
PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen

WELKOM!

Benieuwd hoe we een PRUP opmaken en hoe je kan reageren? 

 Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is 
waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?

Om die vraag te beantwoorden maakten de Provincie Oost-Vlaanderen 
en de Stad Geraardsbergen een ruimtelijke visie op.

Misschien deelde je ook jouw ideeën tijdens één van de participatiemomenten?

Om de ruimtelijke visie uit te voeren is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) nodig. 
De Deputatie keurde de startnota goed op 9 september 2022. 

geef kleur 
          aan je stad

 We leggen jou graag de inhoud van de startnota uit. 
Je kan je mening geven over de vernieuwde startnota in de periode van 

10 oktober 2022 tot en met 8 december 2022.



PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Een nieuwe publieke raadpleging

De eerste publieke raadpleging
In mei, juni en juli vorig jaar organiseerden we de publieke raadpleging 
van de startnota. Je kon je mening geven en deelnemen aan digitale 
participatiemomenten.

We ontvingen heel veel reacties op de startnota. Het is even stil geweest omdat 
we dit allemaal moesten verwerken in een voorstel van scopingnota. Ook de 
milieuexperten hebben ons voorstel van scopingnota bekeken en stelden vast 
dat het plan misschien impact kan hebben op het milieu in Wallonië. Dat hebben 
we onvoldoende in de startnota omschreven, wat een procedurefout kan zijn.

Waarom een tweede publieke raadpleging?
We vinden het heel belangrijk om zo duidelijk en open mogelijk te communiceren. 
We willen ook geen fouten maken en we willen dit plan goed uitvoeren. Daarom 
organiseren we een nieuwe publieke raadpleging met een vernieuwde 
startnota. Hierdoor duurt het proces iets langer, maar weten ook de omliggende 
gebieden wat het plan voor hen kan betekenen.

Wat staat er in de vernieuwde startnota?
We hebben inhoudelijk verder gewerkt. In de vernieuwde startnota hebben we de 
input uit de eerste publieke raadpleging verwerkt. 

Naar aanleiding van de reacties van de eerste raadpleging zijn er in de 
vernieuwde startnota - t.o.v. de eerste startnota - enkele zaken gewijzigd.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
• Het dorp van Schendelbeke is niet meer in het voorstel van 

afbakeningslijn opgenomen.
• Er zijn bijkomende scenario’s voor de voorstel van afbakeningslijn 

opgenomen. Deze scenario’s bevinden zich ten westen van het 
stadscentrum (nabij Goeferdinge).

• Voor het plangebied Unal-site werd een vierde scenario toegevoegd. Het 
vierde scenario stelt voor om de gebouwen langs westelijke zijde van het 
bedrijventerrein te verwijderen en het andere deel in te vullen door bedrijven 
en woningen.

• Kwartier van de toekomst: op de ministerraad van 20 juli 2022 werd de 
kandidatuur van Geraardsbergen voor het voorzien van een legerkazerne 
op haar grondgebied goedgekeurd. Voor het voorzien van een nieuwe 
legerkazerne zal er een apart ruimtelijk herbestemmingsproces lopen. Tijdens 
die procedure zal je als betrokkene je mening kunnen geven. De realisatie van 
de kazerne zal geen deel uitmaken van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Geraardsbergen’.

Geef ik best mijn zelfde opmerking nog eens mee?
Heb je tijdens de vorige raadpleging je reactie ingediend en wil je graag een 
nieuwe of dezelfde reactie indienen? Dat kan! Je mag je reactie (opnieuw) 
indienen tijdens deze nieuwe publieke raadpleging.

We maakten een apart document met een overzicht van alle ontvangen adviezen en reacties 
van tijdens de eerste raadpleging. In dit document kan je ook de verwerking van de adviezen 
en reacties terugvinden. 

Het document is raadpleegbaar op de website van de Provincie. 
www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad
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Voortraject

Niet de eerste keer
Het planningsproces ‘afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ werd 
in het verleden al gevoerd, maar het PRUP werd door de Raad van State op 
2 december 2016 vernietigd. Naar aanleiding van die vernietiging heeft de 
deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 19 januari 2017 beslist om het 
planningsproces opnieuw op te starten. Niet alleen omdat de Provincie die taak 
op zich moet nemen, maar ook omdat het provinciebestuur haar ambitie, om 
een sterk en innovatief kleinstedelijk ruimtelijk beleid te voeren, wil waarmaken. 
Aandachtspunten daarbij waren de opmaak van nieuwe studies en meer 
aandacht voor participatie.

Nieuwe opstart en aanpak
Aan dit PRUP is een volledig traject vooraf gegaan en werd projectmatig 
gewerkt met een participatieve aanpak. De kans is groot dat je al eens een 
participatiemoment hebt meegemaakt. 

FASE 1
SECTORALE STUDIES

Het planningsproces is opgestart op basis van o.a. nieuw onderzoek binnen 
verschillende sectoren. De nieuwe onderzoeken hebben betrekking op economie, 
detailhandel en wonen.
Status: afgerond in de zomer 2018 

FASE 2
RUIMTELIJKE VISIE

Nadien volgde een ruimtelijke vertaling van die studies via een ruimtelijke visie. 
De opmaak van de visie gebeurt binnen het kader van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (de visie van de Vlaamse Regering op ruimtelijk beleid). We houden 
rekening met de doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het 
Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Die 
beleidsplannen leggen de grote lijnen vast op ruimtelijk vlak in Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen.

Status: De opmaak van de ruimtelijke visie is afgerond. De visie vormt de basis voor 
de startnota van het PRUP. De visie wordt integraal opgenomen als onderdeel van het 
PRUP. Wel zal binnen de RUP-procedure de visie nog verder evolueren.

FASE 3
PRUP
Om de ruimtelijke visie juridisch door te vertalen, is de opmaak van een Provinciaal 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) noodzakelijk. Het PRUP wordt opgemaakt aan de 
hand van de wettelijke procedure.

Status: De opmaak van het PRUP is gestart. De startnota en bijhorende procesnota 
zijn de eerste stap in de planningsprocedure. We organiseren een nieuwe publieke 
raadpleging met een vernieuwde startnota. Daarin hebben we de input uit de eerste 
publieke raadpleging verwerkt.

Analyse vanuit sectorale blik
Voor dit planningsproces werden 3 sectorale studies uitgevoerd. Hieronder kan je 
de beleidsaanbevelingen per studie terugvinden. Deze beleidsaanbevelingen 
zijn absoluut geen beslist beleid! Het zal je niet verbazen dat deze 
aanbevelingen elkaar soms tegenspreken. Ze focussen namelijk alleen op 
hun beleidsdomein. 

De detailhandelsstudie (uitgevoerd door IDEA Consult)

Uit de detailhandelsstudie blijkt dat Geraardsbergen 2 zones heeft voor 
detailhandel: recreatief winkelen in het stadscentrum en functioneel winkelen 
aan de Astridlaan. Door zowel het centrum als de Astridlaan verder uit te bouwen, 
kunnen de locaties elkaar versterken. Maar dat houdt in dat andere zones 
voor detailhandel niet gestimuleerd of zelfs beperkt worden. Uiteraard kan het 
aanbieden van goederen voor dagelijks gebruik zoals voedsel, kranten e.d wel in 
de verschillende deelgemeenten, en moedigen we dit zelfs aan.

De economische studie (uitgevoerd door WES)

WES onderzocht de ruimtelijk-economische noden en behoefte aan 
bedrijventerreinen in Geraardsbergen. Enerzijds kent Geraardsbergen een 
grote werkloosheid. Daarnaast is er voor bedrijven die willen uitbreiden weinig 
aanbod van bedrijventerreinen. Om extra tewerkstelling te genereren en om er 
voor te zorgen dat bestaande bedrijven blijven en nieuwe worden aangetrokken, 
formuleert WES voorwaarden op vlak van aanbod, bereikbaarheid, beleid en
dienstverlening, marketing en promotie.

Onderstaande ontwikkelingen bieden volgens WES een antwoord op de vraag 
naar ruimte voor bedrijventerreinen:

• de KMO-zone van Nederboelare moet ontwikkeld worden;
• de erkenning van Geraardsbergen Noord als bedrijventerrein zal extra ruimte 

creëren;
• de uitbreiding bij De Nieuwe Kat in Ophasselt kan een oplossing bieden;
• het activeren van reservegronden van bedrijven zal nodig zijn;
• de UNAL-site behouden als bedrijventerrein, met aandacht voor de 

beeldkwaliteit, milieu en water.

De woonstudie (uitgevoerd door Atelier Romain)

Via de lopende en potentiële woonprojecten, de leegstandscijfers en de 
onbebouwde percelen werd het toekomstig woonaanbod in beeld gebracht en 
ten opzichte van de toekomstige vraag geplaatst. Hieruit blijkt dat het aanbod 
groter is dan de nood tegen 2028.

Vanuit die vaststelling werden een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd:
• ontwikkelingen ondersteunen in functie van kernen waarbij gefocust wordt op 

de ontwikkeling van kernen met goede voorzieningen;
• stimuleren van woonconcepten gericht op ouderen;
• de bestaande woningmarkt opwaarderen door selectief bepaalde straten of 

woonblokken aan te pakken;
• sociaal woonaanbod verhogen;
• meer mogelijkheden voor duurdere segmenten van de woningmarkt;
• naar een centrum dat zijn troeven uitspeelt.

Wil je meer weten over de sectorale studies? Dat kan! 
Alle studies zijn raadpleegbaar op de website van de Provincie. 
www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad
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Afbakening kleinstedelijk gebied?

Waarom moet een stedelijk gebied afgebakend worden?
Het doel van de afbakening van een kleinstedelijk gebied is aan te geven waar 
groei, concentratie en verdichting gewenst is (stedelijk gebied) en welke 
gebieden gevrijwaard moeten blijven van verdere stedelijke ontwikkelingen 
(buitengebied). Het eindresultaat van een afbakeningsproces is het vastleggen 
van een afbakeningslijn op een plan en het opstellen van een actieprogramma 
om het stedelijke beleid te realiseren.

Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
De afbakening van een kleinstedelijk gebied gebeurt via een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald 
gebied de bodembestemming, bv. woongebied, industriegebied, natuurgebied, 
etc. vastlegt. Een gemeente, een provincie alsook het Vlaams gewest kan een 
RUP opmaken. 

Aangezien de afbakening van kleinstedelijk gebieden een provinciale 
bevoegdheid is, wordt een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) 
opgemaakt. Een PRUP is de opvolger van een gewestplan. Het geeft uitvoering 
aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS).

Een PRUP bepaalt:
• welke activiteiten er mogen plaatsvinden op een specifieke plaats;
• waar er al dan niet mag gebouwd worden en volgens welke voorschriften, bv. 

hoogte, oppervlakte, volume…;
• hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden, bv. aanleg 

landschappelijke buffer, streekeigen groen, waterdoorlatende verharding.

Het PRUP zal bestaan uit:
• een grafisch plan, waarin de afbakeningslijn en verschillende plangebieden 

aangeduid zijn.
• een bundel met stedenbouwkundige voorschriften, waarin staat wat er in de 

plangebieden mogelijk is (bijvoorbeeld hoe mag je bouwen, welke activiteiten 
mogen er plaatsvinden, ...);

• een toelichtingsnota, waarin de acties van dit plan gemotiveerd worden;
• een actieplan, waarin staat wie in de toekomst welke taken zal opnemen.

De afbakening van het kleinstedelijk gebied in 
Geraardsbergen
Het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ zal bestaan uit 
een afbakeningslijn en verschillende plangebieden. In de startnota houden 
we verschillende scenario’s van plangebieden en ook de exacte contour van de 
afbakeningslijn open. 

Momenteel bestaat het PRUP uit volgende plangebieden: 

 1. Plangebied ‘Denderland Shopping’
 2. Plangebied ‘Signaalgebied Sint-Jozef’
 3. Plangebied ‘Unal-site’
 4. Plangebied ‘Woonuitbreidingsgebieden’
 5. Plangebied ‘Astridlaan’
 6. Plangebied ‘Schendelbeke’ driehoek (grond gelegen tussen de N42, de Galgestraat en de spoorweg)

 7. Plangebied ‘Schendelbeke’ industrieterrein
 8. Plangebied ‘Schendelbeke’ verwevingszone

Voorlopig voorstel van maximale afbakeningslijn en van de  plangebieden van het PRUP ‘Afbakening 
kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. De afbakeningslijn en plangebieden kunnen nog wijzigen 
tijdens het planproces. Ze kunnen zowel uitbreiden als inkrimpen.Sommige plangebieden kunnen ook 
nog helemaal verdwijnen.



Wat is een startnota? 
Een startnota is de eerste stap bij de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
(RUP) en heeft als doel de mensen in een vroeg stadium te betrekken.

De onderdelen van een startnota zijn wettelijk vastgelegd en omvatten o.a.:
• Een beschrijving van de doelstellingen van het plan en planopties;
• Een omschrijving van het plangebied met een ruimtelijke situering;
• De relatie met de ruimtelijke structuurplannen en andere beleidsplannen;
• Een beschrijving van de aanpak van het milieueffectenonderzoek.

De startnota lees je samen met de procesnota. De procesnota toont de 
procesaanpak in elke fase en beschrijft hoe we het proces voeren, wie we 
betrekken, de timing, enz. De procesnota evolueert mee met het proces. We 
actualiseren de nota tijdens elke nieuwe fase. De procesnota is enkel ter info. 
Hierover is geen inspraak mogelijk.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen 
Planningsproces PRUP 

Waarom is een PRUP nodig? 
Het gewestplan legt vandaag vast wat er op bepaalde plaatsen mogelijk is. Het 
voorstel van ruimtelijke visie stelt op bepaalde plaatsen in de stad een nieuwe 
of andere ontwikkeling voor. Door het gewestplan is dit nu niet mogelijk. Dat 
is enkel mogelijk door het gewestplan te wijzigen door de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Wat is een gewestplan? 
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument. 

De bestemmingen van een gewestplan kunnen we door de opmaak van 
‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’ (RUP’s) wijzigen. 

Gewestplan Geraardsbergen

Adviesvraag + raadpleging publiek 
startnota en procesnota

De start- en procesnota vormen samen de basis voor de 
publieke raadpleging en de adviesvraag bij de adviesinstanties. 
De raadpleging duurt 60 dagen. Je kan de startnota en de 
procesnota terugvinden op de website van de Provincie. 
Om je zo goed mogelijk te informeren organiseren we vandaag 
een infomarkt. Van dat participatiemoment maken we een 
verslag op dat je later kan terugvinden op de website van de 
Provincie. 
Meer informatie kan je ook terugvinden op de website: 
www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad.

Scopingnota

De resultaten van de publieke raadpleging en de adviesvraag 
verwerken we in de scopingnota. Die bouwt voort op de 
startnota. Je kan de scopingnota later ook terugvinden op de 
website van de Provincie.

Van voorontwerp naar ontwerp

We maken een eerste voorontwerp PRUP en ontwerp 
effectenrapporten op. Dat is een eerste versie van het plan en 
een ontwerp van de mogelijke effecten die dat plan heeft op o.a. 
milieu (milieueffectenrapport) en eventueel andere rapporten 
zoals het ruimtelijk veiliheidsrapport (RVR).

Er kan een plenaire vergadering plaatsvinden. Betrokken 
adviesinstanties geven hun advies over het voorliggende plan. 
Nadat de verschillende adviezen zijn verzameld, maakt het 
planteam op basis hiervan het ontwerp PRUP op.

Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP 
De provincieraad* stelt het ontwerp PRUP voorlopig vast.

Openbaar onderzoek

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen 
voor het ontwerp PRUP. Adviesinstanties en burgers kunnen 
suggesties en bezwaren indienen over het voorliggende plan.

Definitieve vaststelling PRUP
De PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) 
bundelt en behandelt alle input uit het openbaar onderzoek. 
Nadien geeft de PROCORO een gemotiveerd advies aan de 
provincieraad*. Op basis daarvan kan het ontwerp PRUP nog 
aangepast worden. Het PRUP en de effectenrapporten worden 
afgewerkt. Daarna stelt de provincieraad* het plan definitief vast.

Schorsingsmogelijkheid Vlaamse regering

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 45 dagen om 
de uitvoering van het besluit van de provincieraad* tot definitieve 
vaststelling te schorsen. Indien het PRUP niet geschorst wordt, 
wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na 
deze publicatie treedt het PRUP in werking.

We bevinden 

ons hier.

* Provincieraad
De provincieraad is het wetgevende orgaan van de provincie en controleert de deputatie. 
De deputatie is het uitvoerende orgaan van de provincie.

Hoe verloopt het planningsproces van een PRUP? 
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Voorstel ruimtelijke visie

Het fysisch systeem (het reliëf, de bodem, het water) is in Geraardsbergen 
dominant aanwezig. Het is bepalend voor de identiteit van de stad, maar 
brengt ook heel wat problemen met zich mee. De mens heeft steeds het 
landschap naar zijn hand proberen te zetten. We ontpolderen, dijken in, hogen 
op, exploiteren, vervuilen,... 

Het landschap is één van de grote kwaliteiten van Geraardsbergen. Het is 
belangrijk om binnen het ruimtelijk beleid meer aandacht te hebben voor de 
leefkwaliteit in Geraardsbergen door het fysisch systeem te zien als dragende 
structuur.

Bij dit uitgangspunt horen volgende 3 concepten:

1. Het zichtbaar maken van valleigebieden
2. Voldoende ruimte laten voor waterbuffering
3. Beperken van nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelige of 

landschappelijk waardevolle gebieden buiten de stadskern

Bij de opmaak van de ruimtelijke visie voor de stad legt het studiebureau (SWECO) de verschillende puzzelstukjes bij elkaar. 
Het voorstel van ruimtelijke visie vertrekt van drie uitgangspunten:

UITGANGSPUNT 1

Het fysisch systeem en het landschap zijn richtinggevend

UITGANGSPUNT 2

Geraardsbergen agripolis

54% van het grondgebied in Geraardsbergen is in landbouwgebruik. Tot 
op vandaag wordt de lokale melk van Geraardsbergen gebruikt voor het 
maken van matten die noodzakelijk zijn voor de bekende Geraardsbergse 
mattentaarten. De graslanden om het vee te laten grazen zijn, samen met de 
aanwezigheid van veel waardevolle kleine landschapselementen, bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van het Geraardsbergse mozaïeklandschap.

We willen de toeristische aantrekkingskracht van Geraardsbergen vergroten 
door haar als een ‘Agripolis’ te promoten.

Bij dit uitgangspunt horen volgende 2 concepten:

1. Landbouw opwaarderen als vorm van bedrijvigheid die inspeelt op de     
kwaliteiten van Geraardsbergen

2. Landbouw actief inzetten als toeristische troef
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Voorstel ruimtelijke visie

Rand(en) van de compacte stad
Locaties die vandaag nog niet aangesloten zijn op het netwerk kunnen net zo 
goed deel uitmaken van die compacte stad. Schendelbeke (bedrijventerrein) 
is vandaag ruimtelijk niet verbonden met de compacte stad. Het gebied ligt 
ten noorden van de stadskern. Toch heeft het functioneel een belangrijke 
link met de kern. De bedrijvenzone biedt tewerkstelling voor de inwoners van 
de stad. Indien het bedrijventerrein Schendelbeke op lange termijn ook een 
rol als energiehub of EHUB (centrale plaats waar energie wordt opgewekt, 
opgeslaan en verspreid) zou opnemen, zal de plek ook op vlak van energie een 
belangrijke functionele verbinding aangaan met de stad. 

1. Rendementsverhoging van goedgelegen bestaand bedrijventerrein
2. Verwevingszone met gedeelde winsten
3. Energiehub (EHUB) Schendelbeke
4. Herstel relatie satelliet en landschap

UITGANGSPUNT 3

De compacte stad

Om de kwaliteit van de open ruimte te beschermen willen we inzetten op de 
compacte stad. 

Dit betekent dat we een relatief hoge woningdichtheid gaan combineren 
met functievermenging binnen de beperkte oppervlakte van de 
stadskern. Daarbij is het belangrijk om kwalitatieve woningen aan te 
bieden met voldoende publiek groen in de omgeving. Een goede en veilige 
bereikbaarheid van de belangrijkste voorzieningen en een goede inrichting 
van de openbare ruimte zal wandelen en fietsen aanmoedigen.

Verkeer in de compacte stad
In een compacte stad zijn wonen, handel, horeca en voorzieningen 
geconcentreerd op een beperkte oppervlakte die goed bereikbaar is voor trage 
weggebruikers. 

1. Verbeteren van de oost-west verbindingen
2. Slimme organisatie van gemotoriseerd verkeer in de stadskern
3. Randparkings zorgen voor goede bereikbaarheid voor omliggende 

gemeenten en deelgemeenten

Handel en bedrijvigheid in de compacte stad
Een levendige handel kan worden behouden enerzijds door het versterken van 
de handelszaken en functievermenging aan te moedigen in het centrum van 
de stad, anderzijds door het compact houden van de zone voor baanwinkels 
langs de Astridlaan. 

1. Beperken baanwinkels binnen bepaalde grenzen
2. Functievermenging in het stedelijk gebied aanmoedigen

Wonen in de compacte stad
Om wonen in de compacte stad vorm te geven, moet de stad hierbij vertrekken 
van een stedelijk aanbod dat gericht is op het aantrekken van een diverse 
bevolking. 

1. Inzetten op woonontwikkelingen in de kern
2. Aanbieden van een gedifferentieerd woonaanbod
3. Wonen buiten de kern enkel op goede locaties
4. Gefaseerde ontwikkeling grootschalige projecten in de rand

Voorzieningen in de compacte stad
Stedelijke voorzieningen concentereren we bij voorkeur bij bestaande 
stedelijke voorzieningen of in gebieden met een concentratie aan 
voorzieningen. 

1. Kwalitatieve stedelijke voorzieningen takken aan op het netwerk van 
de compacte stad

Toerisme en de compacte stad
Het historisch erfgoed en de verschillende horecazaken in de stad 
Geraardsbergen liggen op wandelafstand van elkaar. Door in te zetten op 
zacht verkeer in de binnenstad wordt het bezoek van deze plekken nog 
aangenamer. Door de ontwikkeling van de stad zo compact mogelijk te 
houden wordt het landschap gevrijwaard. Op die manier kan Geraardsbergen 
haar landschappelijk-toeristische troef het best uitspelen. De aanwezigheid 
van de Dender op haar beurt brengt het landschap binnen de stadsgrens en 
zorgt voor open ruimte in de stad. 

1. Een aantrekkelijk toeristisch aanbod genereert inkomsten en 
tewerkstelling
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Afbakeningslijn

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

Mogelijke scenario’s
In deze fase van het afbakeningsproces houden we nog 
verschillende scenario’s van de afbakeningslijn open. De lijn 
ten noorden van het verstedelijkt gebied kan er, naargelang welke 
plangebieden weerhouden worden, anders gaan uitzien.

Volgende plangebieden zijn nog optioneel om binnen de grenslijn te 
vallen:

• De driehoek tussen de Galgestraat, de N42 en de spoorweg
• De ruimte tussen het bedrijventerrein van Schendelbeke en 

Schendelbeke dorp.

Welke plangebieden er in de definitieve afbakening worden 
opgenomen is enerzijds afhankelijk van het procesverloop 
(ontvangen adviezen en bezwaren, ...) en anderzijds van de resultaten 
van het milieueffectenonderzoek.

Synthesekaart grensstellende elementen

Hoe bepalen we de afbakeningslijn? 
Onderstaande synthesekaart toont aan dat de stadskern van 
Geraardsbergen quasi volledig omringd is door openruimtegebieden. 

Uitzonderingen hierop zijn de landbouwstrook tussen het 
bedrijventerrein en de kern Schendelbeke (2a), de landbouwstrook 
ter hoogte van Planken (9) en het landbouwgebied ten westen van 
Nederboelare (13). De driehoek tussen de N42 en de spoorlijn (14) heeft 
sterk grensstellende elementen (landbouw en landschap), maar kan 
omwille van de versnippering door de infrastructuur als een restruimte 
beschouwd worden.

Mogelijk maximaal en minimaal scenario afbakeningslijn

Maximaal scenario Minimaal scenario

Voorstel van afbakeningslijn
Op basis van de eerste onderzoeken stellen we deze afbakeningslijn voor.

Naar aanleiding van de raadpleging van de eerste startnota 
werden nabij Goeferdinge (ten westen) nog enkele 
bijkomende scenario’s toegevoegd:

• Goeferdinge meenemen binnen de grenslijn
• De grenslijn tot Duitsenbroekstraat
• De grenslijn is de Molenbeekvallei



Bestaande toestand
Net ten zuiden van het centrum van Geraardsbergen bevindt zich de Unal-
site (24,5 ha). De Unal-site wordt begrensd door de Dender in het noorden, 
de spoorlijn naar Edingen in het westen, de Gaverstraat in het zuiden en de 
Guilleminlaan in het oosten. Op het terrein stond vroeger de Swedish Match 
fabriek of in de volksmond “stekskesfabriek”. Het bedrijf produceerde lucifers. 

De oorspronkelijke watergebonden industrie is hier verdwenen. De 
bedrijfsgebouwen worden momenteel ingenomen door verschillende bedrijven, 
diensten en voorzieningen. 

Historisch gezien was de keuze voor de site aan de Dender voor de oprichting van 
het bedrijf Unal logisch. Vandaag is deze locatie moeilijker te verantwoorden als 
zone voor bedrijvigheid omwille van de overstromingsgevoeligheid en de slechte 
bereikbaarheid over de weg.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebied Unal-site

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
Binnen de opmaak van de visie werden verschillende scenario’s voor de Unal-site 
opgemaakt:

• Een eerste scenario is om het gebied maximaal terug te geven aan de natuur, 
waarbij de gebouwen en bedrijvigheid volledig verdwijnen. Er wordt een 
nieuw stukje stadspark/bos gecreëerd, waar laagdynamische recreatieve 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Er wordt een veilige toegang (brug) over de 
Dender voorzien, waardoor de stadsbewoners met de fiets of te voet makkelijk 
het gebied kunnen betreden.

• Een tweede scenario stelt een maximaal behoud voor van het 
bedrijventerrein, rekening houdend met de waterhuishouding, buffering, ...

• Het derde scenario stelt voor om enkel in het effectief overstromingsgevoelige 
gebied, nl. de westelijke zijde van het bedrijventerrein, de gebouwen te 
verwijderen en te ontharden.

Scenario 1         Scenario 2               Scenario 3

Ongeacht welk scenario er uiteindelijk gekozen wordt, het zal met onderstaande 
zaken rekening moeten houden:

• De aanwezige waterproblematiek en waterhuishouding.
• Het zal de nodige tijd en inspanningen vragen om bedrijven te herlocaliseren 

of tijdelijk ergens anders te huisvesten.
• Het al dan niet volledig wegnemen van het aanbod aan bedrijventerrein 

betekent dat deze oppervlakte aan industriezone, naast de bijkomende 
vraag naar bedrijventerreinen, ergens anders gecompenseerd zou moeten 
worden. Gelet op de landschappelijke waarde van Geraardsbergen is het 
niet eenvoudig om een geschikte compensatielocatie te vinden. Het scenario 
dat hier gekozen wordt zal bepalend zijn voor de plangebieden nabij 
Schendelbeke.

• Voor alle scenario’s geldt dat het nieuwe programma geen grote mobiliteit 
mag genereren. 

• De delen van de Unal-site die worden behouden voor bedrijvigheid, kunnen 
worden ingericht met een combinatie van kleinschalige ateliers, kantoren 
en een beperkt aandeel (bedrijfs)woningen. Eventueel kan de plek een rol 
opnemen in het verhaal van Geraardsbergen Agripolis. 

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

Gewestplan Unal-site            Overstromingsgebieden in Geraardsbergen (oranje cirkel is de Unalsite)

Afbeelding 1: inkom bedrijventerrein Unal-site        Afbeelding 2: zicht op Gaverstraat

Orthofoto plangebied met situering afbeeldingen bestaande situatie 
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Juridische toestand
Het plangebied is volgens het gewestplan gelegen in hoofdzakelijk 
industriegebied. Een klein westelijk deel is gelegen in bosgebied en ten oosten 
is er nog een klein woongebied. Het westelijk deel van de Unal-site is gelegen in 
effectief overstromingsgebied.

Naar aanleiding van de raadpleging van de eerste startnota werd een 
vierde scenario toegevoegd, waarbij we een gemengde stedelijke 
ontwikkeling (wonen en bedrijvigheid) voorzien.

Bijkomend schenken we extra aandacht 
aan de verbinding naar het stadscentrum.

Scenario 4



PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebieden nabij Schendelbeke

Nabij de dorpskern van Schendelbeke zijn er drie plangebieden aanwezig, nl. het 
bestaande bedrijventerrein, de ruimte tussen het dorp en het industrieterrein, 
beter gekend onder de term verwevingszone en de zogenaamde driehoek (grond 
gelegen tussen de N42, de Galgestraat en de spoorweg).

De driehoek
Bestaande toestand
De gronden gelegen tussen de Galgestraat, de spoorweg en de N42 worden voor 
het grootste deel als akkerbouw gebruikt. Binnen dit gebied bevinden zich enkele 
woningen.

Juridische toestand
Volgens het gewestplan ligt het plangebied in agrarisch gebied en een klein 
stukje industriegebied. 

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
De driehoek tussen de Galgestraat, de spoorlijn en de Astridlaan kan eventueel 
ingezet worden om de nood aan bedrijvigheid op te vangen. Dit wordt in het 
planningsproces verder onderzocht.

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

Verwevingszone
Bestaande toestand
De bufferzone scheidt het bedrijventerrein van het dorp. Zowel het dorp als de 
bedrijven hebben hun rug naar de groene tussenruimte gekeerd. De bufferstrook 
wordt gebruikt voor akkerbouw en grasland.

Juridische toestand
Volgens het gewestplan ligt het plangebied in een bufferzone, recreatiegebied en 
woonuitbreidingsgebied. 

 Voorstel van nieuwe ontwikkeling
De vraag naar ruimte voor bedrijvigheid zal blijven stijgen, maar er is ook de wens 
om de inname van ruimte te laten dalen. Daarom moeten we zoeken naar een 
manier om het bedrijventerrein te optimaliseren, via hoger bouwen of gebruiken 
van de restruimtes. 

Tenslotte bestaan er ook visies waarbij een energie-HUB op dit bedrijventerrein 
zou komen. Het bedrijventerrein krijgt zo een bijkomende functie in de productie, 
de opslag en de omslag van energie. Er moet uitgezocht worden wat de 
ruimtelijke impact van een dergelijk programma is, en of dit verzoenbaar is met 
andere soorten bedrijvigheid.

Bedrijventerrein Schendelbeke
Bestaande toestand
Het bestaande bedrijventerrein Schendelbeke is gelegen tussen de N42 en 
de N460. Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 45 ha. Het klassieke 
bedrijventerrein van Schendelbeke bevat een mix aan bedrijven die op heden 
goed functioneren. Klassiek, in de zin dat het een bedrijventerrein is waarbij 
ieder bedrijf over een eigen parking, een eigen cafetaria en eigen groenstrookje 
beschikt. De verschillende bedrijven functioneren los van elkaar.

Juridische toestand
Volgens het gewestplan ligt het plangebied in een bufferzone, woongebied met 
landelijk karakter en industriegebied.

Afb. 1: Zicht toegangsweg bedrijventerrein Afb. 2: bufferzone in bedrijventerrein

Orthofoto bestaande situatie Gewestplan
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Orthofoto bestaande situatie Gewestplan

Afbeelding 1: Zicht bufferzone Afbeelding 2: Zicht agrarisch gebied
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Orthofoto bestaande situatie Gewestplan Afbeelding 1: Zicht weide

Uit de ruimtelijke visie komt een 
toekomstbeeld dat het oostelijk 
deel van de bedrijvenzone afwerkt 
met verweefbare bedrijven, co-
workingruimtes, plekken voor 
productie en voorzieningen zoals 
een gedeeld bedrijfsrestaurant 
en gemeenschappelijke 
vergaderruimtes. Werknemers van 
het industriegebied, maar ook 
inwoners van het dorp kunnen die 
voorzieningen gebruiken.

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
Zowel vanuit het dorp als vanuit de bedrijvenzone wordt de bufferzone 
langzaam dichtgeknepen door nieuwe ontwikkelingen. De bufferzone kan een 
verwevingszone worden, die het bedrijventerrein en dorp niet van elkaar scheidt, 
maar net met elkaar verbindt. Er wordt voorgesteld om deze zone in te vullen met 
een programma dat op zoek gaat naar het creëren van meerwaarde zodat beide 
functies elkaar versterken.

Het westelijke gedeelte van het industrieterrein is geschikt voor meer hinderlijke 
activiteiten, in het oostelijk deel zal de connectie met het wonen meer voorop 
staan.



Bestaande toestand
Geraardsbergen is gelegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen en ligt op de grens 
met het Waalse gewest. Via de N42, beter gekend als de Astridlaan, is de stad 
verbonden met Wetteren in het noorden en Lessines in het zuiden. Het kruispunt 
tussen de N42 en de N8 ten noorden van de stad, maakt de verbinding in oost-
westelijke richting met Brussel en Ronse.

De Astridlaan vormt de belangrijkste drager van auto- en vrachtverkeer door 
het stedelijk gebied van Geraardsbergen en kent een aantal problemen. De 
Astridlaan moet veel (conflicterende) rollen vervullen: het is een winkelstraat, 
maar tegelijk ook een doorgaande weg van noord naar zuid. De straat vormt de 
toegang tot de stad en verdeelt bestemmingsverkeer via de Zonnebloemstraat, 
via de Grotestraat,.... Het is ook een barrière voor wie vanuit het westen de stad 
wil benaderen.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebied Astridlaan

Orthofoto plangebied bestaande situatie 

Gewestplan

Juridische toestand
Het plangebied heeft volgens het gewestplan verschillende bestemmingen 
(woongebied, gemeenschapsvoorzieningen,...). In het plangebied liggen er ook 
verschillende verkavelingen en Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen 
(RUP Zonevreemde bedrijven en RUP Zonevreemde woningen).  

Situering verkavelingen, BPA’s en RUP’s

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
Het onderzoek voor de Astridlaan is in de ruimtelijke visie relatief ruim opgevat. 
Het behandelt de uitdagingen rond de leefbaarheid van de omgeving van 
de Astridlaan, onderzoekt mogelijkheden voor de verkeersveiligheid, doet 
suggesties over de ontwikkeling van de Atheneumsite en de uitbreiding van 
sporthal De Veldmuis.

Ruimtelijke begrenzing baanwinkels
Het conflict tussen doorgaande bewegingen en bestemmingsverkeer is o.a. 
een gevolg van de vele baanwinkels op de Astridlaan. Hoe korter de afstand 
waarlangs dit conflict zich voordoet, hoe beter de doorstroming en hoe beperkter 
de conflicten. Vanuit dit inzicht wordt ervoor gekozen een ruimtelijke begrenzing 
voor de baanwinkels vast te leggen. We stellen voor om in het noorden die grens 
ter hoogte van het kruispunt N42 en de Zonnebloemstraat te leggen en in het 
zuiden ter hoogte van het kruispunt N42 en de Hogeweg.

Eén van de elementen die o.a. tijdens de participatiemomenten aan bod kwam, was de vraag of 
een ringweg een oplossing biedt voor het probleem van verkeersleefbaarheid en veiligheid ter 
hoogte van de Astridlaan. Vanuit de visie wordt gesteld om te focussen op de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid van de Astridlaan ter hoogte van de stedelijke omgeving. Ingrepen -andere dan 
een ringweg- zijn noodzakelijk om de bestaande situatie te verbeteren.

Bestaande vergunde baanwinkels 
buiten die zone blijven bestaan. 
De doelstelling is om geen 
bijkomende grootschalige 
detailhandel in het noordelijk deel 
van de Astridlaan (zone tussen 
de Zonnebloemstraat en de 
spoorweg) toe te laten.

Alternatieve routes voor zacht verkeer
We voorzien twee alternatieve routes (of bypasses) voor zacht verkeer: één 
in noord-zuidelijke richting om zo de Astridlaan te ontlasten en één in oost-
westelijke richting om zo de Grotestraat te ontlasten. Door ontdubbeling worden 
conflicten weggenomen. De alternatieve routes sluiten bovendien aan op de 
fietssnelwegen. 

Voorstel van detailhandelszone Astridlaan 
(bron: studie detailhandelszone IDEA Consult)

Afb. 1: Zicht detailhandel

2
Afb. 2: Zicht kruispunt

Afb. 3: Zicht Astridlaan

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  
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schetsmatig voorstel van een mogelijke verbinding

We moeten nadenken over 
de kruising van bestaande 
infrastructuur, namelijk de 
Astridlaan en de spoorweg. Het 
creëren van een alternatieve route 
mag geen reden zijn om niets te 
doen aan de fietsveiligheid van de 
Astridlaan zelf.

Voor het plangebied richten we ons 
specifiek tot het deel Astridlaan van 
de spoorweg tot aan het rondpunt in 
Nederboelare. De oversteekplaatsen 
en het concentreren van de 
grootschalige detailhandel worden 
meegenomen in dit plangebied. 
Het is niet de bedoeling om het 
plangebied uit te breiden zodat de 
bypass voor traag verkeer volledig 
wordt meegenomen. Dit is een 
lokale bevoegdheid en kan in 
principe zonder planningsinitiatief 
gebeuren. 



Bestaande toestand
Ten westen van het stadscentrum en de N42 bevinden er zich 3 
woonuitbreidingsgebieden (WUG). Dat zijn vrijliggende terreinen die aansluiten 
bij bv. een woongebied of gronden die omringd zijn door volgebouwde straten en 
zijn in de eerste plaats bedoeld voor groepswoningbouw of sociale woningbouw. 
Deze 3 gebieden liggen langs of nabij de Hogeweg. Een straat die de grens is 
tussen de deelgemeenten Goeferdinge en Overboelare. Ze grenzen aan een 
natuurgebied en de overstromingsgevoelige Molenbeek.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebied Woonuitbreidingsgebieden

Gewestplan Woonuibreidingsgebieden                  Overstromingsgebieden in Geraardsbergen
                (in oranje cirkel zitten de gebieden)

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
Er zijn heel wat zones als woonuitbreidingsgebied bestemd binnen het 
grondgebied van de stad. Sommige daarvan werden in het verleden ontwikkeld.

Schrappen van woonuitbreidingsgebieden
Gezien de beperkte bevolkingsgroei binnen Geraardsbergen en de 
zeer ruime woonreserve, is het wenselijk om slecht gelegen gronden in 
woonuitbreidingsgebied te schrappen en volop in te zetten op de kansen die 
deze zones hebben op het vlak van natuur, landschap en waterberging.

Daarnaast worden mogelijkheden voor wonen gecreëerd op plekken waar wonen 
wel is aangewezen in de toekomst, bijvoorbeeld ter hoogte van Denderland 
Shopping, of (beperkt) op de kop van de Unal-site aan de Guilleminlaan.

Herzien van de principiële akkoorden

Een PRIAK of een principieel akkoord is een provinciaal document dat 
het kader vormt waarbinnen een vergunning afgeleverd kan worden in 
woonuitbreidingsgebieden. 

Een aantal PRIAKS zijn jaren geleden verleend maar nog niet ontwikkeld.
Ondertussen is de context in Geraardsbergen veranderd dat een nieuwe toetsing 
van die PRIAKS aan de huidige woonbehoefte en aan de nieuwe ruimtelijke 
visie van het lokaal en bovenlokaal beleid zich opdringt. Wanneer die niet meer 
voldoen, kan een bestaande PRIAK in vraag gesteld worden.

Afb. 1: Zicht WUG vanuit Meerslos Afb. 2: Zicht WUG vanuit Hogeweg

Afb. 3: Zicht WUG vanuit Meerslos Afb. 4: Zicht WUG vanuit Hogeweg

Juridische toestand
De bestemming volgens het gewestplan is nu hoofdzakelijk 
woonuitbreidingsgebied en een klein deel natuur- en woongebied. De Molenbeek 
grenst aan de woonuitbreidingsgebieden, waardoor de gebieden gevoelig zijn 
voor overstromingen. 

Afb. 5: Zicht WUG vanuit Hogeweg

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

Orthofoto plangebied met situering afbeeldingen bestaande situatie 
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Dit plangebied is in elk geval onderdeel van het PRUP. Ongeacht of dit plangebied zich binnen 
of buiten de toekomstige afbakeningslijn zal bevinden.



Bestaande toestand
Ten noorden van het stadscentrum van Geraardsbergen bevindt zich de site 
van de abdij, een groene omgeving waar ook sportaccommodatie, een theater, 
een cinema en een shoppingcenter gelegen zijn. De abdijsite grenst aan de 
Zonnebloemstraat, die een soort grens voor de stedelijke bebouwing is.

De naam van het plangebied is een verwijzing naar het aanwezige 
shoppingcenter. De site werd lange tijd verwaarloosd en stond grotendeels leeg. 
Recent werd de site opgefrist en zijn er opnieuw winkels aanwezig. 

Palend aan Denderland Shopping bevindt zich het Abdijpark. Het Abdijpark is een 
beschermd dorps- en stadsgezicht en is een groene long binnen het verstedelijkt 
gebied van de stad. Het park kent een rijke geschiedenis. Het stadsbestuur heeft 
een masterplan voor het park laten opmaken dat momenteel wordt uitgevoerd.

In de buurt van het Abdijpark bevinden zich de bioscoop Focus, het Arjaantheater 
en het Adriaanstadion. Die bestaan eerder op zichzelf en zijn niet onderling 
verbonden. Groenschermen scheiden de atletiekpiste van het theater. De 
voorzieningen en het shoppingcenter hebben ook elk hun eigen parking. Het 
gebrek aan verbondenheid tussen de functies zorgt ervoor dat je je moeilijk door 
het volledige gebied kan verplaatsen. Ook de toegankelijkheid is niet optimaal, 
vooral aan de grenzen van het gebied.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebied Denderland Shopping

Orthofoto plangebied met situering afbeeldingen bestaande situatie 

Gewestplan

Voorstel van nieuwe ontwikkeling
Leestip: de nummertjes in onderstaande tekst verwijzen naar onderstaande 
afbeelding.

We stellen voor om Denderland Shopping te ontwikkelen met een 
combinatie van (beperkt) winkelen en wonen. De winkels zijn bereikbaar 
via de Zonnebloemstraat. Het woonprogramma moet een mix bevatten 
zodat verschillende doelgroepen hier komen wonen. De woningen aan de 
Meerminstraat kunnen met een open woonontwikkeling [1] op Denderland 
Shopping sterker worden gelinkt aan het Abdijpark. De nieuwe woonontwikkeling 
moet sterker aan het stadscentrum worden gelinkt. De toegang tot het 
Abdijpark moet meer zichtbaar en aantrekkelijk zijn. Een tweede route via de 
Meerminstraat kan de link leggen met de Vesten. De bestaande restparking aan 
de Meerminstraat kan worden herontwikkeld [2] met een woonprogramma.

Het Abdijpark zelf wordt momenteel opgefrist. De groenzone tussen het 
nieuwe Denderland Shopping en de bioscoop ligt er vandaag verlaten bij. Deze 
zou kunnen worden ingericht met een hoogstamboomgaard [3] al dan niet 
gecombineerd met nog een woonontwikkeling om zo een overgang te vormen 
tussen het klassiekere stadsgroen en de omliggende landbouwgebieden. 
De toekomstige boomgaard kan ingericht worden als stapsteen tussen de 
aangrenzende gebieden. Het kan een ontmoetingsplaats zijn voor de bestaande 
en toekomstige inwoners.

Ter hoogte van de Zonnebloemstraat moet het mogelijk zijn om wat hoger te
bouwen [4] zonder afbreuk te doen aan het bestaande woonweefsel. Tijdens 
het participatiemoment met de jongeren kwam een voorstel om de vijver 
actief in te zetten als speelelement in het park. Ook het reliëf en de geplande 
fruitboomgaard kunnen dienst doen als ontwerpelementen voor speelnatuur [5]. 
De doorgang naar het park moet duidelijk zijn. Zo kunnen inwoners en passanten 
gemakkelijk hun weg naar het park vinden. [6]

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

Juridische toestand
Volgens het gewestplan is het 
plangebied gelegen in een gebied 
voor ambachtelijke bedrijven 
en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen, een 
parkzone en woongebied.

Afb. 1: Zicht op sportbaan

Afb. 2: Zicht op de abdij

Afb. 3: Toegang Zonnebloemlaan Afb. 4: Ingang Denderlandshopping
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schetsmatig voorstel van een mogelijke invulling

Het shoppingcenter is gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en voor 
kleine en middelgrote ondernemingen, waardoor verschillende ontwikkelingen 
niet mogelijk zijn.



PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
Plangebied Sint-Jozef

Orthofoto plangebied met situering afbeeldingen 

Juridische toestand
Volgens het gewestplan is het plangebied gelegen in een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en zone voor kmo. 
Het ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Bestaande toestand
Dit plangebied gaat over een groenzone tussen de Zonnebloemstraat en de 
Kleine Karmelietenstraat. Dit gebied kan vandaag op basis van zijn bestemming 
worden ingevuld met voorzieningen.

In deze zone mondt de Molenbeek uit in de Dender. Omwille van de 
overstromingsgevoeligheid van het gebied in combinatie met haar harde 
bestemming, staat ze als signaalgebied* aangeduid. Aangrenzend aan de vallei 
en in hetzelfde bouwblok ligt het Sint-Jozefsinstituut.

Het signaalgebied omvat de schoolterreinen van het Sint-Jozefsinstituut gelegen 
op linkeroever van de Dender en oever van de Molenbeek. Ook liggen enkele 
tuinen in dit signaalgebied. De oppervlakte van het signaalgebied bedraagt circa 
4,26ha. Voorstel van toekomstige ontwikkeling

We stellen voor om het signaalgebied Sint-Jozef te herbestemmen, waarbij 
de zone voor voorzieningen wordt omgezet naar zone voor groen. Eventueel 
wordt een specifieke aanduiding voor waterbuffering toegevoegd aan de 
bestemmingszone. Binnen die groenzone zijn activiteiten in functie van 
natuureducatie en speelruimte, al dan niet gelinkt aan de school, toegestaan. 
Eventuele bijkomende behoefte voor de school moet worden opgevangen binnen 
de bestaande schoolcampus door middel van hoger bouwen, efficiëntieverhoging 
of interne reorganisaties.

Deze herbestemming ligt volledig in lijn met het zichtbaar maken van 
valleigebieden. Er wordt voorgesteld om binnen het signaalgebied een 
verbinding tussen de Kleine Karmelietenstraat en de Zonnebloemstraat/Zakkaai 
te realiseren. Een mogelijkheid is om een brug voor fietsers en voetgangers te 
voorzien parallel met de brug van de Zonnebloemstraat. Op die manier kunnen 
bv. scholieren de Dender op een veilige manier oversteken. Deze trage verbinding 
kan dan aansluiten op de ontwikkeling en verbinding met het station. 

Een deel van de huidige tuinen ligt momenteel volgens het gewestplan in een 
zone voor openbare voorzieningen. Binnen dit plangebied zullen we deze zone 
herbestemmen naar een tuinzone, waarbij de toekomstige voorschriften ook 
rekening zullen houden met de aanwezige waterproblematiek.

Afb. 1: Kleine Karmelietengracht Afb. 2: toegang tot het Sint-Jozefsinstituut

Afb. 3: Kleine Karmelietenstraat Afb. 4: hoofdingang van het Sint-Jozefsinstituut

Gewestplan                      Overstromingsgebieden in Geraardsbergen
                (in oranje cirkel zit gebied)

Masterplan stationsomgeving met toevoeging schetsmatig voorstel gebied 
Kleine Karmelietenstraat - Zonnebloemstraat

Dit zijn schetsmatige plannen en voorstellen die niet op perceelsniveau te herleiden zijn. Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften wordt in een latere fase opgemaakt.  

*Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming 
(bv. industriegebied) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, 
omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als 
een natuurlijke spons fungeren.

1
2
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Zonnebloemstraat



Milieueffectenrapport
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het milieu van bepaalde activiteiten of veranderingen door dit plan?

Om dat te weten, maken deskundigen een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) op vóór we de projecten of plannen uitvoeren. 
Zo kunnen we schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium inschatten en het plan eventueel aanpassen. 

In de startnota zijn de methodes beschreven die de deskundigen gaan toepassen om de milieueffecten te onderzoeken.
Tijdens het openbaar onderzoek (in een latere fase) worden de resultaten toegelicht.

Verschillende disciplines nemen we onder de loep:

*De discipline klimaat zal op basis van de bovenstaande disciplines samenvattend bekeken worden.

Om een correcte inschatting te maken van de milieueffecten, bestuderen we de milieueffecten van de plangebieden afzonderlijk op basis van 
de voorgestelde invulling per plangebied (Unal-site, Denderlandshopping, ...). 

Daarnaast bekijken we ook de effecten van alle plangebieden samen op de stad.

Omdat sommige plangebieden nog geen concrete invulling hebben, maken we verschillende scenario’s op. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor het plangebied Unal-site. 

Door die scenario’s allemaal te onderzoeken kan er makkelijker een keuze gemaakt worden. 

Ruimtelijk Veiligheidsrapport
We onderzoeken in het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) onder welke voorwaarden 

bedrijven met gevaarlijke stoffen (SEVESO-inrichtingen) zich kunnen vestigen op een bedrijventerrein. 
Deze studie voert de Provincie altijd uit bij het inplanten van een (regionaal) bedrijventerrein. 

Pas na de onderzoeksresultaten kunnen we zeggen of dergelijke bedrijven 
wel of niet een plaats kunnen krijgen binnen de opmaak van dit PRUP.

In volgende plangebieden sluiten we nu al SEVESO-inrichtingen uit:

1. In het plangebied verwevingsgebied, dit omwille van de kwetsbare functies zoals sport en recreatie 
en ondersteunende functies die momenteel in de visie zijn opgenomen.

2. In het plangebied Unal-site, omdat in de nabije omgeving kwetsbare functies zoals o.a. een woonzorgcentrum gevestigd zijn.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
onderzoeken

MENS – MOBILITEIT

GELUID EN
TRILLINGEN

LUCHT

BODEM EN 
GRONDWATER

OPPERVLAKTEWATER

BIODIVERSITEIT

LANDSCHAP, 
BOUWKUNDIG ERFGOED 

EN ARCHEOLOGIE

MENS – RUIMTELIJKE 
ASPECTEN

We onderzoeken of:

1. Het wenselijk is om bijkomende SEVESO-inrichtingen toe te laten op het bestaande bedrijventerrein Diebeke. 
Daar is op vandaag reeds een SEVESO bedrijf gevestigd. 

2. Het wenselijk is om SEVESO-inrichtingen toe te laten in het plangebied Driehoek. 


