
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VERSLAG 
 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het vorig verslag d.d. 9.11.2016 wordt bij consensus goedgekeurd 
 
 
2. Afprinten van documenten 
 
Door één van de leden van de GECORO werd vastgesteld dat de aangeleverde documenten niet kunnen worden 
afgeprint. Hij maakt vermelding dat hij vindt dat dit niet kan. Hij vraagt om dit te laten wijzigen waardoor er geen 
beveiliging meer komt op de documenten en waardoor het mogelijk is om de documenten af te printen. Hij wenst naast 
de inzage van de documenten ook een printmogelijkheid te hebben. Dit laatste bevordert het raadplegen en bestuderen 
van de dossiers. 
 
De stukken die voorliggen aan de GECORO worden ter inzage gelegd op het gemeentehuis en worden als beveiligde 
documenten gemaild naar de leden. Een beveiligd document is ter inzage, maar kan niet worden afgeprint. 
 
De GECORO beslist bij consensus dat er voldoende mogelijkheden zijn om de documenten te kunnen inkijken, 
enerzijds digitaal en anderzijds liggen alle stukken ter inzage op het gemeentehuis (op maandagavond tot 19u). Bij deze 
vindt de GECORO dat dit voldoende is en dat hieraan niets moet gewijzigd worden. 
 
 
3. Advies van de GECORO op het ontwerp stedenbouwkundige verordening 

Op deze vergadering ligt het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken 
voor. 

Conform artikel 2.3.2, §2 van de Vlaamse CODEX Ruimtelijke Ordening heeft het schepencollege het ontwerp van 
stedenbouwkundige verordening aan de GECORO overgemaakt voor advies. Deze adviesaanvraag werd door de 
voorzitter van de GECORO op 22 december 2016 ontvangen per aangetekend schrijven. Binnen dertig dagen na de 
ontvangst van dit dossier wordt gevraagd om advies te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bij aanwezigheid van alle voornoemde personen werd overgegaan tot het informatieve gedeelte van de vergadering 
waarbij bovenvernoemde verordening werd geprojecteerd op een groot scherm terwijl de toelichting werd gegeven 
door mevr. Rosseel. Tijdens het informatief gedeelte was er mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
 
Door de voorzitter wordt vermelding gemaakt dat er misschien enige verwarring is uitgaande van het neergelegde 
document voor advisering in de GECORO als ontwerp van stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij 
bouwwerken. Het eerste luik bevat het ontwerp van verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken, het tweede 
luik bevat de ontwerptekst van de aanpassing van het belastingreglement. 
 
Door de gemeenteraad werd op 19 december 2016 reeds beslist om het belastingreglement goed te keuren. Aan de 
aanwezige leden van de GECORO wordt een kopie van de beslissing van de gemeenteraad overhandigd. 
 
Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening kan aldus beperkt worden tot de voorliggende artikel 1 tot en met 5 
en ligt aldus voor advies voor aan de GECORO.  
 
Advies GECORO 
 
In de titel gaat het over parkeerplaatsen bij bouwwerken. Er wordt in de verordening nergens een definitie gegeven van 
wat een bouwwerk is. Gaat dit over een nieuwbouw, herbouw, verbouwing … In de verordening wordt hierover geen 
duidelijkheid gegeven. Er wordt geadviseerd om dit duidelijk te omschrijven in de verordening. 
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In de eerste alinea van de stedenbouwkundige verordening wordt omschreven dat de verordening het aantal 
parkeerplaatsen dat men bij bouwwerken verplicht dient aan te leggen zal bepalen. Onder de argumentatie wordt het 
volgende vermeld “Mede door de toenemende realisaties van meersgezinswoningen, handelspanden, kantoren, appartementen, 
kangoeroewoningen, sociale voorzieningen enz”. In artikel 1 is enkel sprake van “meergezinswoningen”. Het aantal 
parkeerplaatsen bij handelspanden, kantoren, kangoeroewoningen, sociale voorzieningen …. komt niet aan bod Er 
wordt geadviseerd om ook dit te omschrijven in de verordening. 
 
In de verordening wordt een omschrijving gegeven van wat een parkeerplaats is. Daarnaast ontbreekt er een duidelijke 
begripsomschrijving van wat bv een woongebouw, een handelsgebouw, een kantoorgebouw … is. Er wordt geadviseerd 
om ook deze begripsomschrijvingen tot te voegen in de verordening. 
 
“Het ontwerp van aanpassing belastingreglement” dat toegevoegd werd bij de adviesvraag, werd in de gemeenteraad van 
19 december 2016 goedgekeurd. Door de GECORO wordt vastgesteld dat dit belastingreglement tegenstrijdigheden 
bevat / wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerp stedenbouwkundige verordening dat hier voorligt aan de 
GECORO. Artikel 1 van bedoeld belastingreglement vermeldt: “Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een belasting geheven 
op het ontbreken van de nodige parkeerplaatsen of garages bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van 
verbouwingswerken, waarbij er bijkomende woongelegen of handelszaken worden gecreëerd, evenals bij wijzigingen van 
bestemming van parkeerplaatsen.” Het artikel 1 van de voorliggende verordening beperkt zich blijkbaar tot het bouwen 
van meergezinswoningen. 
 
De GECORO heeft de “Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing” – belasting voor 
het aanslagjaar 2016 (zie bijlage) bekeken en vergeleken met het voorliggend ontwerp stedenbouwkundige verordening 
en ook vergeleken met de belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing dat 
op 19 december 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De GECORO vindt het onbegrijpelijk dat het 
voorliggend ontwerp van stedenbouwkundige verordening zo’n grote inkrimping is tov het voorgaande goedgekeurde 
belastingreglement. Er wordt geadviseerd om het belastingreglement voor het aanslagjaar 2016 (zie bijlage) te gebruiken 
als vertrekdocument en dit aan te passen naar hedendaagse normen plus uit te breiden met de verplichting tot het 
ondergronds parkeren.  
 
Gelet op bovenstaande argumentatie beslist de GECORO bij consensus dit ontwerp stedenbouwkundige verordening 
ongunstig te adviseren en dit om de volgende redenen: 

- Er is geen toepassingsgebied opgenomen 
- Er is teveel openheid gelaten in het ontwerp 
- Er is niet genoeg omschreven - begripsomschrijvingen ontbreken 
- Het ontwerp is niet consequent 
- Er is geen duidelijkheid  

Een nieuwe versie van de verordening ad hoc is voor advies voor te leggen aan de GECORO. 
 
 
 
Opgemaakt door Tine Rosseel 
Secretaris GECORO 
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