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Leeswijzer 
 
Voorliggend document is de behandeling van de adviezen en reacties die we hebben ontvangen op 
de eerste startnota van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. Dit betreft de 
startnota van 9 maart 2021, dat door de Deputatie op 1 april 2021 werd goedgekeurd.  
 
De adviesvraag en raadpleging van deze startnota liepen van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021. Het 
planteam ontving 17 adviezen en 76 reacties.  
 
Er werden volgende online participatiemomenten1 voor de startnota van dit PRUP georganiseerd: 

- Algemeen publieksmoment – 06/05/2021 
- Plangebied Astridlaan –25/05/2021 
- Plangebied Schendelbeke (bedrijventerrein, verwevingszone, spie) –27/05/2021 
- Plangebied Denderlandshopping – 01/06/2021 
- Plangebied Unal-site – 03/06/2021 
- Plangebied Signaalgebied Sint-Jozef – 08/06/2021 
- Plangebied Woonuitbreidingsgebieden – 10/06/2021 

 
Omwille van het groot aantal deelnemers en de vele vragen met betrekking tot de plangebieden die 
in de nabijheid van het dorp Schendelbeke gelegen zijn, werd besloten om tijdens het 
participatiemoment zelf geen input te vragen. De groep was te groot om op een kwalitatieve manier 
input te vragen tijdens een digitaal participatiemoment. De focus lag tijdens dit participatiemoment 
op informatieverstrekking. 
 
Om de input toch te bevragen, werd na het participatiemoment een extra digitaal vragenformulier 
naar de deelnemers doorgestuurd. De deelnemers konden tot en met de raadpleging (1 juli) de lijst 
invullen. In totaal hebben 9 personen het online vragenformulier ingevuld. De antwoorden van het 
vragenformulier werd ook in voorliggend document (hoofdstuk 3) meegenomen.  
 
Nieuwe startnota 
We hebben besloten om een vernieuwde startnota op te maken en een nieuwe publieke raadpleging 
te organiseren. Daarin hebben we o.a. de input uit de eerste publieke raadpleging verwerkt. 
 
Omdat er in dit planproces twee startnota’s zullen zijn en we misverstanden willen vermijden geven 
we graag het volgende mee: 
 
Voorliggend document geeft de lezer een overzicht over hoe de adviezen en reacties van de eerste 
startnota werden behandeld. Als er in voorliggend document naar de startnota wordt verwezen, dan 
gaat dit – tenzij de vernieuwde startnota expliciet wordt vermeld - over de eerste startnota van 9 
maart 2021. De behandeling van de adviezen en reacties op de tweede startnota kan pas na de 
raadpleging van die startnota gebeuren.  
 
Bij de behandeling maken we een onderscheid tussen persoonsgegevens (zoals het emailadres, naam 
en adres) en de inhoud van de reactie zelf. We nemen geen persoonsgegevens op in de openbare 
documenten. 
 

 

 

 
 
1 Het participatieverslag is raadpleegbaar op de website van de provincie: https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-

ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
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1. BEHANDELING ADVIEZEN  

 Departement Omgeving 

We ontvingen uw vraag om advies in verband met de startnota van het RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’ in goede orde. 

 

De startnota maakt dat een plan-MER wordt opgemaakt. Het team Mer maakt bijgevolg van rechtswege deel 

uit van het planteam. In een latere fase zal team Mer de relevante elementen uit ontvangen adviezen en 

inspraak mee verwerken in de scopingsnota, die richting zal geven aan de verdere uitwerking van het plan-

MER. Het team Mer geeft in deze fase geen advies op de startnota. 

 

In dit advies van het departement Omgeving wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet opmaken van 

een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR). Hiervoor moet u de RVR-toets doorlopen, raadpleegbaar via 

https://www.milieuinfo.be/rvr/. Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid (TEV) 

van het departement Omgeving via seveso@vlaanderen.be. Onderstaand vindt u het advies van het 

departement Omgeving voor wat betreft het luik ruimtelijke ordening: 

 

Het PRUP ‘afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 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. Het provinciebestuur 

heeft daarbij gekozen om het planproces volledig te hernemen en om ruimte te laten voor de verwerking van 

nieuwe inzichten. De voorliggende startnota werd gevoed vanuit een aantal voorstudies en een uitgebreid 

participatief luik. Het departement Omgeving was in dit voortraject betrokken. 

 

De inzichten uit de sectorale studies: ‘studie detailhandelsvestigingen’, ‘Ruimtelijk economische studie’ en de 

‘woonstudie’ werden uiteindelijk samengebracht in een samenhangende ruimtelijke visie welke nu vertaald 

worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het departement Omgeving onderschrijft mee de 

ambities die in de voorliggende startnota worden geformuleerd. 

 

Vanuit Vlaamse invalshoek vragen we om bij de verdere uitwerking van het pRUP rekening te houden met de 

beslissing van de Vlaamse regering van 8 mei 2009 van de Vlaamse Regering met betrekking tot de 

beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 29.000 ha agrarisch gebied én een 

operationeel uitvoeringsprogramma voor de AGNAS-regio Vlaamse Ardennen. Andere specifieke Vlaamse 

aandachtspunten vormen het onderzoek naar de opportuniteit voor de hername van het gewestelijk RUP 

‘Kakelenberg-zuid’ en de relatie van het pRUP met het strategisch plan ruimte voor water Dendervallei, het 

overstromingsrisicobeheerplan (ORPB) voor de Dender en de komende selectie van de bovenlokale wegen cfr. 

het decreet basisbereikbaarheid. 

 

Antwoord: 

Er is rekening gehouden met de bovenvermelde beslissingen en lopende projecten. Er zal aan de initiatiefnemer 

op regelmatige basis gevraagd worden om informatie uit te wisselen en een stand van zaken te geven. Waar 

nodig kunnen de plannen op basis daarvan aangepast en/of verder aangevuld worden. 

 

De startnota omvat een voorstel van afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied.  

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

- De driehoek tussen de N42 en de spoorweg (= ‘Schendelbeke’ driekhoek); 

- De ruimte tussen het bedrijventerrein van Schendelbeke en Schendelbeke dorp (= ‘Schendelbeke’ 

verwevingszone); 

- Het dorp Schendelbeke; 

 

Het lijkt logisch om tijdens de verdere loop van het planproces te duiden welke de verschillen zijn ten aanzien 

van de afbakeningslijn van het door de Raad van State vernietigde pRUP ‘Geraardsbergen’ en specifiek te 

mailto:seveso@vlaanderen.be
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motiveren waarom men tot nieuwe inzichten is gekomen op vlak van afbakeningslijn. Vanuit de doelstellingen 

uit de strategische visie van het BRV geven we vanuit het departement Omgeving de voorkeur aan een zo 

compact mogelijk kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. 

 

Antwoord: 

De gevraagde duiding van de verschillen t.o.v. het vorige afbakeningsproces is in de vernieuwde startnota 

aangevuld. 

 
Het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen heeft, naast het opstellen van een 

hypothese van gewenste ruimtelijke structuur en de afbakeningslijn, aanleiding tot volgende ruimtelijke 

plangebieden waarvoor specifieke stedenbouwkundige voorschriften worden uitgewerkt: 

1. Plangebied ‘Denderlandshopping’ 

2. Plangebied ‘Signaalgebied Sint-Jozef’ 

3. Plangebied ‘Unal-site’ 

4. Plangebied ‘Woonuitbreidingsgebieden’ 

5. Plangebied ‘Astridlaan’ 

6. Plangebied Schendelbeke bestaande uit 3 delen: 

a. Schendelbeke bestaande bedrijventerrein nr. 7 op de kaart 

b. Schendelbeke verwevingszone nr. 8 op de kaart 

c. Schendelbeke driehoek (grond gelegen tussen de N42, de Galgestraat en de spoorweg) nr. 

6 op de kaart 

 

Het deelplan ‘signaalgebied Sint-Jozef’ wordt opgemaakt ter uitvoering van de beslissing van de Vlaamse 

regering van 31 maart 2017. We vragen om bij de verdere uitwerking van het pRUP de inhoudelijke 

randvoorwaarden uit de beslissing van de Vlaamse Regering te bewaken. 

 

Antwoord: 

Er zal rekening gehouden worden met de inhoudelijke randvoorwaarden uit de beslissing van de Vlaamse 

Regering. 

 

Voor de herbestemming van het plangebied ‘UNAL-site’ worden in de startnota van het pRUP een aantal 

scenario’s beschreven. We vragen om de herbestemming van deze site maximaal af te stemmen op de 

inzichten uit het overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender. 

 
Antwoord: 

Deze scenario’s werden reeds in het verleden aan de initiatiefnemers van het overstromingsrisicobeheerplan 

voor de Dender voorgelegd. Deze initiatiefnemers werden ook i.h.k.v. de adviesronde op de hoogte gesteld van 

de scenario’s. Een wisselwerking en afstemming van beide processen is inderdaad aangewezen en zal 

gedurende het verdere planningsproces plaatsvinden. De Vlaamse Waterweg heeft geen advies uitgebracht. Er 

zal gevraagd worden dat zij dit alsnog doet. 

 

Het plangebied ‘woonuitbreidingsgebieden’ herroept een eerder afgeleverd principieel akkoord. Er zal in de 

toelichtingsnota extra aandacht moeten gaan naar de motivering van het RUP en meer bepaald waarom terug 

wordt gekomen op de visie uit het principieel akkoord. We wijzen onder meer op de nieuwe bevolkings- en 

huishoudensvooruitzichten van de Vlaamse statistische autoriteit van 11 mei 2021 welke onderdeel kan 

vormen van de motivering. 

 

Antwoord: 

In de vernieuwde startnota  is er extra aandacht geschonken aan de motivatie.  

 

De vooruitzichten van de Vlaamse Statistische Autoriteit lijken ook van belang bij de afweging of het dorp van 

Schendelbeke al dan niet deel uit moet maken van het kleinstedelijk gebied. Uit de vooruitzichten blijkt dat de 

toename van de bevolking van Geraardsbergen met 1132 personen in de periode 2020-2030 quasi uitsluitend 
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te wijten is aan de toename van het aantal 67+ers (+1206). De toename van het aantal personen in het 

segment 18-39 (+136) wordt volledig teniet gedaan door de afname in de segmenten 0-17j. (-146) en 40-66j. (-

244). De toename van het aantal huishoudens (+776) is enkel het gevolg van de toename van het aantal 

huishoudens met 1 (+655) of 2 personen (+158). De toename van het aantal huishoudens van 4 personen of 

meer (+166) wordt volledig teniet gedaan door de afname van het aantal huishoudens met 3 personen (-203). 

Men verwacht dat tussen 2020 en 2030 het aantal huishoudens met kinderen zal afnemen met 150 eenheden. 

Dergelijke cijfers tonen o.i. aan dat de vraag naar compacte wooneenheden op korte afstand van goede 

(zorg)voorzieningen alleen maar zal stijgen. Het centrum van Geraardsbergen geniet daarbij de voorkeur op het 

meer excentrisch gelegen Schendelbeke. Schendelbeke komt in de ruimtemonitor immers naar boven als een 

kern met een onvoldoende mix aan basisvoorzieningen. 

 

Antwoord: 

Omwille van bovenstaand advies alsook de ontvangen reacties (zie behandeling verder) zal het dorp 

Schendelbeke niet binnen de afbakeningslijn liggen. In de vernieuwde startnota is de afbakeningslijn aangepast. 

De grens komt tussen het dorp en het verwevingsgebied te liggen. Het reeds aangesneden zuidelijk gelegen 

woonuitbreidingsgebied wordt niet opgenomen binnen de afbakeningslijn. 

 

Het deelplan ‘Schendelbeke driehoek’ vormde reeds het voorwerp van een herbestemming in het vorige pRUP 

‘afbakening Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. De aansnijding wordt verantwoord vanuit de ruimtelijke 

economische deelstudie en het verlies aan gronden voor bedrijvigheid ter hoogte van de UNAL-site. Het 

deelplan ligt buiten het operationeel uitvoeringsprogramma van AGNAS Vlaamse Ardennen. Het betreft tevens 

geen herbevestigd agrarisch gebied. Het departement Omgeving heeft geen principiële bezwaren tegen dit 

deelplan. 

 

Voor het deelplan ‘bestaande bedrijvigheid Schendelbeke’ vragen we specifiek aandacht voor het aspect 

externe veiligheid (SEVESO) omdat dit een rol kan spelen voor de beoordeling van het deelplan met betrekking 

tot de ‘verwevingszone Schendelbeke’. De concrete invulling van deze verwevingszone is momenteel nog niet 

uitgewerkt. De haalbaarheid van de gewijzigde inzichten op vlak van buffering zal in het verdere verloop van 

het planproces moeten worden onderzocht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de verplichte 

indeling in categorieën van gebiedsaanduiding en de rechtspraak van de Raad van State hieromtrent. 

 

Antwoord: 

Het advies van het team externe veiligheid is opgenomen in de vernieuwde startnota. Op basis van het advies 

zal er een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt worden. 

 

De keuzes met betrekking tot het ‘deelplan Astridlaan’ en het ‘deelplan Denderlandshopping’ worden 

verantwoord vanuit de detailhandelsstudie en woonstudie. Er is wisselwerking tussen het deelplan Astridlaan 

en het streefbeeld voor de N42. We wijzen op de noodzakelijke afstemming met de betrokken wegbeheerder. 

 

Antwoord: 

De wegbeheerder werd als adviesinstantie aangeschreven (zie advies AWV). In het verdere planningsproces 

zullen wij de wegbeheerder nog contacteren.  

 

Wat betreft de weergave van de juridische context kan gewezen worden op de beslissing van de Vlaamse 

Regering inzake de reservatiestroken, in het bijzonder op het plaatselijk opheffen van de N460 te Schendelbeke 

(zie kaart 11 en 12 horende bij de beslissing van de VR). 

 

Antwoord: 

In de vernieuwde startnota is de juridische context aangevuld met de beslissing van de Vlaamse regering inzake 

de reservatiestroken. 

 De lijn 

Het advies van De Lijn is voorwaardelijk positief.  
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Argumenten: 

- Mooi dossier! Openbaar vervoer (OV) heeft ook baat bij kernversterking en afbakenen van 

woongebieden. Dus De Lijn is een medestander. 

- Meeste uitbreidingsgebieden zijn logisch ingeplant in het voorliggend voorstel. 

- 1 opmerking: Gelieve het noordelijk deel van de Astridlaan (=boven de Zonnebloemstraat) niet op te 

nemen in de uitbreidingsplannen omdat we daar heden geen zicht hebben op regulier OV. 

 

 
Antwoord: 

Het noordelijk deel van de Astridlaan is in het plangebied opgenomen om bijkomende grootschalige 

detailhandel te weren. 

 Infrabel 

Ingevolge uw aanvraag met kenmerk RUP_40000_213_00137_00001 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor 

het RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen in 9500 GERAARDSBERGEN, kunnen wij u melden dat 

Infrabel geen principiële bezwaren heeft. Ter info: de veiligheidsafstanden, de algemene voorwaarden m.b.t. 

bouwaanvragen en de voorwaarden i.v.m. RUP dienen strikt te worden nageleefd (zie bijlage). 

 

Antwoord: 

De voorwaarden i.v.m. het RUP worden bekeken in de fase van de opmaak van het ontwerp RUP. 

 Agentschap Natuur en Bos (ANB) 

Ten gevolge van een zeer hoge werkdruk hebben we de startnota voor de ‘afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’ niet grondig kunnen doornemen.  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt het op prijs dat met dit RUP, waar mogelijk, gekozen wordt om 

opnieuw meer ruimte te geven aan water.  

 

Scoping en aanzet methodologie plan-MER  

In de discipline lucht wordt aangegeven er modelleringen zullen gebeuren voor de verkeersemissies. Ten 

gevolge van het stikstofarrest is het noodzakelijk om deze gegevens af te toetsen aan de nabijgelegen VEN- en 

habitatrichtlijngebieden conform de ministeriële instructie.  

 

Antwoord: 

De verzurende en vermestende deposities worden afgetoetst aan de nabijgelegen VEN- en 

habitatrichtlijngebieden. Dit wordt bijkomend in de vernieuwde startnota verduidelijkt bij de discipline 

biodiversiteit. 
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De afbakening van het studiegebied voor de discipline biodiversiteit moet aangevuld worden: ten westen van 

de UNAL-site, net over het spoor is er ook een gebied dat beschermd is als VEN- én habitatrichtlijngebied. Dit 

staat nu niet beschreven.  

 

Antwoord: 

In vernieuwde startnota wordt bij de discipline biodiversiteit aangevuld dat het vermelde habitat- en VEN-

gebied ook in de nabijheid van de UNAL-site is gelegen. 

 

In deelRUP’s zullen gebieden herbestemd worden hoofdzakelijk van agrarisch naar industriegebied. 

Industriegebied is een harde bestemming, waardoor er volgens het bosdecreet, geen ontheffing op het verbod 

tot ontbossing noodzakelijk is bij een ontbossing. Het is dan ook nuttig om een overzicht te geven van de 

percelen die nu onder toepassing van het bosdecreet vallen en die mogelijk zullen ontbost worden ten gevolge 

van de nieuwe bestemming. 

 

Antwoord: 

Bij de opmaak van het ontwerp zal er een overzicht gegeven worden van de percelen die nu onder toepassing 

van het bosdecreet vallen en die mogelijk zullen ontbost worden ten gevolge van de nieuwe bestemming. 

 

Verder zijn er geen opmerkingen en wordt de startnota gunstig geadviseerd. 

 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

Op uw verzoek werd onderzocht of de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer akkoord kan gaan met de 

effectinschatting zoals opgenomen is in de nota. Op basis van deze effectinschatting samen met deze van de 

adviesinstanties zal de dienst MER beslissen of er al dan niet een MER dient opgemaakt te worden. 

 

De percelen zoals opgenomen in de nota zijn volgens de watertoetskaarten deels mogelijk en deels effectief 

overstromingsgevoelig gebied. 

 

De aanvraag omvat het RUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied. 

 

In de startnota is op pagina 163 in tabel 11 een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 

water. Bij het toetsingskader om de effecten inzake grondwaterkwantiteit te bepalen ontbreekt daar de 

verwijzing naar de kwantiteitscriteria opgenomen onder art. 4 in de bijlage 2.4.1 van VLAREM II, zoals 

bijvoorbeeld voor waterkwaliteit (grond- en oppervlakte-) wel verwezen is naar de normen en doelstellingen. 

 

Antwoord: 

In de vernieuwde startnota is de verwijzing naar de kwantiteitscriteria aangevuld onder de discipline water. 

 

Met betrekking tot de overstromingsgevoeligheid verwijzen we naar het advies van de betrokken 

waterloopbeheerders. 

 

BESLUIT 

 

Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de 

doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid indien rekening wordt gehouden met 

volgende voorwaarden: 

• Bij het toetsingskader om de effecten inzake grondwaterkwantiteit te bepalen ontbreekt daar de 

verwijzing naar de kwantiteitscriteria opgenomen onder art. 4 in de bijlage 2.4.1 van VLAREM II 

 Agentschap Onroerend erfgoed 

In de startnota bepaalt u de begrenzing van het kleinstedelijk gebied en een vertaling van de visie in 

deelplannen. Zoals wij hieronder meegeven bij de bemerkingen, adviseren wij vanuit onroerend erfgoed om 

nog een deelgebied toe te voegen. 
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Bij de verdere opmaak van het PRUP zijn er volgende bemerkingen vanuit de disciplines landschap en 

bouwkunde: 

- 8.1 Grensstellende elementen op Vlaams en provinciaal niveau: u geeft de structurerende elementen 

mee waarbij u bijzondere aandachtspunten bij het afbakeningsproces benoemt, zoals ‘het reliëf’. Hier 

zien wij graag meer in detail dit reliëf benoemd, o.a. de getuigenheuvels zoals de Oudenberg die 

tevens ook als cultuurhistorisch landschap is beschermd. Bij de gewenste toeristisch-recreatieve en 

natuurlijke structuur zien wij ook graag de Oudenberg met de Muur vermeld. De Oudenberg kan 

volgens ons ook tot de natuurlijke structuur gerekend worden omwille van de waardevolle flanken. 

 

Antwoord: 

Het klopt dat de Oudenberg omwille van haar waardevolle flanken tot de natuurlijke structuur kan 

gerekend worden. Dit is in de vernieuwde startnota aangevuld. 

 

- Op pag. 70 (79/189) van de startnota vermeldt u de beschermde landschappen en stadsgezichten bij 

de landschappelijke structuur. Graag zien wij hier ook de als monument beschermde landschappelijk 

structurerende elementen vermeld zoals de kasseiwegen Muur en Bosberg. 

 

Antwoord: 

Dit is in de vernieuwde startnota aangevuld. 

 

- Op p. 79 (87/189) geeft u aan dat de steilrand van de Oudenberg de grens vormt in het westen, maar 

dit moet oosten zijn. 

 

Antwoord: 

Dit is in de vernieuwde startnota aangepast. 

 

- De Oudenberg: uitgangspunt 1 ‘het fysisch systeem en het landschap zijn richtinggevend’, concept 

 

3: het beperken van nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelige of landschappelijk waardevolle 

gebieden buiten de kern. De oudenberg bevat een gedeelte woongebied volgens het gewestplan 

langsheen de straat ‘Oudeberg’ of ‘Oudebergstraat’, evenwijdig met de Guilleminlaan. De opmaak van 

het gewestplan dateert van na de bescherming. De Oudeberg is beschermd omwille van de 

esthetische en historische erfgoedwaarden. De openheid en zichten vanaf de Oudenberg op de 

omgeving en andersom zijn belangrijk. Het bebouwen van de flanken op deze locatie heeft een 

negatieve impact op de esthetische en historische erfgoedwaarden. Om die reden suggereren wij om 

deze zone ook als deelgebied te benoemen. Het omvormen van de percelen woongebied naar een 

ruimtelijk kwetsbaar gebied sluit tevens ook aan bij het subuitgangspunt ‘wonen in de compacte stad’ 

waarbij blijkt dat er meer locaties zijn waar evt. nog mag worden gebouwd dan dat er nieuwe 

woningen nodig zijn tegen 2028. Daarbovenop geeft subuitgangspunt ‘toerisme en de compacte stad’ 

aan dat het aantrekkelijke landschap dat de stad omgeeft een belangrijke toeristische troef is, met 

name de Oudenberg die de stad zelfs letterlijk omarmt. 

 

- De historische stadskern: Doorheen de startnota wordt het belang van de historische stadskern 

aangehaald, vanwege haar sterke identiteit en authenticiteit, die gevormd wordt door het historisch 

gebouwenbestand en stadsstructuur die nog deels teruggaat tot de middeleeuwen. Er wordt ook 

aangehaald dat het behoud van deze identiteit en authenticiteit een belangrijk uitgangspunt is, maar 

dit wordt verder niet concreet gemaakt. De opmaak van het PRUP is een kans om de opwaardering 

van de stadskern als historische trekpleister concreet te maken, door richtlijnen te ontwikkelen voor 

het omgaan met bebouwing met erfgoedwaarde. Daarom suggereren wij om deze ook mee te nemen 

bij de afbakening van een bijkomend deelgebied waarin de Oudenberg ook vervat zou kunnen zitten. 

 

Antwoord: 
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Het historisch stadscentrum wordt niet als bijkomend deelplan opgenomen. Deze suggestie – 

ontwikkelen van richtlijnen voor bebouwing met erfgoedwaarde - wordt meegenomen in het verdere 

proces. Eventueel kunnen acties opgenomen worden in het later op te maken actieplan om de 

authenticiteit van het historisch stadscentrum te beschermen  

 

 Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Het RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen wordt opgemaakt in uitvoering van het PRS. 

 

Het RUP heeft ondermeer tot doel de groei te concentreren in de stad, een gezonde en leefbare kleine stad 

(met structureren van baanwinkels en goed overwegen van verdere uitbreidingen en herbestemmingen van 

detailhandel en vraag en aanbod inzake bedrijvenzones op elkaar afstemmen, weloverwogen kiezen van 

nieuwe locaties en onderzoek naar de inplanting van een randparking voor vrachtwagens), slim ruimtegebruik 

en ruimte voor water (met meenemen van lopende processen zoals ORBP en WORG in de ruimtelijke visie). 

 

Er wordt gestreefd naar een nuloperatie wat betreft ‘paarse’ bestemming. Er wordt ingezet op een ruil van 

gronden die niet goed gelegen zijn, zoals mogelijks het overstromingsgebied in de Unal-site. 

 

Algemeen 

Het agentschap steunt het principe in het kader van dit ruimtelijk planproces dat gestreefd wordt naar een 

nuloperatie wat betreft ‘paarse bestemming’, echter wat betreft de hoofdfunctie industrie en bedrijvigheid. 

 

Van dit principe kan wel afgestapt worden als in het kader van de herstructurering inzake detailhandel langs de 

Astridlaan alsnog sprake zou zijn van een verhoging van bestemmingen die behoren tot de categorie van 

gebiedsaanduiding bedrijvigheid. Dit evenwel binnen de principes 

van de startnota: het betreft herstructurering en clustering inzake detailhandel complementair aan het 

kernwinkelgebied. Het kan niet gaan om een uitbreiding van detailhandel op zich. Sterker, het moet gericht zijn 

op een afbouw inzake totale detailhandelsfunctie. In Geraardsbergen staat, volgens het rapport detailhandel 

Geraardsbergen (www.detailhandelvlaanderen.be) ondertussen meer dan 10 % van het aantal panden leeg 

(12,7 %) en zelfs 17,7 % van de winkelvloeroppervlakte staat leeg. De verwachting is dat dit de komende jaren 

nog sterk zal toenemen. De verspreide bewinkeling in Geraardsbergen is, zowel op aantal panden als op 

winkelvloeroppervlakte, groter dan het kernwinkelgebied en zeker groter dan de baanconcentratie Astridlaan. 

Het is van belang om in te zetten op een afbouw inzake verspreide bewinkeling. 

 

Het agentschap steunt conceptueel het scenario 1 inzake bedrijvigheid met dien verstande: 

- een herbestemming van bedrijventerrein Overboelare – Van Lierdelaan (en suggestie: ook 

bedrijventerrein Majoor Van Lierdelaan) naar een open ruimtebestemming en met flankerende 

maatregelen voor de er gevestigde bedrijven; 

- de herbestemming van het westelijk deel van bedrijventerrein Unalpark lijkt ons geen evidentie 

overwegende de actieve grootschalige bedrijven op dat deel; 

- een oostelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Schendelbeke zonder bufferzone tussen deze 

uitbreiding, maar met een bufferzone aan de oostelijke rand waarbij ingezet kan worden op 

meervoudig ruimtegebruik van deze bufferzone en een onderzoek tot het schrappen of inperken van 

het nog niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied rekening houdend met de afwezigheid van 

woonbehoefte, de minder gunstige ligging t.o.v. andere woongebieden, de twijfel of Schendelbeke 

nog tot het stedelijk gebied moet behoren en de geluidsbelasting vanwege de N460. 

 

Antwoord: 

De toekomst van het lokale bedrijventerrein Overboelare – Van Lierdelaan wordt binnen het project 

Ruimte voor Water Dendervallei bekeken in relatie tot het overstromingsrisico. In dit planproces 

worden hierover geen verdere uitspraken over gemaakt. Momenteel houden we nog alle scenario’s 

voor de Unalsite open. Welk scenario er uiteindelijk zal worden gekozen, zal niet enkel gebeuren op 
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basis van de resultaten van het milieueffectenonderzoek. Ook de haalbaarheid van de scenario’s zal 

hierbij een rol spelen. De haalbaarheid wordt in het verdere planproces onderzocht. 

 

Deelplan Unal-site 

Het deelplan (ong. 24,5 ha) ligt aan de zuidzijde van het stedelijk gebied, is grotendeels ingenomen (behalve de 

oostelijke punt) en is deels effectief overstromingsgevoelig (westelijk deel). Het terrein paalt in het noorden 

aan een lokale weg type 2 en aan de westzijde aan een bevaarbare waterweg. Hoewel de site misschien minder 

gunstig gelegen is inzake wegverbindingen kent ze wel een goede knooppuntwaarde en zeer goed 

voorzieningenniveau. 

 

Het plangebied is bestemd via het gewestplan tot industriegebied, deels bosgebied en beperkt woongebied.  

 

Zoals hierboven gesteld meent het agentschap dat het herbestemmen van het westelijk overstromingsgevoelig 

deel geen evidentie is overwegende de grootschalige actieve bedrijven. Het oostelijk deel is gunstig gelegen en 

komt voor ontwikkeling in aanmerking. Het agentschap meent dat in eerste instantie moet onderzocht worden 

of hier een watergebonden ontwikkeling mogelijk is en zo niet kan ze gericht worden op lokale bedrijven, maar 

niet op autonome kantoren en woningen (wel bedrijfswoningen). De startnota stelt zelf dat het nieuw 

programma geen grote mobiliteit mag genereren. 

 

Antwoord: 

De haalbaarheid van de scenario’s wordt in het verdere planproces onderzocht. Het spreekt voor zich dat – als 

er een scenario voor bedrijvigheid wordt gekozen – in eerste instantie gekeken wordt naar bedrijven die 

watergebonden zijn. Dit om het vrachtverkeer te beperken. Echter is de vraag of dit deel van de Dender veel 

potentie heeft om een watergebonden industrieterrein te ontwikkelen. Dit wordt verder bekeken in 

wisselwerking met het project ‘Ruimte voor water Dendervallei(ORBP) en de Vlaamse Waterweg. Naar 

aanleiding van het advies van de gecoro is er nog een vierde scenario toegevoegd, nl. een scenario met een 

gemengde ontwikkeling (woningen en bedrijven). De haalbaarheid van dit scenario wordt ook in het verdere 

planproces onderzocht.  

 

Deelplan Schendelbeke 

Het deelplan Schendelbeke omvat onder andere het bedrijventerrein Schendelbeke (in tegenstelling tot de 

startnota ongeveer 78 ha) dat aan de noordrand ligt van het stedelijk gebied en zowel aan de west- als aan de 

noordzijde paalt aan een secundaire weg type 2 dat op de kruising in noordelijk richting een primaire weg type 

2 wordt. 

 

Het bedrijventerrein is bestemd tot industriegebied, deeltjes zijn bestemd tot bufferzone en beperkt tot 

woongebied met landelijk karakter (omwille van de nomenclatuur inzake de authentieke geografische 

gegevensbron bedrijventerrein en -percelen). De ten oosten ervan gelegen ‘verwevingszone’ is bestemd tot 

woonuitbreidingsgebied, zone voor recreatie en bufferzone. De ten westen ervan gelegen ‘driehoek’ is 

bestemd tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aan de zuidzijde van de Galgestraat kent het de 

overdruk reservatiegebied. Het plangebied is relatief sterk hellend. 

 

Als het RUP ervoor kiest om de driehoek te herbestemmen tot bedrijvigheid vraagt het agentschap het 

reservatiegebied op te heffen, aandacht te hebben voor de helling van het terrein en de punt van de driehoek 

ook te herbestemmen tot bedrijvigheid: geen snipper agrarisch gebied rond de Dammersbeek te creëren, de 3 

woningen (waarvan er 2 ook een economische functie kennen) komen anders zonevreemd in de omgeving te 

liggen tussen 2 bedrijventerreinen en zijn zwaar belast door geluidsemissies vanwege de spoorweg en de N42. 

 

Het woongebied met landelijk karakter langs de Aalstsesteenweg herbestemmen tot bedrijvigheid lijkt het 

agentschap niet realistisch om deze bestemming te realiseren. 

 

Antwoord: 
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De reservatiestrook werd recent geschrapt (cfr. advies AWV). Deze informatie is in de vernieuwde startnota 

aangevuld. De concrete invulling en begrenzing van de driehoek alsook de mogelijkheden van het woongebied 

met landelijk karakter langs de Aalstsesteenweg wordt in het verdere planproces bekeken.  

 

Deelplan Denderland Shopping 

Het deelplan ligt aan de noordrand van de kern van Geraardsbergen en omvat aan de oostzijde een 

shoppingcenter op een perceel van 2,1 ha. Het shoppingcenter is via het gewestplan bestemd tot zone voor 

ambachtelijke bedrijven en kmo’s dat aan de westzijde nog een strook van een landbouwperceel bevat van 

ongeveer 0,2 ha. Ten westen daarvan is het landbouwperceel bestemd tot groengebied (en niet tot 

parkgebied). Het deelplan ontsluit op een lokale weg type 1 en de site kent een goede knooppuntwaarde en 

een zeer goed voorzieningenniveau. 

De startnota spreekt de visie uit om aan de oostzijde van Denderland Shopping een woonlint te ontwikkelen 

langs de Meerminstraat waarbij Denderland Shopping deels naar het westen zou moeten verschuiven. Gelet op 

de beperkte woonbehoefte en de zware investeringen die dit zou vergen voor Denderland Shopping met een 

geforceerde afbouw van winkels en daarna het terug aantrekken van winkels meent het agentschap dat dit 

geen zinvolle visie is en een hoog risico inhoudt voor Denderland Shopping. 

 

Het agentschap meent dat het zinvoller is om de bestemming van Denderland Shopping in overeenstemming te 

brengen met het gebruik, met name detailhandel, er ook de functies bedrijvigheid, restaurant en café en 

dagrecreatie toe te laten dan wel resoluut te kiezen voor een andere bestemming waarbij de detailhandel op 

deze plek op termijn verdwijnt. 

 

Antwoord: 

Gelet op de strategische ligging en het principe van zuinig en meervoudig ruimtegebruik wordt voorgesteld om 

een gemengde ontwikkeling op Denderlandshopping te voorzien. Detailhandel – zij het weliswaar in beperktere 

omvang – alsook andere functies zoals woningen, kantoren en dagrecreatie zullen mogelijk zijn. 

 

Deelplan Sint-Jozef 

Het deelplan ligt aan de noordrand van de kern van Geraardsbergen en omvat aan de westzijde een deeltje van 

bedrijventerrein Zonnebloemstraat (ong. 0,28 ha). Dit deel is aangeduid als signaalgebied. Het bedrijventerrein 

is via het gewestplan bestemd tot zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en is hoofdzakelijk in gebruik 

door één bedrijf. Het bedrijventerrein ontsluit op een lokale weg type 3, op korte afstand van een lokale weg 

type 1 en de site kent een goede knooppuntwaarde en een zeer goed voorzieningenniveau. 

 

De startnota voorziet voornamelijk een herbestemming van zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut en zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s naar groenzone. Het agentschap stemt hiermee 

in. Het agentschap suggereert om, conform het schetsmatig voorstel gebied Kleine Karmelietenstraat – 

Zonnebloemstraat het openbaar domein ten noorden van het deelplan mee te herbestemmen naar groenzone 

(o.a. de driehoek zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s die niet ontwikkelbaar is). 

 

Antwoord: 

De concrete invulling en begrenzing van de driehoek wordt in het verdere planproces bekeken. De suggestie zal 

tevens verder bekeken worden. 

 

Deelplan Astridlaan 

Het deelplan ligt aan de westrand van de kern van Geraardsbergen en omvat (delen van) drie 

bedrijventerreinen: Nederboelare, Zonevreemde bedrijven en Deftingseweg. Het deelplan is via het gewestplan 

bestemd tot woongebied, zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s, gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, agrarisch gebied, recreatiegebied. Delen van het gewestplan 

zijn herbestemd o.b.v. gRUP Zonevreemde woningen en gRUP Zonevreemde bedrijven. Een deelplan van het 

RUP Zonevreemde bedrijven in dit deelplan is recent vernietigd door de Raad van State. Het deelplan omvat 

beide zijden van een secundaire weg type 2 met belangrijke geluidsemissies. Het deelplan kent hoofdzakelijk 

een goede knooppuntwaarde en een zeer goed voorzieningenniveau. Het noordelijk deel, vanaf iets ten 
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noorden van de Zonnebloemstraat kent een goede knooppuntwaarde en een goed voorzieningenniveau. Het 

bedrijventerrein Nederboelare is in ontwikkeling. 

 

De startnota voorziet een ruimtelijke begrenzing van baanwinkels met enkel nog ontwikkelingsmogelijkheden 

tussen de Hogeweg en de Zonnebloemstraat. 

Volgens het rapport detailhandel Geraardsbergen is het winkelgebied baanconcentratie Astridlaan iets 

noordelijker te situeren: van iets ten noorden van de Zonnebloemstraat tot iets ten noorden van de Hogeweg. 

Het agentschap stelt voor om te clusteren in het winkelgebied op basis van het rapport detailhandel, maar dit 

gebied te in te korten door het deel ten noorden van de Zonnebloemstraat niet mee te nemen. 

 

Antwoord: 

Het noordelijk deel van de Astridlaan (tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg) is momenteel in het 

plangebied meegenomen omdat volgens het gewestplan grootschalige detailhandel in deze zone mogelijk is. 

Door het meenemen van deze noordelijke zone kunnen er bijkomende grootschalige winkels geweerd worden. 

Dit wordt in het verder planproces onderzocht. 

 

Het agentschap is verheugd dat het vernietigd deelplan van het gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven is 

opgenomen in dit deelplan en ziet dit als zuidelijke begrenzing van het winkelgebied. 

 

Antwoord: 

Tijdens de raadpleging van de startnota heeft de Raad van State het gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ 

gedeeltelijk vernietigd. Het deelplan 9 van het gemeentelijk RUP gelegen langsheen de Astridlaan is vernietigd. 

Dit plangebied bevindt zich binnen de plancontour van het deelplan Astridlaan. In het verdere planproces zal 

gekeken worden hoe het bedrijf een invulling kan krijgen. De exacte zuidelijke begrenzing van het winkelgebied 

wordt in de ontwerpfase verder onderzocht. 

 

Het agentschap vraagt aandacht voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nederboelare. Het kan niet de 

bedoeling zijn met het RUP de ontwikkeling te belemmeren. 

 

Antwoord: 

De stad Geraardsbergen is momenteel bezig met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nederboelare. Waar 

relevant zal de ontwikkeling van dit bedrijventerrein en het voorliggend PRUP op elkaar afgestemd worden. Het 

is geenszins de bedoeling dat voorliggend PRUP de ontwikkeling van het bedrijventerrein belemmert.  

 

Het agentschap begrijpt niet waarom de punt van de driehoek agrarisch gebied ten westen van de spoorweg en 

bedrijventerrein Schendelbeke in dit deelplan is opgenomen. Zoals hierboven gesteld meent het agentschap 

dat, als de driehoek wordt herbestemd naar bedrijvigheid, ook deze punt beter wordt herbestemd naar 

bedrijvigheid. Als dit niet het geval is meent het agentschap dat dit beter agrarisch gebied kan blijven. Het 

driehoekje woongebied tussen bedrijventerrein Schendelbeke en bedrijventerrein Nederboelare wordt best 

herbestemd naar lokaal bedrijventerrein. Dit stemt grotendeels overeen met de bestaande situatie, het 

woongebied ligt omgevingszonevreemd tussen bedrijventerreinen en is een sterk geluidsbelastende zone 

vanwege de Astridlaan. 

 

Antwoord: 

De plancontour van de deelplannen Astridlaan en de Driehoek zijn in de vernieuwde startnota aangepast. De 

gronden ten noorden van de spoorwegovergang zijn volledig opgenomen in het deelplan Driehoek. 

 

Scoping en aanzet methodologie plan-MER 

Het agentschap meent dat er meer alternatieven zijn aangegeven in de startnota dan worden opgelijst in 13.4 

Alternatieven. Vooral voor mogelijke bestemmingswijzingen ten oosten en ten westen van bedrijventerrein 

Schendelbeke (en de al dan niet opname van Schendelbeke in het stedelijk gebied) en verschillende opties 

inzake deelplan Denderlandshopping behoren nog tot de alternatieven. 
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Het agentschap suggereert ook om bijsturingen die het agentschap vraagt of voorstelt te beschouwen als 

alternatieven. 

 

Antwoord: 

Al dan niet opname van Schendelbeke Oost en West in het stedelijk gebied zijn opgenomen als alternatief inde 

vernieuwde startnota 

 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 

Onderstaand kan u de opmerkingen van de GECORO terugvinden, gebundeld per plangebied: 

 

Afbakeningslijn en plangebied Schendelbeke verwevingszone 

Indien men beslist om Schendelbeke dorp in de afbakeningslijn op te nemen moet dit zeer goed gemotiveerd 

worden. Het mag niet de bedoeling zijn dat de dorpskern van Schendelbeke een typisch stedelijk gebied wordt, 

met heel wat meergezinswoningen. Ook in Goeferdinge kan het niet de bedoeling zijn dat daar nog verder 

wordt verdicht. De stedelijke visie inzake hoger bouwen en verdichting moet op dat vlak gevolgd worden. 

 

Antwoord: 

Omwille van bovenstaand advies alsook de andere ontvangen adviezen (dep. Omgeving, etc.) en reacties (zie 

behandeling verder) zal het dorp Schendelbeke o.a. omwille van haar laag voorzieningenniveau niet binnen de 

afbakeningslijn liggen. In de vernieuwde startnota is de afbakeningslijn aangepast. De grens komt tussen het 

dorp en het verwevingsgebied te liggen. Het reeds aangesneden zuidelijk gelegen woonuitbreidingsgebied 

behoort tot het dorp Schendelbeke en wordt niet opgenomen binnen de afbakeningslijn. Goeferdinge heeft net 

als Schendelbeke een laag voorzieningsniveau. Bovendien heeft het ook een lage bebouwingsdichtheid. Ook 

voor Goeferdinge is de afbakeningslijn aangepast. Er zijn verschillende scenario’s in de vernieuwde startnota 

opgenomen: 

- Een scenario waarbij Goeferdinge volledig is opgenomen binnen de afbakeningslijn; 

- Een scenario waarbij Goeferdinge niet is opgenomen binnen de afbakeningslijn. De afbakeningslijn 

loopt tot de Duitsenbroekstraat; 

- Een scenario waarbij Goeferdinge niet is opgenomen binnen de afbakeningslijn. De Molenbeekvallei 

behoort tot het blauwgroennetwerk en is een grensstellend element. De Molenbeekvallei vormt de 

grens tot het kleinstedelijk gebied. 

 

Plangebied Unal 

De GECORO steunt een herontwikkeling van dit bedrijventerrein en stelt dat de meest hinderlijke bedrijven 

moeten herlocaliseren zodat alle kansen aan een nieuwe ontwikkeling worden gegeven. Er moet op provinciaal 

niveau worden gezocht naar een oplossing voor deze bedrijven. Het wonen aan het water, in het groen, moet 

er meer benadrukt worden. Op deze site kan er een mooie, dense woonontwikkeling komen, met zicht op de 

stad. 

 

Antwoord: 

De potentie als woonlocatie van de site is de stuurgroep niet ontgaan. Er zijn verschillende argumenten waarom 

een gedeeltelijke bestemming van de Unal-site als woonzone niet wenselijk is.  

De vraag naar bijkomende woningen in Geraardsbergen is beperkt. Het verder invullen van het bestaande 

aanbod aan woonzones en de eventuele verdichting van het bestaande woonweefsel volstaan voor de 

verwachte vraag naar bijkomende woningen voor de komende jaren. Er is geen dringende nood om bijkomend 

woongebied te bestemmen. Natuurlijk is de ligging, nabij het centrum wel een zeer grote troef.  

 

Omdat we ons in de beginfase van het planproces bevinden, is het relevant dat we n.a.v. het advies van de 

gecoro een bijkomend vierde scenario in de nieuwe startnota opnemen. In dit vierde scenario is een mix van 

bedrijven en woningen toegelaten. 

 

We kiezen bewust voor een gemengde ontwikkeling met bedrijven en woningen omdat: 
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- Er in Geraardsbergen een behoefte aan bijkomende ruimte voor bedrijvigheid is, al was het maar om 

aan de taakstelling uit het PRS van bijkomende oppervlakte voor regionale bedrijvigheid te voldoen.  

- Het zeer moeilijk is om in Geraardsbergen bijkomende ruimte te vinden voor bedrijvigheid omwille van 

de natuurlijke, landschappelijke, toeristische en agrarische waarde van de open ruimte rond de stad.  

- We een gemengde stedelijke ontwikkeling nastreven.  

 

Plangebied Woonuitbreidingsgebieden 

Een herbestemming van de 3 woonuitbreidingsgebieden naar een openruimtebestemming wordt gesteund. 

Deze gebieden liggen in een te watergevoelige zone om nog aan te snijden en ze vormen momenteel ook één 

van de belangrijkste groene vingers tot het centrum. 

 

Plangebied Denderland Shopping 

Het terrein tussen Denderland Shopping en het cinemacomplex mag niet bebouwd worden, dit moet 

behouden blijven als boomgaard/zelfplukweide/… Een legaat zou hier bovendien bebouwing verbieden. 

 

Antwoord: 

Het open houden van dat perceel was al voorgesteld in de visie en is dus zeker een mogelijk scenario, verder 

onderzoek o.a. van het legaat en afwegingen zullen hier tot een onderbouwde keuze leiden. 

 

Plangebied Astridlaan 

De GECORO gaat akkoord met het concentreren van de baanwinkels in het deel van de Astridlaan tussen de 

Zonnebloemstraat en het rond punt aan de Groteweg en met het op lange termijn voeren van een passief 

uitdovingsbeleid voor de winkels die buiten deze zone liggen. Er mogen in die zone geen nieuwe inplantingen 

van baanwinkels meer komen. Er moet wel goed worden nagedacht over de mogelijkheden die men de reeds 

bestaande winkels buiten deze zone nog gaat geven. Het begrip ‘passief uitdovingsbeleid’ wordt momenteel 

nog niet concreet omschreven en de GECORO kan zich daar dan ook op dit moment nog niet over uitspreken. 

Men moet voldoende rekening houden met de reeds afgeleverde vergunningen en met het bestaande RUP 

Zonevreemde bedrijven, en bij een mogelijke vraag tot uitbreiding met de ruimtelijke draagkracht van de 

betrokken site. 

Binnen de zone waar nog baanwinkels mogen komen moet ook worden nagedacht over meervoudig 

ruimtegebruik van deze winkels, bv. het voorzien van andere functies zoals wonen boven deze winkels. Er 

kunnen tussen beide winkelzones (stadscentrum en zone Astridlaan) linken worden gelegd. In dit plangebied 

moet ook belangrijke aandacht uitgaan naar de zwakke weggebruikers en het creëren van voldoende veilige 

zachte verbindingen. 

 

Antwoord: 

De doelstelling van het noordelijk deel van de Astridlaan (zone tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg) is 

om geen bijkomende grootschalige detailhandel toe te laten. Welke functies er dan mogelijk zijn, vraagt 

bijkomend onderzoek en maakt deel uit van het verder planproces. In het verdere planproces wordt eveneens 

onderzocht welke mogelijkheden aan de bestaande winkels wordt gegeven. Daarbij zal rekening gehouden 

worden met de reeds afgeleverde vergunningen. Het begrip ‘passief uitdovingstermijn’ kan misleidend zijn en 

zal geschrapt worden. Bovenvermelde planintenties worden in de vernieuwde startnota beter omschreven.  

 

In het voorliggende voorstel is reeds nagedacht over de oversteekbaarheid en creatie van verbindingen voor 

traag verkeer (fiets en voetganger). Dit zal een blijvend aandachtspunt zijn in het verdere planproces. 

 

Plangebied Signaalgebied Sint-Jozef 

Er moeten nog (eventueel beperkte) uitbreidingsmogelijkheden voor de aanwezige school mogelijk zijn, niet 

enkel in de hoogte maar ook in oppervlakte, rekening houdende met de watergevoeligheid van het gebied. 

 

Antwoord: 

In het verdere planproces wordt er een overleg met het Sint-Jozefsinstituut gehouden. Op basis van dit overleg 

en rekening houdend met het signaalgebied wordt gekeken hoe het ontwerp vorm kan krijgen.  
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Plangebied Schendelbek driehoek 

De GECORO gaat principieel akkoord met het inzetten van deze zone om de nood aan bedrijvigheid op te 

vangen, mits voldoende rekening wordt gehouden met eventuele hinder-aspecten. 

 

Antwoord: 

De milieueffecten van dit deelplan worden in het verdere planproces onderzocht. Op basis van het 

effectenonderzoek zullen randvoorwaarden voor de bestemmingswijziging geformuleerd worden, zodoende 

(aanzienlijk) negatieve effecten op mens en omgeving te vermijden/beperken. 

 Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) 

Tijdens het debat kwamen volgende elementen naar voren:  

• De afstemming van het afbakeningsproces met de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan.  

• De vermelding van het BFF en het Fietssnelwegennetwerk.  

• De status van de UNAL-site en eventuele ruimtelijke compensatie voor bedrijvigheid.  

• De inclusie van bepaalde deelgebieden in de afbakeningszone (i.c. de driehoek en Schendelbeke) 

• Tevens wordt er gevraagd om het maximaal vrijwaren van open ruimte als principe mee te nemen.  

• Er is een consensus om géén voorafname te doen rond de specifieke afbakening, maar om hierrond 

het verdere onderzoek af te wachten.  

 

Antwoord: 

In de vernieuwde startnota is het Regionaal Mobiliteitsplan en de vermelding van het BFF en het 

Fietssnelwegennetwerk opgenomen. Het vrijwaren van open ruimte is een belangrijk principe dat de Provincie 

ondersteunt. Het is de doelstelling om eerst de reeds aangesneden ruimte optimaal te benutten en het 

ruimtelijk rendement te verhogen vooraleer open ruimte wordt aangesneden. Dit is in de vernieuwde startnota 

verder verduidelijkt. 

 Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

Graag geven we onderstaande opmerkingen of verzoeken tot aanvullend onderzoek mee: 

Bij de relevante studies wordt het streefbeeld voor de N42 vermeld. Mogelijks is hier een verwarring ontstaan 

tussen enerzijds het streefbeeld N42 en anderzijds de studie die lopende is omtrent het ontwerp van de 

heraanleg van de N42. De titel van deze studie wordt best aangepast ofwel worden beide studies best apart 

uitgelegd. 

 

Antwoord: 

Beide studies zijn in de vernieuwdestartnota vermeld. 

 

Bij de categorisering van de wegen dient voldoende rekening gehouden te worden met de nieuwe 

categorisering, volgens het “Robuust Wegennet” welke volop in opmaak is. (oa p 63-64). Tevens wensen we op 

te merken dat N460 ontbreekt, deze weg zal in de toekomst mogelijks dezelfde categorie als N42 en N8 

hebben). 

 

Antwoord: 

Dit is in de vernieuwde startnota aangevuld. 

 

Bij de bepaling van de grenzen van het stedelijk gebied moet ter hoogte van de westgrens van het 

bedrijventerrein (punt 8 pg. 89) voldoende rekening gehouden worden met het feit dat een toekomstige 

ongelijkvloerse kruising van de N42 en de spoorweg niet mag gehypothekeerd worden. 

 

Antwoord: 

Bij de opmaak van het ontwerp van PRUP wordt het plan ter advisering voorgelegd zodanig dat er geen 

hypotheek op de toekomstige ongelijkvloerse kruising wordt gelegd. 
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In het hoofdstuk rond de visie van de leefbaarheid en veiligheid van de Astridlaan is sprake van de ringweg 

rond Geraardsbergen. De reservatiestrook voor deze ringweg werd recent echter geschrapt. Deze optie kan 

daardoor niet in overweging genomen worden. In dit hoofdstuk wordt ook verwezen naar het vastleggen van 

een ruimtelijke begrenzing voor de baanwinkels. Er dient verduidelijkt te worden of de grens gelegd wordt 

inclusief het kruispunt of niet. Vanuit mobiliteitsoogpunt is het immers afgeraden om op een knooppunt nog 

extra baanwinkels toe te staan. 

 

Antwoord: 

De aanleg van een ringweg is niet opgenomen in het PRS als een te realisteren infrastructuur. Zoals aangegeven 

in de vorige startnota (pg. 132) biedt de aanleg van een ringweg geen zekerheid op het wegnemen van veel 

verkeer op de Astridlaan. Bovendien wordt – door de aanleg van een ringweg - het waardevolle landschap van 

Geraardsbergen doorsneden, gaat landbouwgrond verloren en wordt het agrarisch areaal versnipperd . De 

focus ligt op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de Astridlaan ter hoogte van de stedelijke omgeving. Of 

het kruispunt deel uitmaakt van de begrenzing is nog niet bepaald. Dit wordt in het verder planproces 

onderzocht. 

 

In hetzelfde hoofdstuk (p. 134) wordt melding gemaakt van de oplossingswijze inzake het aanpassen van de 

N42 (bvb. ongelijkgrondse kruisingen) dat vooral een verkeerstechnisch element betreft en in het kader van het 

ontwerp dient afgewogen te worden met andere verkeerskundige scenario’s. 

Een planologische voorafname van een welbepaald scenario is niet wenselijk. Inzake de onderdoorgang van de 

voetweg samenvallend met de Molenbeek wensen we op te merken dat de huidige onderdoorgang van de 

Molenbeek als knijpconstructie fungeert. Het verder openen van deze onderdoorgang zou de verhanglijn van 

deze waterloop aanzienlijk verhogen en het overstromingsrisico voor de stad onnodig vergroten. Alleen al om 

hydraulische redenen is deze optie niet haalbaar. 

 

Antwoord: 

Of de trage verbinding boven- of ondergronds is, is op zich van ondergeschikt belang. Belangrijker is de locatie 

van de trage verbindingen en de effectieve realisatie daarvan.  

 

Bij de methodologie en de methodiek voor de effectbeoordeling van de discipline mobiliteit kan niet enkel van 

een kwalitatieve evaluatie uitgegaan worden. Er moet zeker een kwantitatieve beoordeling gebeuren. De “of” 

onderaan pagina 143 dient bijgevolg geschrapt te worden. 

 

Antwoord: 

Er zal een kwantitatieve beoordeling gebeuren. Deze is aan de methodiek voor de effectbeoordeling van de 

discipline mobiliteit toegevoegd. 

 

Tekstueel ten slot dient gemeld te worden dat op pagina 9 de A8 vermeld wordt terwijl het over de N8 gaat. 

 

Antwoord: 

De schrijffout is in de vernieuwde startnota aangepast. 

 

 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 

Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de volgende informatiebronnen over de bodemkwaliteit van 

gronden uit het projectgebied: 

• de bodemattesten van de gronden die deel uitmaken van het projectgebied: bij de gemeente(n) uit 

projectgebied kan worden nagegaan of de OVAM bodemattesten aan de gemeente heeft afgeleverd 

voor gronden uit het betrokken projectgebied. Die bodemattesten kunnen dan bij de gemeente 

geraadpleegd worden. Bodemattesten voor de gronden uit het projectgebied kunnen ook bij de 

OVAM worden aangevraagd. Het bodemattest geeft een overzicht van de informatie over de 

bodemkwaliteit die in het Grondeninformatieregister van de OVAM voor de betreffende grond is 

opgenomen. 
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• het geoloket van de OVAM met bodeminformatie: het geoloket toont op een kaart de ligging van de 

bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is en geeft aan in welke fase het bodemdossier 

zich bevindt (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, 

bodemsaneringswerken, eindverklaring). Het geoloket kan geraadpleegd worden op volgende 

website: http://services.ovam.be/geoloket/. 

 

Verder moet rekening gehouden worden met de volgende algemene aandachtspunten: 

• bij overdracht van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de verplichtingen van het 

Bodemdecreet worden nageleefd: bodemattestverplichting (artikel 101 Bodemdecreet) en de 

bijzondere procedure voor de overdracht van risicogronden (artikel 102 tot en met 115 

Bodemdecreet: o.a. uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek); 

• bij onteigening van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de bepalingen van het 

Bodemdecreet worden gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet); 

• bij grondverzet op gronden in het projectgebied moet rekening worden gehouden met de bepalingen 

over het grondverzet in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007; 

• Een grondwaterhandeling zoals het infiltreren en het onttrekken van grondwater kan een nabijgelegen 

bodemverontreiniging verspreiden. Daarnaast kan verontreiniging ook impact hebben op de handeling 

zoals bij de lozing van onttrokken grondwater dat verontreinigd is. Er werd daarom een richtlijn rond 

grondwaterhandelingen opgemaakt. Die biedt een praktische handleiding voor wie van plan is om een 

grondwaterhandeling uit te voeren. Deze handleiding is beschikbaar via deze link : 

https://www.ovam.be/technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-beheer-van-bodemverontreiniging 

• er moet rekening mee worden houden dat een bestemmingswijziging een impact kan hebben op de 

verplichtingen die krachtens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op gronden uit het 

projectgebied met vastgestelde bodemverontreiniging, zo onder meer: 

- een bestemmingswijziging kan een impact hebben op een eerdere beoordeling door de 

OVAM van de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op gronden uit het 

projectgebied en bijgevolg eventueel op de saneringsnoodzaak en de saneringsurgentie.  

- een bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot wijziging van het saneringsdoel voor een 

te saneren grond: zie artikel 10, §2 en 21, §1 Bodemdecreet. – een bestemmingswijziging na 

een beslissing van de OVAM tot ambtshalve sanering van een verontreinigde grond heeft tot 

gevolg dat de eventuele meerkost in geval van aanpassing van het saneringsdoel moet 

worden vergoed door de persoon die eigenaar is van de grond op het moment van de 

bestemmingswijziging: zie artikel 157, tweede lid Bodemdecreet. 

- een bestemmingswijziging kan de verplichting met zich brengen om een nieuw oriënterend 

bodemonderzoek uit te voeren bij de overdracht van een risicogrond gelegen in het 

projectgebied, meer bepaald als ingevolge de bestemmingswijziging de grond valt onder een 

bestemmingstype waarvoor strengere bodemsaneringsnormen gelden: zie artikel 64 en 

bijlage IV van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007. 

 Sport Vlaanderen 

Wij ontvingen de adviesvraag bij de startnota van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. 

Wij stellen vast dat: 

- een planningsproces wordt opgestart voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen; 

- een voorstel van afbakeningslijn gedaan wordt; 

- het gebied voor dagrecreatie ten westen van de Astridlaan (en ten noorden van sporthal ‘De 

Veldmuis’) binnen de afbakeningslijn opgenomen wordt; 

- provinciaal domein ‘De Gavers’ buiten de afbakeningslijn van het stedelijk gebied valt; 

- voor een 8-tal deelplannen in dit planningsproces reeds tot herbestemming kan overgegaan worden; 

- in het plangebied ‘UNAL-site’ zeer waarschijnlijk een deel onthard zal moeten worden en er dan een 

herbesteming voorzien is in functie van natuurontwikkeling, waterberging en laagdynamische 

recreatie; 

http://services.ovam.be/geoloket/
https://www.ovam.be/technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-beheer-van-bodemverontreiniging
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- in het plangebied ‘Schendelbeke’ momenteel een bufferzone voorzien is tussen de industriezone en 

de dorpskern; 

- een deel van dit plangebied op het gewestplan bestemd is als zone voor recreatie; 

- deze zone tot op heden niet ontwikkeld is; 

- geoordeeld wordt dat een klassieke bufferzone maar weinig effectief is omdat het onvoldoende 

oplossing biedt aan de hinderproblematiek (geluid, geur, licht, …), dikwijls weinig landschappelijke 

waarde heeft en bovendien heel duur is (in aankoop, aanleg en onderhoud van de percelen); 

- daarom onderzocht zal worden of een verwevingszone mogelijk is die het dorp met de bedrijvenzone 

verbindt en tegelijk een oplossing biedt voor de hinderproblematiek; 

- in die zone zou dan plaats zijn voor bedrijven maar ook voor sportinfrastructuur (Finse piste, 

sportvelden, …), horeca e.d.; 

- in het plangebied ‘Denderlandshopping’ sportinfrastructuur gelegen is; 

- deze infrastructuur behouden wordt en ook ingezet wordt op het creëren van meer speelnatuur en 

aantrekkelijke publieke ruimte; 

- in het plangebied ‘Sint-Jozef’ sportinfrastructuur van het Sint-Jozefinstituut gelegen is; 

- in dit plangebied ook een herbestemming voorzien is naar groene functies en waterberging; 

- in het plangebied ‘Astridlaan’ maatregelen onderzocht worden om de veiligheid voor voetgangers en 

fietsers te verbeteren. 

 

Hierbij enkele opmerkingen en suggesties: 

1. Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de woonkern voldoende ruimte is voor zowel de 

georganiseerde sporter (bv. de sportclub) als voor de anders- of niet georganiseerde sporter of 

recreant (wandelen, fietsen, joggen,…). 

 

De ontharding die voorzien is in verschillende deelplannen (‘UNAL-site’, ‘Denderlandshopping’, ‘Sint-

Jozef’, ‘Schendelbeke’) biedt zeker mogelijkheden om laagdynamische, recreatieve infrastructuren te 

voorzien voor recreanten. 

 

We doen graag een aantal voorstellen; 

- wandel- en fietspaden 

- loopomloop 

- Finse piste 

- Petanqueveldjes 

- trapveldje, 

- speelelementen 

- outdoor fitnesspunt 

- … 

 

Dit zijn infrastructuren met een zeer beperkte ruimtelijke impact, maar met een grote meerwaarde 

voor de buurtbewoners. 

 

Antwoord: 

In het verdere planproces (opmaak ontwerp PRUP) wordt de opname van bovenvermelde voorstellen 

verder onderzocht.  

 

2. In het plangebied ‘Schendelbeke’ zal waarschijnlijk een deel recreatiegebied volgens gewestplan 

herbestemd worden. Wij vinden het voorstel voor inrichting van een ‘slimme verwevingszone’ heel 

interessant. Wij willen in dit verband ook een recent initiatief vermelden: de ‘loopbaan’. 

Een loopbaan is een nieuw type loopomloop die tot doel heeft werknemers de mogelijkheid te geven 

om te gaan lopen of wandelen voor of na hun werktijd of tijdens hun pauzes. 

Er wordt dan een startpunt voorzien bij voorkeur op het bedrijventerrein. We streven ernaar om deze 

omloop zo aantrekkelijk mogelijk aan te leggen (veel onverhard, rustig, veilig,…). Het is ook de 

bedoeling om de omloop zodanig in te richten dat deze ten allen tijde voor het brede publiek (en dus 
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niet alleen voor de werknemers van het bedrijventerrein) toegankelijk blijft. Meer info: 

https://www.sport.vlaanderen/ondernemingen/leg-een-loopbaan-aan/. Er kan ook onderzocht 

worden of bepaalde andere sportinfrastructuren ook kunnen opgenomen worden. Deze zone kan 

namelijk ook een oplossing bieden voor infrastructuur die in woonzone voor problemen kan zorgen 

omwille van geluidshinder bv). 

Tegelijk is de infrastructuur dan bruikbaar voor zowel inwoners als voor werknemers van de 

bedrijvenzone. Wij zijn zeker bereid om mee te werken aan de uitwerking van dit idee. 

 

Antwoord: 

Bovenvermelde suggestie ligt in lijn met één van de doelstellingen van het verwevingsgebied. Idealiter 

is er een wisselwerking tussen het bestaande bedrijventerrein en het verwevingsgebied. Dit kan 

eventueel via een Finse looppiste of het principe van de ‘loopbaan’ zoals hierboven vermeld. Dit wordt 

verder in het planproces bekeken.  

 

3. De mountainbikeroute van Geraardsbergen loopt doorheen het plangebied ‘Schendelbeke’ (zie bijlage 

1), momenteel grotendeels op verharde wegen. Mocht de herinrichting van de zone het mogelijk 

maken om de attractiviteit van de route te verhogen door bv een onverhard pad aan te leggen, zou dit 

zeer positief zijn. 

Uit ervaring weten we dat het essentieel is dat de routes zo attractief en uitdagend mogelijk zijn. 

Anders gaan mensen automatisch zelf alternatieven zoeken en rijden ze waar het niet gewenst is. 

 

Antwoord: 

Bovenvermelde suggestie wordt in het verdere planproces onderzocht.  

 

4. In het plangebied ‘Astridlaan’ wordt een alternatief uitgewerkt voor fietsers en voetgangers. Gezien 

de ligging van de sporthal ‘De Veldmuis’ ten westen van de Astridlaan en, ten noorden ervan, het 

recreatiegebied dat nog verder ontwikkeld kan worden, is dit uitermate belangrijk dat er veilige 

oversteekplaatsen voorzien worden. 

 

Antwoord: 

De leefbaarheid en veiligheid van de Astridlaan is een belangrijk aandachtspunt in het deelplan 

Astridlaan. Dit wordt in het verder planproces onderzocht. 

 Elia 

Elia vraagt dat in het projectdossier rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van 

https://www.sport.vlaanderen/ondernemingen/leg-een-loopbaan-aan/
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hogervermelde hoogspanningslijnen, hoogspannings -en signalisatiekabels en 

hoogspanningsstation welke zich in het gebied situeren. 

 

Wij vragen dan ook om de hoogspanningsinstallaties te willen opnemen in de verdere ontwikkelingsplannen 

(RUP, BPA,…), zodat enerzijds deze installaties in de mate van het mogelijke in stand gehouden kunnen worden 

en er anderzijds rekening gehouden wordt met de geldende veiligheidsvoorschriften in latere 

stedenbouwkundige voorschriften. Hieronder vindt u alvast onze standaardtekst die hiervoor gebruikt kan 

worden: 

 

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en nieuwe hoogspannings-leidingen 

en aanhorigheden. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 

hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn toegelaten. De aanvragen voor vergunningen voor 

hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in 

grondkleur aangegeven bestemming. Deze bestemming is van toepassing in zoverre de aanleg, de 

exploitatie en de wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang wordt 

gebracht. 

 

Voor bovengrondse hoogspanningsleidingen gelden veiligheidsafstanden tot constructies en voor 

werken zoals o.m. bepaald in Boek 3 van het KB van 8 september 2019 betreffende de installaties voor 

transmissie en distributie van elektrische energie, Deel 2, Hoofdstuk 2.11, onderafdeling 2.11.1, Deel 7, 

Hoofdstuk 7.1, onderafdeling 7.1.3.6 en Deel 9, Hoofdstuk 9.3, onderafdeling 9.3.1. - 9.3.2.1. - 9.3.2.2. - 

9.3.2.3. - 9.3.3.1. - 9.3.3.2. - 9.3.4.1. - 9.3.4.2. - 9.3.4.3. - 9.3.4.4. - 9.3.5.1. - 9.3.5.2. - 9.3.5.3. - 9.3.5.4. - 

9.3.5.5. - 9.3.5.6 en 9.3.6.1 (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Gelieve het advies van 

Elia in te winnen bij bouw- en/of milieuvergunningsaanvragen en bij bouw-, graaf- en constructie-

activiteiten in de nabijheid. 

 

Antwoord: 

In de latere stedenbouwkundige voorschriften rekening zal gehouden worden van de door Elia voorgestelde 

voorschriften. 

 

De geleiders van een bovengrondse hoogspanningslijn kunnen zowel horizontaal als verticaal bewegen. Voor 

vaste constructies en bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen 

gelden veiligheidsafstanden zoals onder meer bepaald in Boek 3 van het KB van 8 september 2019 betreffende 

de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, Deel 2, Hoofdstuk 2.11, onderafdeling 

2.11.1, Deel 7, Hoofdstuk 7.1, onderafdeling 7.1.3.6 en Deel 9, Hoofdstuk 9.3, onderafdeling 9.3.1. - 9.3.2.1. - 

9.3.2.2. - 9.3.2.3. - 9.3.3.1. - 9.3.3.2. - 9.3.4.1. - 9.3.4.2. - 9.3.4.3. - 9.3.4.4. - 9.3.5.1. - 9.3.5.2. - 9.3.5.3. - 9.3.5.4. - 

9.3.5.5. - 9.3.5.6 en 9.3.6.1 (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). De hoogtebeperking die hieruit 

volgt wordt door meerdere factoren bepaald (o.a. het type van de verbinding en de kabel, de afstand tussen 2 

pylonen, omgevingsvariabelen wind en temperatuur, de belasting op de hoogspanningslijn), zodat wij geen 

globaal cijfer kunnen opgeven. Per project voeren wij waar noodzakelijk gratis een hoogtemeting uit, teneinde 

een gedetailleerd advies te kunnen formuleren. 

 

Als algemene regel wordt minstens in een strook van 25 meter langs beide zijden vanuit de as van de 

hoogspanningslijn rekening gehouden met mogelijke beperkingen. 

 

Bij de vaste constructies horen ook de constructies bovenop daken zoals liften, airco, zonnepanelen en 

schoorstenen. Ook voor verlichtingspalen, reclameborden, tijdelijke constructies zoals tenten en wegneembare 

serres zijn de veiligheidsafstanden voor constructies van toepassing. 

 

Bij werken vragen wij bijzondere aandacht voor de opstelling van een bouwkraan, uitvoering van kraanwerken, 

hoogtewerkers, betonpompen, stellingen, ladders, vrachtwagens met kipbak, heftrucks, …). 
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Dezelfde veiligheidsafstanden zijn van toepassing voor groenaanplanting onder en naast de 

hoogspanningslijnen. 

 

Naast de in acht te nemen veiligheidsafstanden t.o.v. de geleiders van een luchtlijn, is het eveneens belangrijk 

om rekening te houden met de aanwezige pylonen. Er zijn ook hier veiligheidsafstanden van toepassing 

naargelang de activiteit die errond uitgevoerd zal worden. Graafwerken, grondwaterbemaling, wijzigingen aan 

het niveau van het maaiveld, … kunnen de stabiliteit van de pylonen in gevaar brengen en de funderingen en 

aardingslussen beschadigen. De pylonen dienen bovendien steeds toegankelijk te zijn voor onze medewerkers, 

voor controle en onderhoudswerkzaamheden, zodat bij eventuele problemen de elektriciteitsbevoorrading 

verder gegarandeerd kan worden. 

 

Ingesloten geven wij ook nog de veiligheidsvoorschriften mee met betrekking tot werken in de omgeving van 

ondergrondse hoogspannings- en glasvezelkabels. 

 

Er mag bovendien niet uit het oog worden verloren dat boven en vlakbij de ondergrondse leidingen, allen 

gelegen in het openbaar domein, geen diepwortelende begroeiing mag komen omdat deze de leidingen kan 

beschadigen. Bij technische problemen moet de grond worden uitgegraven wat verstoring van de directe 

omgeving met zich brengt. 

 

Verder heeft Elia ook een 70kV hoogspanningsstation “Geraardsbergen” en dient u rekening te houden met de 

veiligheidsmaatregelen in bijlage. 

 

Mogen wij u vragen onze bemerkingen in het ontwerp mee op te nemen. Inmiddels blijven wij steeds bereid 

om in samenspraak mee oplossingen te zoeken voor een optimale inrichting van het plangebied. 

 

 Departement Landbouw en Visserij (DLV) 

Landbouw binnen het plangebied 

 

Landbouwgebruik en landbouwimpactstudie 

Uit de landbouwimpactstudie LIS2020 (werd als bijlage aan het advies meegegeven) blijkt dat binnen het 

plangebied 92,31 ha in professioneel landbouwgebruik is bij 48 landbouwers. Voor ca. 17,5 ha geldt een sterke 

gebiedsbetrokkenheid, d.w.z. dat 20% of meer van het areaal van een bepaald bedrijf binnen het plangebied 

gelegen is of dat de leefbaarheid van een bepaald bedrijf verbonden is met het areaal dat binnen het 

plangebied ligt. Hierbij dient opgemerkt dat het kan gaan om heel kleine landbouwbedrijven (bv hobby, 

pensioenboeren), maar ook om actieve professionele landbouwbedrijven. Bij 12 van de 48 betrokken 

landbouwers liggen de bedrijfszetel of andere bedrijfsgebouwen binnen het plangebied. 

 

Van nog eens 10 landbouwers ligt de bedrijfszetel op minder dan 300m van het plangebied. Daarom moet 

onderzocht worden of er voor het duurzaam voortbestaan van deze bedrijven bijkomende milderende of 

flankerende maatregelen vereist zijn. Tevens: voor percelen die in professioneel landbouwgebruik zijn dienen 

steeds de bepalingen uit de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker van het 

perceel gerespecteerd te worden. 

 

Antwoord: 

Indien met plangebied de afbakeningslijn bedoeld wordt, is er geen impact op de bedrijfsvoering van de 

landbouwzetels in en nabij het plangebied. Bij herbestemmingen van gronden in landbouwgebruik kan een LER 

(landbouweffectenrapport) noodzakelijk zijn, dit wordt later in het planproces bekeken.  

 

Bestemmingen en toepassing van omzendbrief RO/2010/01 

Het plangebied met een oppervlakte van 804,57 ha ligt volgens het gewestplan: voor 23,69 ha met ‘0901 - 

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’ en voor 1,31 ha met ‘0900 - agrarische gebieden’. 
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Het plangebied ligt tevens gedeeltelijk binnen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) met een 2,69% of 21,66 ha 

overlap. HAG is gebied dat bedoeld is voor de professionele landbouw, en dient daar ook voor voorbehouden 

te worden. Wij vragen dan ook om het HAG dat ook effectief in landbouwgebruik is buiten de afbakeningslijn te 

houden. 

 

Indien HAG wordt opgenomen binnen de contour van het kleinstedelijk gebied, dan dient een verantwoording 

opgenomen te worden, conform omzendbrief. RO/2010/0. Volgende elementen moeten minstens aan bod 

komen: 

- onderzoek naar alternatieve locaties buiten herbevestigd agrarisch gebied en een verantwoording 

waarom de alternatieven buiten het herbevestigd agrarisch gebied niet weerhouden worden. 

- onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur. Dit 

maakt best onderdeel uit van de plan-MER studie, partim mens – ruimtelijke aspecten. 

- onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 

 

Voor het compensatiegebied stelt het Departement Landbouw en Visserij voor om zonevreemde landbouw 

zone-eigen te maken, of om woonuitbreidingsgebied of recreatiegebied dat aansluit op agrarische structuren 

om te zetten naar agrarisch gebied. Het kan in geen geval dat er geïsoleerde percelen een agrarische 

bestemming zullen krijgen, die nooit in een duurzaam agrarisch gebruik zullen komen. 

 

Zolang de bepalingen van de omzendbrief niet nageleefd worden, kan het departement, die eraan gehouden is 

de planologische voorstellen voldoende terughoudend te beoordelen, geen gunstig advies formuleren. 

 

Antwoord: 

Op dit moment zijn er verschillende scenario’s van de afbakeningslijn opgenomen. Op basis van de adviezen en 

reacties tijdens de raadpleging is de afbakeningslijn gewijzigd, nl. het dorp Schendelbeke valt buiten de 

afbakeningslijn en voor het dorp Goeferdinge zijn er bijkomende scenario’s opgenomen. Een deel van het 

ingenomen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) bevond zich in de nabijheid van het dorp Schendelbeke. 

Doordat het dorp niet meer binnen de afbakeningslijn is opgenomen, is een groot deel van het ingenomen HAG 

gereduceerd. In het verder planproces zal gekeken worden of het mogelijk is om het aandeel herbevestigd 

agrarisch gebied al dan niet volledig te reduceren. Indien er effectief HAG binnen de afbakeningslijn van het 

kleinstedelijk gebied zal worden opgenomen, zal er een verantwoording conform de omzendbrief worden 

opgenomen. De impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur zal in het plan-MER 

onderzocht worden aan de hand van een landbouwimpactstudie (LIS). 

 

Vermelding landbouwimpactstudie 

De landbouwimpacstudie (LIS) die weergegeven is op p. 64 en volgende in de startnota, geeft de impact op 

landbouw bij inname van gronden in de ruime omgeving rond de afbakeningslijn weer. Het is desk top studie 

gebaseerd op gegevens van de landbouwsituatie, juridische, fysische en feitelijke context, en dit tot en met 

2019. In bijlage bij dit advies vindt u een actuelere versie van de LIS, gebaseerd op de afbakeningslijn zoals die 

nu voorligt en op basis van gegevens tot en met 2020. 

 

De tekst vermeldt “Bij deze landbouwimpactkaart wordt er geen rekening gehouden met de onderliggende 

bestemming. Dit gebied is nu in landbouwgebruik en kent een hoge tot zeer hoge landbouwimpactwaarde.”. 

Dit is niet correct, de huidige bestemming wordt meegenomen in de berekening. Dat is ook logisch: een perceel 

dat gelegen is in agrarisch gebied, geeft de landbouwer meer rechtszekerheid dan een perceel dat bv in een 

harde bestemming of in natuurgebied gelegen is. Meer info over de opbouw van de LIS kan u steeds vinden in 

het duidingsdocument op onze website (zie https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-

cijfers/landbouwimpactstudie). 

 

Antwoord: 

De recentste landbouwimpactstudie is opgenomen in de vernieuwde startnota. De foutieve tekst is eveneens 

aangepast. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
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Afbakeningslijn 

 

Algemeen 

Voor de detailafwerking van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied (KSG) werd de grens van het 

woongebied op het gewestplan gecorrigeerd op kadastraal perceelniveau. Dit zou in een aantal gevallen beter 

gebeuren op het niveau van het gebruiksperceel omdat gebruikspercelen vaak uit verschillende kadastrale 

percelen bestaan die één functioneel geheel vormen. Dat is met name het geval voor heel wat achtertuinen bij 

woningen of parkings en buitenopslagplaatsen bij bedrijven. 

 

Antwoord: 

Het klopt dat de voorstel van afbakeningslijn alsook de plancontour van de deelplannen op sommige plaatsen 

beter op het niveau van het gebruiksperceel kan gebeuren. Deze verfijning zal in het later planproces bij de 

opmaak van het ontwerp PRUP gebeuren. 

 

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

- De driehoek tussen de N42 en de spoorweg (= ‘Schendelbeke’ driehoek) 

- De ruimte tussen het bedrijventerrein van Schendelbeke en Schendelbeke dorp (= ‘Schendelbeke’ 

verwevingszone). 

- Het dorp Schendelbeke, hiervoor wordt geen specifiek plangebied opgemaakt. De stad 

Geraardsbergen kan hier zelf haar stedelijk beleid voeren. 

 

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 milieueffecten en 

ruimtelijk onderzoek. Zie hiervoor ons advies voor de aparte deelplangebieden. 

 

Thematische analyse van de grensstellende elementen 

De conclusie van dit deel stelt (p. 81): “De openruimte heeft een sterk grensstellend karakter. De stadskern van 

Geraardsbergen wordt quasi volledig omringd door open-ruimtegebieden. Uitzonderingen hierop zijn de 

landbouwstrook tussen het bedrijventerrein en de kern Schendelbeke (2), de landbouwstrook ter hoogte van 

Planken (9) en het landbouwgebied ten westen van Nederboelare (13). De driehoek tussen de N42, de 

Galgestraat en de spoorlijn (14) heeft sterk grensstellende elementen (landbouw en landschap), maar kan door 

de versnippering van de infrastructuur als een restruimte beschouwd worden.” Dit laatste klopt volgens ons 

niet: deze driehoek is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, is grotendeels in professioneel 

landbouwgebruik en sluit ruimtelijk aan bij het naastgelegen landbouwgebied. (zie ook verder). 

 

Antwoord: 

Zoals aangegeven in de startnota kan het gebied als een grensstellend karakter fungeren omdat het 

landschappelijk waardevol is. Desalniettemin zorgt de aanwezigheid van de spoorweg, de Galgestraat en de 

Astridlaan ervoor dat het gebied t.o.v. haar omgeving gefragmenteerd is. Er dient ook onderscheid gemaakt te 

worden tussen grensstellende elementen van het buitengebied, en de zone van de driehoek zou men inderdaad 

als een grensstellend element kunnen beschouwen, en de sterk grensstellende elementen van het buitengebied. 

Daar waar de sterk grensstellende elementen dwingend zijn in de zin dat ze niet overschreden kunnen worden 

door een afbakeningslijn van een stedelijk gebied, kunnen de grensstellende elementen mits voldoende 

motivatie wel overschreden worden. De motivatie wordt dan typisch buiten de intrinsieke waarde van dat 

element gehaald, met name door een afweging van die waarde t.o.v. het gewicht van de afwegingselementen. 

In dit geval is de overweging dat elk alternatief voor de driehoek de overschrijding van nog sterkere 

grensstellende elementen inhoudt en dat bovendien de ruimtevraag voor aanbod van bijkomende oppervlakte 

bedrijventerreinen al zeer sterk beperkt wordt. Daarnaast geldt ook nog dat op de Unalsite mogelijks een 

bepaalde oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein zal herbestemd worden in functie van open ruimte 

functies (vooral water), zodat ook dat verlies aan bedrijventerreinen gecompenseerd moet worden. Zonder 

beide t.o.v. elkaar te willen afwegen kan gesteld worden dat het verlies aan open ruimte waarden in de 

driehoek (vooral landbouw dan) enigszins gecompenseerd wordt door de toenemende betekenis van de Unalsite 
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voor de waterhuishouding en voor natuur. Verder zullen ook afwegingselementen uit het planMER gehaald 

worden.  

 

Tekstuele opmerkingen 

Op p. 83 wordt vermeld “Door het overmatige gebruik van pesticiden sterven bijen massaal uit waardoor we 

onze gewassen niet langer bestoven krijgen”. Graag zouden wij dit nuanceren. De bijensterfte is een jaarlijks 

terugkerend, natuurlijk fenomeen bij de teelt van honingbijen, alleen komen de laatste jaren steeds minder 

bijenvolkeren de winter door. De oorzaken hiervan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk ligt de 

combinatie van een aantal zaken aan de basis: bijenziektes (zoals de varroamijt,, Amerikaans en Europees 

vuilbroed), de aanwezigheid van chemische residuen en het verarmen van het voedselaanbod (stuifmeel en 

nectar). Het gaat hierbij niet om overmatig gebruik van pesticiden, wel om rechtmatig en toegelaten gebruik 

van zeer specifiek werkende gewasbeschermingsmiddelen, waarbij voor de erkenning van het product ook de 

impact op bijen onderzocht wordt. Deze studies brengen echter niet de sub-letale gevolgen voor bijen in kaart. 

Wereldwijd is naar schatting 35% van het volume aan landbouwgewassen afhankelijk van bestuivers (dus zowel 

honingbijen, als wilde bijen en andere insecten samen). In Vlaanderen ligt dat een stukje lager en gaat het 

vooral om groenten en fruit. In groententeelt onder glas maakt men gebruik van aangekochte hommelvolkeren 

voor de bestuiving, insecten van buitenaf kunnen de serre immers niet binnen. In de fruitteelt doet men 

beroep op imkers in de buurt. Het is dus zo dat het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

vermoedelijk een deel van de oorzaak vormt van de bijensterfte en dat dit gevolgen heeft voor de bestuiving in 

landbouwgewassen, maar het is wel iets genuanceerder dan de zin die in de tekst vermeld wordt. Graag 

aanpassing hiervan. 

 

Antwoord: 

Deze tekst is in de vernieuwde startnota genuanceerd. 

 

Op p. 84-85 wordt het concept Geraardsbergen Agripolis uitgelegd. Wij zijn niet nauw betrokken bij dit project, 

maar wensen via deze weg het volgende mee te geven: 

- Concept 19: Landbouw opwaarderen als vorm van bedrijvigheid die inspeelt op de kwaliteiten van 

Geraardsbergen: het inzetten op lokale landbouw juichen wij uiteraard toe, maar dit kan nooit een 

verplichting zijn. Productie voor lokale afzet vergt een specifieke vorm van bedrijfsvoering, vaak in 

combinatie met eigen vermarkting (hoevewinkel, korte keten, boerenmarkt, CSA, …) die niet voor elke 

bedrijfsleider weggelegd is. Korte keten is zeker een toekomstgerichte manier om aan landbouw te 

doen, maar ook de meer grootschalige landbouw blijft daarnaast noodzakelijk om voldoende, veilig, 

efficiënt en betaalbaar voedsel te produceren. 

- Concept 20: Landbouw wordt actief ingezet als toeristische troef: ook hier is het departement 

Landbouw en Visserij voorstander van verbreding in de landbouw, maar steeds op vrijwillige basis. 

Hierbij is het wel belangrijk dat landbouw nog altijd de hoofdactiviteit van een landbouwbedrijf blijft, 

en dat niet vooral steun geboden wordt aan zonevreemde activiteiten in het agrarisch gebied, die op 

zich steeds een uitzondering moeten vormen. 

 

Antwoord: 

Het is niet de doelstelling van het concept Geraardsbergen Agripolis dat de landbouw in Geraardsbergen zich 

volledig moet richten naar de lokale productiemarkt, laat staan deze omschakeling te verplichten. De lokale 

afzetmarkt (korte keten) is een complementair verhaal. Ditzelfde geldt voor toerisme. 

 

Bespreking deelplangebieden 

 

Plangebied Unal-site 

Dit plangebied is momenteel volgens het gewestplan gelegen in industriegebied en voor een klein deel in 

woon- en bosgebied. Er is geen landbouwgebruik. 

 

Binnen de opmaak van de visie werden 3 mogelijke scenario’s voor de Unal-site opgemaakt, waarbij telkens 

meer ruimte voor water (Dender) voorzien wordt. Eén van de randvoorwaarden voor dit plangebied is: “(p. 
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104). 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.” 

 

Het departement Landbouw en Visserij geeft de voorkeur aan een scenario waarbij waterberging en 

bedrijvigheid samengaan, en waarbij geen bijkomende open ruimte dient aangesneden te worden voor (één 

van) beiden. 

 

Plangebied Schendelbeke (mogelijks wel/niet opgenomen  

Louter ter info: voor het ontginningsgebied (dat buiten de afbakeningslijn ligt, maar wel vermeld wordt de 

inleidende tekst (p. 8) gaven wij reeds een advies, namelijk het opvolgen van de voorschriften van de project-

MER, meer bepaald afwerking voor landbouw zodat de nabestemming bouwvrij agrarisch gebied (BAG) kan 

gerealiseerd worden, en een negatief advies voor bebossing van dit gebied. 

 

Het plangebied Schendelbeke bestaat uit 4 deelzones. 

- Dorp: volgens onze gegevens zijn hier 3 percelen in landbouwgebruik. Inrichting kan alleen indien de 

bepalingen uit de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker van het 

perceel gerespecteerd worden. 

- Bedrijventerrein: deze zone is gelegen in bufferzone, woongebied met landelijk karakter, 

industriegebied. Volgens onze gegevens zijn 2 percelen in landbouwgebruik. Gezien de visie hier is 

optimalisatie door hoger bouwen en het activeren van huidige restruimtes, vragen wij om bij 

ontwikkeling op landbouwgebruikspercelen steeds de bepalingen uit de pachtwet of uit een andere 

overeenkomst gesloten met de gebruiker van het perceel te respecteren. 

- De ruimte tussen het dorp en het bedrijventerrein (verwevingszone): deze zone is gelegen in 

woonuitbreidingsgebied, zone voor recreatie, bufferzone. Deze zone is momenteel grotendeels 

landbouwgebruik. De toekomstvisie is om de huidige groenbuffer te vervangen door een 

verwevingszone voor nieuwe bedrijven in combinatie met passieve recreatie en ontspanning, 

landschapsopbouw en ecologie, te gebruiken vanuit de bedrijvenzone en de bewoning. Ook wordt 

gedacht om Schendelbeke een rol te geven als voedselhub, o.a. met kleinschalige nieuwe 

voedselteelten in de verwevingszone. Dit wordt verder uitgewerkt in het actieplan van de landbouw. 

Gezien de zone momenteel grotendeels in landbouwgebruik is, vragen wij om ook deze landbouw een 

plaats te (blijven) geven. Bij voorkeur wordt deze zone omgezet naar agrarisch gebied, en/of komt ze 

buiten de afbakeningslijn te liggen. Indien de zone toch opgenomen binnen de afbakeningslijn, kan de 

landbouw ook behouden blijven. Dit kan zeker in de vorm van kleinschalige voedselteelten, als de 

landbouwer zelf dit ziet zitten. De vrijheid van teeltkeuze moet echter steeds voorop staan. Bij 

ontwikkeling op landbouwgebruikspercelen (wat wij liever vermeden zien) dient men steeds de 

bepalingen uit de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker van het 

perceel te respecteren. 

- De driehoek (ruimte tussen de spoorweg en de N42): deze zone is gelegen in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied, dat grotendeels in landbouwgebruik is. In het planningsproces wordt 

gekeken of deze zone kan ingezet worden om de nood aan bedrijvigheid voor grote ruimtegebruikers 

op te vangen. Dit betekent echter het verder aansnijden van de open ruimte, wat niet opportuun is. 

Wij vragen dan ook om deze zone te schrappen uit de contour van de afbakeningslijn. 

 

Antwoord: 

Het dorp Schendelbeke ligt niet meer binnen de afbakeningslijn. Dit is in de vernieuwde startnota aangepast. In 

deze fase van het planproces wordt de mogelijke aansnijding van de verwevingszone en de driehoek o.a. voor 

bedrijvigheid behouden. We behouden ze nog in de vernieuwde startnota omwille van onderstaande redenen: 

- De voorstellen worden aan een milieueffectenonderzoek onderworpen, waarna de plannen al dan niet 

kunnen wijzigen.  

- De ontwikkeling van deze gebieden is deels afhankelijk van de ontwikkeling van de Unalsite. 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 26 

 

 

Plangebied woonuitbreidingsgebieden 

Het plangebied omvat woonuitbreidingsgebied, woongebied en natuurgebied. In het meest oostelijke 

deelgebied is geen landbouw aanwezig, maar het middelste en meest westelijk deelgebied zijn grotendeels in 

landbouwgebruik. 

 

De visie voor de woonuitbreidingsgebieden stelt: Visie: “Gezien de beperkte demografische groei binnen 

Geraardsbergen en gezien de zeer ruime woonreserve, is het wenselijk om slecht gelegen gronden in 

woonuitbreidingsgebied te schrappen en volop in te zetten op het potentieel die deze zones hebben op het 

vlak van natuur, landschap en waterberging.” 

 

Het departement Landouw en Visserij wenst op te merken dat ook het verderzetten van het huidige 

landbouwgebruik zorgt voor landschap en waterberging, dus wij vragen om zeker ook landbouw als optie te 

laten. Bij ontwikkeling of inrichting op landbouwgebruikspercelen (wat wij liever vermeden zien) dient men 

steeds de bepalingen uit de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker van het 

perceel te respecteren. 

 

Antwoord: 

Landbouw wordt als optie verder meegenomen.  

 

Plangebied Denderlandshopping 

Volgens het gewestplan is dit plangebied gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor 

kleine en middelgrote ondernemingen, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen, woongebied en parkgebied. 

 

Het shoppingcenter werd in de jaren tachtig van vorige eeuw gebouwd en heeft een oppervlakte van 

ongeveer 22.000m². Palend aan Denderland Shopping bevindt zich een braakliggend terrein alsook het 

Abdijpark, een beschermd dorps- en stadsgezicht en een groene long binnen het verstedelijkt gebied van de 

stad. Het Abdijpark wordt door de directe aanwezigheid van de bioscoop Focus, het Arjaantheater en het 

Adriaanstadion geflankeerd door een cultureel- en sportprogramma.. Het stadsbestuur heeft een masterplan 

voor het park laten opmaken, dat nu wordt uitgevoerd. Rond het plangebied bevinden zich een aantal 

woningen. 

 

De visie voor dit plangebied stelt: “we stellen voor om Denderlandshopping te ontwikkelen met een 

combinatie van (beperkt) winkelen en wonen. Het Abdijpark zelf wordt nu opgefrist. De groenzone tussen het 

nieuwe Denderland en de bioscoop ligt er vandaag nog wat verlaten bij. Die zou kunnen worden ingericht met 

een hoogstamboomgaard”. 

 

Volgens onze gegevens is binnen dit plangebied één perceel in landbouwgebruik, het is gelegen in 

groengebied. Op dit perceel stelt de visie voor om een hoogstamboomgaard in te richten. Echter, gezien de 

vrijheid van teeltkeuze steeds vooropstaat, dient hiervoor zeker in overleg gegaan te worden met de eigenaar 

en gebruiker van dit perceel. Wij vragen om bij inrichting van dit landbouwgebruiksperceel de bepalingen uit 

de pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met de gebruiker van het perceel te respecteren. 

 

Antwoord: 

In het verder planproces zal er met de eigenaar in overleg worden gegaan.  

 

Plangebied Sint-Jozef 

Dit plangebied is een groenzone ingesloten tussen de Zonnebloemstraat en de Kleine Karmelietenstraat. Het is 

gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en zone voor KMO. 

 

Dit gebied is tevens aangeduid als signaalgebied. De visie voor dit plangebied voorziet ruimte voor de 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 27 

 

Molenbeek (op vlak van ecologie en waterkwantiteit) door herbestemming naar zone voor groen, behoud van 

de zone voor gemeenschapsvoorzieningen voor de school en haar gebouwen, en herbestemming naar tuinzone 

waar relevant. 

 

In dit plangebied is geen landbouw aanwezig dus is het advies van het departement Landbouw en Visserij hier 

niet relevant. 

 

Plangebied Astridlaan 
De N42, beter gekend als de Astridlaan, verbindt Geraardsbergen met Wetteren in het noorden en het Waalse 
Lessines in het zuiden. De weg doet dienst als winkelstraat, voor bewoning en als noord-zuid verbinding voor 
fiets- en gemotoriseerd verkeer. Volgens het gewestplan ligt het plangebied in verschillende bestemmingen 
(woongebied, gemeenschapsvoorzieningen, kmo, agrarisch gebied, recreatiegebied,...). 
 
De voorgestelde circulatiemaatregelen en suggesties voor aanpassing van de infrastructuur zijn afgestemd op 
bestaande visies zoals de studie Hoger Bouwen, het masterplan voor de stationsomgeving en de inzichten uit 
het streefbeeld voor de N42. Ook is een voedselhub voorzien in of rond het station. Helemaal in het noorden 
van dit plangebied bevinden zich twee (delen van) percelen in landbouwgebruik. 
 
Deze percelen zijn tevens gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Wij vragen om deze 

percelen, evenals de landbouwpercelen errond, te schrappen uit de afbakeningslijn. 

 

Antwoord: 

Landbouw wordt als optie verder meegenomen.  

 

PLANMER 
De impact van het RUP op landbouw wordt meegenomen in het partim in “mens – ruimtelijke aspecten” van 
de plan-MER. Indien er effect is op landbouw, kan men milderende maatregelen nemen in de vorm van 
vergoedingen voor eigenaar en gebruiker bij inrichting of planschade, het eventueel aanbieden van gebruik van 
andere gronden. 
 
De tekst vermeldt tevens “Een belangrijke functie die zal onderzocht worden is de aanwezige landbouwfunctie 
in een aantal deelplannen. Hiervoor zal een LIS (landbouwimpactstudie) worden aangevraagd aan het 
Departement Landbouw & Visserij.“ De meest recente versie van deze LIS kan u in bijlage bij dit advies vinden. 

 

Antwoord: 

De recentste landbouwimpactstudie is opgenomen in de vernieuwde startnota. Wel zal voor de verschillende 

deelplannen een nog meer gedetailleerde LIS worden opgevraagd 
 

 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 

Wij kunnen aan deze publiek onderzoek geen gevolg geven omdat NMBS heeft geen gronden in zijn buurt, in 

tegenstelling tot Infrabel. Gelieve uw vraag over te maken aan Infrabel. 

 Fluxys 

Fluxys Belgium bezit geen aardgasvervoerinstallaties die beïnvloed worden door uw aanvraag. Wij hebben 

bijgevolg geen bezwaar tegen de aflevering van de bovenvermelde vergunning(en) en danken u ons 

geraadpleegd te hebben in het kader van het onderzoek de commodo et incommodo. 

 Agentschap Wonen Vlaanderen 

Sinds 1 januari 2020 verleent Wonen-Vlaanderen geen adviezen meer bij ruimtelijke uitvoeringsplannen, MER-

screenings en omgevingsvergunningen. Het Besluit Vlaamse Codex Wonen (oorspronkelijk het BVR van 16 

november 2018 over het lokaal woonbeleid) legt wel de nadruk op het betrekken van het ruimtelijk beleid bij 

het lokaal woonoverleg. De gemeente bepaalt zelf op welke manier ze daar invulling aan geeft. Dat kan via een 
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inhoudelijke bespreking en opvolging van een ruimtelijk beleidsinstrument (bv. een ruimtelijk beleidsplan met 

een impact voor wonen) op het lokaal woonoverleg, maar andere manieren van betrokkenheid zijn eveneens 

toegestaan. 

 

2. Behandeling reacties 

Tijdens de raadpleging zijn 76 reacties binnengekomen. Alle reacties werden geanonimiseerd. In onderstaande 

kolom worden alle reacties opgesomd en wordt verduidelijkt in welke hoedanigheid deze reacties zijn 

ontvangen.  

 
Reactie 1 – particulier Reactie 39 – particulier 

Reactie 2 – particulier Reactie 40 – particulier 

Reactie 3 – particulier Reactie 41 – particulier 

Reactie 4 – bedrijf Reactie 42 – particulier 

Reactie 5 – particulier Reactie 43 – bedrijf 

Reactie 6 – particulier Reactie 44 – Raadsman bedrijf 

Reactie 7 – particulier Reactie 45 – Raadsman bedrijf 

Reactie 8 – particulier Reactie 46 – Bedrijf 

Reactie 9 – particulier Reactie 47 – vzw Sint-Jozefinstituut en vzw 

instituut van de Paters Jozefieten van België 

Reactie 10 – bedrijf Reactie 48 – bedrijf 

Reactie 11 – particulier Reactie 49 – particulier 

Reactie 12 – particulier Reactie 50 – Chiro 

Reactie 13 – particulier Reactie 51 – bedrijf 

Reactie 14 – particulier Reactie 52 – particulier 

Reactie 15 – particulier Reactie 53 – particulier 

Reactie 16 – Dorpsraad Nederboelare Reactie 54 – bedrijf 

Reactie 17 – particulier Reactie 55 – particulieren (2 personen) 

Reactie 18 – particulier Reactie 56 – Milieufront Omer Wattez 

Reactie 19 – particulier Reactie 57 – particulier 

Reactie 20 – bedrijf  Reactie 58 – Raadsman voor bedrijf en particulier 

Reactie 21 – particulier Reactie 59 – particulier 

Reactie 22 – particulier Reactie 60 – particulier 

Reactie 23 – particulier Reactie 61 – particulier 

Reactie 24 – particulier Reactie 62 – Raadsman bedrijf 

Reactie 25 – particulier Reactie 63 – particulier 

Reactie 26 – particulier Reactie 64 – particulieren (4 personen) 

Reactie 27 – bedrijf Reactie 65  – particulier 

Reactie 28 – particulier Reactie 66 – bedrijf 

Reactie 29 – particulier Reactie 67 – particulier 

Reactie 30 – petitie omwonenden Reactie 68 – particulier 

Reactie 31 – particulier Reactie 69 – particulier 

Reactie 32 – Bedrijfsgilde Geraardsbergen (Boerenbond) Reactie 70 – particulier  

Reactie 33 – bedrijf Reactie 71 – particulier 

Reactie 34 – particulier Reactie 72 – particulier 

Reactie 35 – raadsman voor bedrijf Reactie 73 – particulier 

Reactie 36 – delegatie dorpsraad Schendelbeke Reactie 74 – particulier  

Reactie 37 – particulier Reactie 75 – jeugdraadPlus* 

Reactie 38 – Groen Geraardsbergen Reactie 76 – delegatie kinderen* 

 

*De laatste twee reactie (R75 en R76) zijn opgemaakt door Kind en Samenleving vzw. Zij hebben in opdracht 

van de Provincie een participatietraject met jongeren en kinderen doorlopen. Er werd een participatiemoment 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 29 

 

met een delegatie van de jeugdraad gehouden alsook een sessie met enkele kinderen die in Schendelbeke 

wonen.  

 

Vaak hebben de reacties betrekking op hetzelfde onderwerp en/of delen ze dezelfde opmerking of 

bezorgdheid. Om het geheel overzichtelijk te houden en niet (te veel) in herhaling te vallen, werden de reacties 

per thema gebundeld. Niet alle reacties zijn letterlijk overgenomen maar alle inhoudelijke argumenten komen 

wel aan bod. Welke reactie er op welk thema betrekking heeft, wordt verduidelijkt via de afkorting R (van 

reactie) met daarna de vermelding van het nummer. 

 

De reacties werden onderverdeeld in volgende thema’s: 
- Reacties op het planinitiatief in zijn totaliteit 
- Reacties op de deelplannen 

o Plangebied Unal-site 
o Plangebied Astridlaan 
o Plangebied Sint-Jozef 
o Plangebied Woonuitbreidingsgebieden 
o Plangebied Denderlandshopping 
o Schendelbeke 

▪ Plangebied Bedrijventerrein 
▪ Plangebied Verwevingszone 
▪ Plangebied Driehoek 

- Specifieke reacties 
 

Naar aanleiding van de participatiemomenten hebben heel wat mensen vragen gesteld over  de impact van de 

visie op hun eigendom. Op basis van persoonlijke gegevens (adres en/of kadastraal nummer) werden die 

vragen individueel beantwoord. Die vragen zijn geen reactie op de raadpleging en worden omwille van 

privacyredenen niet vermeld. 

Sommige reacties hebben geen betrekking op de inhoud van de startnota. Het zijn o.a. reacties over het 

huidige gemeentelijk beleid, vragen i.v.m. de sluis aan den Bleek, voorstellen voor het lokaal beleid, etc. Die 

reacties zijn niet behandeld. Mensen kunnen voor hun lokale klachten en/ of meldingen terecht bij de stad 

Geraardsbergen.  

 Reacties op het planinitiatief en startnota in zijn totaliteit 

2.1.1 Reacties over participatie en communicatie 

Er wordt aangegeven dat online participatie een belemmering kan zijn voor oudere mensen en/of mensen die 

geen computer of internet hebben. R1 

 

Antwoord: 

Participatie is een belangrijk onderdeel van dit planproces. In de aanloop van dit PRUP werden bij de opmaak 

van de sectorale studies en het voorontwerp van ruimtelijke visie al verschillende fysieke participatiemomenten 

gehouden (zie procesnota). Mensen konden al in een vroeg stadium voor de aanzet van het PRUP hun ideeën 

meedelen.  

 

De publieke raadpleging werd georganiseerd in een tijd waarin de maatregelen rond Covid-19 heel streng 

waren. De partners bespraken deze situatie en na twee keer de publieke participatie uitgesteld te hebben, 

hebben zij beslist om het proces te laten doorgaan via digitale participatie. Nog langer afwachten was geen 

optie, aangezien het proces zo te veel vertraging zou oplopen. Digitale participatie was toen de enige optie om 

de participatiemomenten veilig te laten verlopen. 

 

Hoewel de online participatiemomenten misschien niet volledig toegankelijk waren voor iedereen, werden extra 

middelen ingezet om mensen over de raadpleging op de hoogte te brengen. De mensen die in of in de directe 

nabijheid van het plangebied wonen of daar een eigendom hebben, hebben een uitnodiging en een brochure op 
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papier ontvangen. De brochure had als doel de mensen op een laagdrempelige manier te informeren over de 

inhoud van de startnota. Zo probeerden we ook mensen te bereiken die iets minder digitaal actief zijn. In totaal 

kregen 1807 omwonenden en eigenaars de brochure in hun brievenbus. Bijkomend werd er ook een 

buitententoonstelling voorzien op het domein Den Bleek. Wettelijk gezien zijn we daartoe niet verplicht, maar 

omwille van de beperkingen rond Covid-19 vonden we het belangrijk om dit toch te doen.  

 

In het verdere planproces worden er n.a.v. het openbaar onderzoek nog bijkomende participatiemomenten 

georganiseerd. Als de omstandigheden dat toelaten zullen die fysiek worden georganiseerd, want daar gaat 

nog steeds de voorkeur naar uit.  

 
De dorpsraad Schendelebeke geeft aan bij de opmaak van het voorontwerp graag betrokken te worden: 
Voorafgaand aan het volgende ‘openbaar onderzoek’ willen we graag dat de periode pas start wanneer iedere 
Schendelbekenaar (de kans heeft gehad) de nodige informatie heeft kunnen raadplegen. Dit maakt dat we 
effectief 60 dagen de tijd hebben om één en ander te onderzoeken en een gemotiveerd – en ruim gedragen - 
standpunt te bepalen.  
 
Bij de informatieverstrekking en de bekendmaking wil de dorpsraad graag haar rol spelen. Dit hebben we in het 
verleden altijd zo gesteld. We willen geen herhaling meer van de selectieve bedeling zoals ze nu gebeurde. De 
toekomst van Schendelbeke belangt iedereen aan.  
 
De Schendelbekenaren kijken ‘met argusogen’ het voorontwerp tegemoet. En het hoeft wellicht niet gezegd 
dat de ‘aanpalenden’ van de verwevingszone nu wel wakker geschud zijn. R36 

 

Antwoord: 

Gelet op de talrijke reacties en bezorgdheden over de verwevingszone zal in het verder planproces een apart 

participatiemoment plaatsvinden met de omgeving/ betrokkenen van dit plangebied. Hoe en wanneer dit zal 

plaatsvinden wordt nog verder bekeken en gecommuniceerd. De dorpsraad Schendelbeke wordt hiervan op de 

hoogte gebracht. 

 

In het verder planproces wordt er nog een algemene formele inspraakronde voorzien, nl. het openbaar 

onderzoek. Wettelijk gezien duurt het openbaar onderzoek 60 dagen. Tijdens die 60 dagen zullen er ook één of 

meerdere participatiemomenten worden georganiseerd. De termijn van 60 dagen  is wettelijk bepaald zodat 

iedereen binnen deze periode de documenten online kan raadplegen of bij de Provincie of de stad kan inkijken 

en reageren. De vraag van de dorpsraad om voorafgaand aan het openbaar onderzoek de documenten door 

‘iedere Schendelbekenaar’ te laten inkijken en dan pas het openbaar onderzoek te laten starten is niet 

gebruikelijk en roept bij de Provincie enkele vragen op: 

- Wat is een aanvaardbare (extra) termijn? Er zal altijd iemand zijn die te weinig tijd heeft gehad.  

- Het PRUP is niet alleen voor de bewoners van Schendelbeke belangrijk. Iedereen moet gelijktijdig 

toegang kunnen hebben tot de documenten.  

 

De Provincie is van oordeel dat deze ‘gunst’ niet alleen kan dienen voor de bewoners van Schendelbeke, 

aangezien het PRUP nog betrekking heeft op andere deelplannen. De Provincie stelt voor om op volgende 

manier aan de vraag van de dorpsraad tegemoet te komen: De documenten worden een aantal (±14) dagen 

voor de start van het feitelijk openbaar onderzoek online geplaatst. Daarnaast zullen ze ook in deze periode 

analoog raadpleegbaar zijn bij de provincie en de stad. Let wel: bezwaren op de documenten zijn pas en enkel 

geldig indien ze binnen de periode van het openbaar onderzoek zijn ingediend.  

 

Het is een jammerlijke vaststelling dat de bedeling van de brochure als selectief wordt ervaren. Alle juridische 

vormvereisten voor de bekendmaking van de raadpleging werden gevolgd. Bijkomend werden – hoewel dit niet 

wettelijk verplicht was – extra inspanningen geleverd op vlak van participatie, zoals de opmaak en bedeling van 

een brochure. Zoals eerder gesteld (cfr. vorig antwoord) kregen in totaal 1807 directe omwonenden en 

eigenaars de brochure in de brievenbus. Omwille van budgettaire en logistieke redenen was het niet mogelijk 

om de brochure te bedelen over het grondgebied van volledig Geraardsbergen. Daarom werden keuzes 
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gemaakt en kreeg iedereen die in of in de directe nabijheid van het plangebied wonen of een eigendom hebben, 

een brochure. 

 

In het verder planproces zal er n.a.v. het openbaar onderzoek opnieuw de nodige aandacht gaan naar een 

brede informatieverstrekking. Voor het aparte participatiemoment voor het plangebied Schandelbeke zal er 

samengewerkt worden met de dorpsraad Schendelbeke, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken 

specifiek voor het participatiemoment over dat plangebied.  

 
Wij hopen in de toekomst dat alle informatie betreffende het lopende PRUP per postbrief en op naam aan ons 
wordt gestuurd gezien blijkt dat een aantal betrokken eigenaars niet zijn verwittigd over deze toch wel 
ingrijpende plannen. R64 
 

Antwoord: 

Alle juridische vormvereisten voor de bekendmaking van de raadpleging werden gevolgd. Hoewel dit wettelijk 

niet verplicht is, werden eigenaars en inwoners die volledig of gedeeltelijk in een plangebied liggen per brief van 

de startnota en de participatiemomenten op de hoogte gebracht. Wij hebben ons omwille van de financiële en 

logistieke haalbaarheid specifiek op de contouren van de plangebieden gericht.  

 

De bedeling van de brieven gebeurde niet op naam. Er werd een plan aan een externe firma bezorgd die instond 

voor de bedeling. Hoewel wij verwachten en hopen dat de brieven goed zijn toegekomen, kunnen we niet 

uitsluiten dat iemand geen brief ontvangen heeft.  

 

De haalbaarheid van het posten op naam wordt onderzocht. Het openbaar onderzoek van het ontwerp PRUP zal 

o.a. minstens aangekondigd worden in het stadsmagazine, dat aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt 

bezorgd, de website van de Provincie en van de stad. Ook zal een stand van zaken teruggekoppeld worden met 

de dorpsraad die zelf ook haar eigen communicatiekanalen heeft. De Provincie zal eveneens gebruik maken van 

een nieuwe digitale nieuwsbrief. De Provincie hoopt op die manier nog meer mensen te bereiken. Mensen die 

zich voor die nieuwsbrief inschrijven worden opgenomen in de contactenlijst en zullen – wanneer er een 

belangrijke stap wordt gezet in het planningsproces – een digitale nieuwsbrief per mail ontvangen. Inschrijven 

voor de nieuwsbrief kan via https://oost-vlaanderen.be/Nieuwsbrieven.html  

2.1.2 Reactie over meervoudig gebruik van de open ruimte 

Open ruimte moet prioritair gaan naar landbouw, natuur, bos en water. De belevingsruimte van het platteland 
moet verhoogd worden, o.a. door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme, 
(zachte) recreatie met respect voor de draagkracht. Groen pleit voor een ruimtelijke verankering van het lokaal 
landschappelijk erfgoed (natuur en landschap) in een RUP. R38 
 

Antwoord: 
Voorliggend PRUP betreft de opmaak van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. De nadruk ligt hierbij op de 
verstedelijkte omgeving. Een van de doelen hiervan is precies het vrijwaren van de open ruimte tegen verdere 
verstedelijking: door de concentratie van de stedelijke functies (wonen, werken, recreëren, …) binnen 
afgebakende stedelijke gebieden wordt de druk op het buitengebied weggenenomen. Tegelijk zal het ruimtelijk 
open ruimte beleid de open ruimte functies daar versterken, maar dat gebeurt niet in een afbakeningsRUP. 
Grootschalige openruimtegebieden van bovenlokaal belang worden opgenomen door de hogere overheden 
(Provincie of Vlaams Gewest). Voor de opmaak van lokaal landschappelijk erfgoed kan er, indien relevant,  
eventueel een RUP opgemaakt worden op gemeentelijk niveau.  

2.1.3 Reacties over tekstuele fouten 

Ik vermoed dat er een foutieve wegnummer is gebruikt in een deel van de startnota onder 4.4 Ruimtelijk 

economische structuur. De bedrijvenconcentraties langs de infrastructurenbundel A8/N42 (pag. 9) ‐> dit moet 

zijn N8/N42. Ook in de verdere tekst (pag. 10) staat dit verkeerd. Verder in de tekst wordt de A8 (autosnelweg 

Brussel ‐ Halle ‐ Doornik) wel correct gebruikt. R70 

 

Antwoord: 

https://oost-vlaanderen.be/Nieuwsbrieven.html
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De foutieve tekst is in de vernieuwde startnota aangepast. 

 

Reactie meenemen onderstaande algemene principes  

 

Voor deze raadpleging willen we volgende voorstellen herhalen die we ook online formuleerden: 

- fiets- en rolstoelverbindingen: langs Dender en noord-zuid verbinding tussen ophasselt-schendelbeke- 

onkerzele-moerbeke-viane 

- stapverbindingen: langs Kalster- en Molenbeek vanaf Goeferdinge langs station Geraardsbergen-

Gentsestraat-Turfstraat (of langs de noordkant van de Dender) R12 

 

Antwoord: 

Verbindingen voor traag verkeer (voetgangers en fietsers) zijn een aandachtspunt binnen voorliggend 

planinitiatief. In alle deelplannen zal dit in het verder planproces bekeken worden. Bijkomend wordt 

meegegeven dat voor het creëren van nieuwe trage verbindingen niet noodzakelijk altijd een RUP moet worden 

opgemaakt.  

2.1.4 Reacties op de afbakeningslijn 

Opname dorp Schendelbeke binnen afbakeningslijn 
 
Persoonlijk vind ik dat Schendelbeke een dorp moet blijven, veel bewoners zijn hier komen wonen omdat ze 
liever in een dorp wonen dan in de stad ( Geraardsbergen). Wij vinden dat ze het hier reeds vol genoeg 
gebouwd hebben ( zie de twee nieuwe wijken). We willen vooral groen en onze open ruimte, weiden niet kwijt. 
We kampen hier reeds lang met parkeerproblemen, mijn dochter woont in de Dagmoedstraat en kan geen 
bezoek ontvangen daar de mensen hun auto niet kwijt geraken. We willen vooral speelruimte voor de 
kinderen, veilig fietsverkeer i.p.v. slalommen tussen de geparkeerde auto's en veilig naar Geraardsbergen 
kunnen fietsen. R4, R15, R29 

 

Antwoord: 

Verschillende adviezen (cfr. gecoro, Dep. Omgeving) geven aan dat opname van het dorp Schendelbeke binnen 

de afbakeningslijn niet wenselijk is. Het dorp Schendelbeke heeft niet veel voorzieningen. Er is weinig draagvlak 

van de omgeving om het dorp binnen de afbakening op te nemen. In de vernieuwde startnota wordt het dorp 

Schendelbeke niet meer opgenomen binnen de afbakeningslijn.  

 
Ik wil er ook de aandacht op vestigen dat er slechts één klein buurtwinkeltje is in Schendelbeke van slechts een 
paar vierkante meter groot. Als men dan toch Schendelbeke wil verstedelijken zou men dan ook niet meer 
winkels moeten voorzien ? Of anders gaan alle nieuwe bewoners toch hun auto moeten nemen om te gaan 
shoppen in Ninove of Geraardsbergen zelf. Wat dan méér verkeer zal meebrengen, meer luchtvervuiling, 
parkeermoeilijkheden zoals in de Dagmoedstraat . In de Dagmoedstraat maakte men al zoveel appartementen 
bij dat de mensen nergens hun auto nog kunnen parkeren. Leuk is anders. R11 
 

Antwoord: 

In de startnota werd de mogelijkheid gegeven om het dorp Schendelbeke binnen het stedelijk gebied op te 

nemen. Zoals in vorig antwoord wordt meegegeven zal het dorp niet meer opgenomen worden in het verder 

planproces. Het voorzien van bijkomende kleinschalige buurtwinkels is op vandaag ook mogelijk, maar 

uiteraard afhankelijk van een initiatiefnemer.  

 
Communicatie over de afbakeningslijn 

 

Bij de voorgestelde afbakeningslijn dient duidelijk gecommuniceerd te worden dat het niet de bedoeling is om 

die helemaal vol te bouwen. In het kleinstedelijk gebied is het ook belangrijk om voldoende ruimte te voorzien 

voor open ruimte, groen en water (blauw-groene vingers vanuit het buitengebied tot in het centrum). Zoniet is 

het beter om de woonuitbreidingsgebieden langs de Molenbeek en het dorp Schendelbeke buiten de 

afbakeningslijn te houden. Wanneer het effectief de bedoeling is om te komen tot een bestemmingswijziging 

van de woonuitbreidingsgebieden en om te verhinderen dat er een harde grens ontstaat tussen de 
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industriezone van Schendelbeke en het dorp Schendelbeke, kunnen beide gebieden er wel in opgenomen 

worden als dat de planuitvoering nadien vergemakkelijkt. R40 

 

Antwoord: 

Het is niet omdat een gebied binnen de afbakeningslijn ligt, deze ook automatisch kan bebouwd worden. In het 

stedelijk gebiedbeleid zijn groene ruimten eveneens belangrijk. Naar aanleiding van bovenstaande reactie, 

maar ook andere reacties wordt het dorp Schendelbeke niet meer binnen de afbakeningslijn opgenomen. 

Hoewel er op vandaag nog een groot woonuitbreidingsgebied aanwezig is en het dorp al is uitgebreid, is het 

voorzieningenniveau vrij laag. Er wordt voorgesteld om de afbakeningslijn te leggen tot aan het 

verwevingsgebied. Uiteraard zal de connectie tussen het dorp en het verwevingsgebied belangrijk zijn. Deze 

moet bewaakt worden. Mogelijks is de opmaak van een masterplan voor het dorp Schendelbeke een onderdeel 

van het actieplan. 

 
De dorpsraad Schendelbeke geeft aan op vandaag over té weinig argumenten – zowel pro als contra –  te 

beschikken om hier een eensluidend advies over te formuleren. R36 

 

Zowel in de startnota als in de antwoorden op vragen die hieromtrent werden gesteld tijdens de digitale 

participatiemomenten, kregen we weinig tot geen overtuigende argumenten. En de schaarse argumenten die 

worden gegeven, worden door de inwoners vaak als nadelig gepercipieerd: meer verdichting (lees 

verstedelijking), minder groen en meer beton, stijgende druk op de mobiliteit en verlies van het dorpskarakter. 

Op vandaag bestaat dus de neiging/ tendens om ‘negatief’ te adviseren. 

 

De dorpsraad geeft aan te beseffen dat Schendelbeke verder zal ontwikkelen. Zelfs zonder deelplan en/of 

opname binnen het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Daarom pleiten we voor de opmaak van een 

‘Masterplan Schendelbeke’ waarin wordt ingezet op de versterking van de leefbaarheid én ‘een groei op 

mensenmaat’ primeert. Dit integraal toekomstplan voor Schendelbeke moet dienen als toetsingskader voor 

elke verdere ontwikkeling, op welk bevoegdheidsdomein dan ook. En plaats ruimen voor het huidige ad hoc-

beleid. 

 

De dorpsraad geeft nu al volgende uitdagingen voor het masterplan mee: 

- Aangenaam en kwalitatief wonen staat voorop. 

Woonuitbreiding past niet binnen ons verhaal. Wooninbreiding daarentegen wel. Dit past, ons inziens, 

volkomen in de verdichtingsvisie die ook jullie promoten. Maar dan willen we wel graag jullie aandacht 

vestigen op drie belangrijke aspecten, waarbij er heel veel aandacht wordt geschonken aan de 

‘beeldkwaliteit’ (geen kakofonie meer van verschillende bouwstijlen afhankelijk van de goesting van 

de bouwheer/projectontwikkelaar): 

o De renovatie van het sterk verouderde (> 50 jaar) woningarsenaal én leegstand. Denk maar 

aan de geldende klimaatdoelstellingen. Hier moet een proactief beleid rond geformuleerd 

worden. We denken aan renovatiepremies, sterk inzetten op een algemene én 

doelgroepgerichte informatie- en sensibiliseringcampagne, een personele inzet om burgers te 

ondersteunen bij het aanvragen van verschillende subsidies bij diverse instanties,… 

o Nieuwbouw/inbreiding op basis van de reële woningnoden op de lokale huisvestingsmarkt. 

Denken we maar aan kleine wooneenheden (senioren, alleenstaande gezinnen,…) maar met 

collectieve (ontmoetings-) voorzieningen. Hier past ook ons streven naar een nieuw buurthuis 

en –park in. Hierbij verwijzen we ook graag naar de woonstudie die tijdens de aanloopfase 

werd uitgevoerd. 

o En de ‘uitgeleefde’ sites die het dorpszicht bepalen en die met leegstand bedreigd worden of 

reeds leeg staan. Denken we maar aan het buurthuis, de pastorie en pastorietuin, de 

kleuterschool, hoeve Van der Schueren,… Welk dorpszicht bieden zij vandaag nog en wat in 

de toekomst? Maar vooral de vraag welke bestemming zij krijgen, interesseert ons fel. Voor 

het buurthuis hebben wij een duidelijke visie. Voor de andere, die niet tot het openbaar 

domein behoren, is het aan de eigenaars om een visie te ontwikkelen. Wij zijn graag bereid 

hieromtrent mee te denken én te werken. 
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- Een veilig en verzorgd openbaar domein 

o Dorpsbewoners zijn vragende partij om meer groen en minder grijs te realiseren. 

Een aantal sites binnen de dorpskern zijn doorheen de jaren verhard (zie nota in bijlage) ten 

gunste van de wagen maar kunnen, mits enige bijsturingen en eerder kleine infrastructurele 

ingrepen, weer ingericht worden als kleine groene ‘ontmoetingsplaatsen’ waar het ‘kleine 

ontmoeten’ eerder centraal staat: mensen die een zitbank delen om een babbeltje te slaan, 

waar mensen gezellig kunnen ‘buurten’,… 

o Plaatsen – binnen en buiten – waar mensen elkaar kunnen tegenkomen en ontmoeten. Hier 

past onze ijver voor een nieuw buurthuis en –park in. Maar ook de vele kleine dorpsplekjes 

die mits kleine infrastructurele aanpassingen het dagelijkse ‘kleine’ ontmoeten stimuleren. 

Zie ook hierboven. We geven hierbij ook graag aan dat bij nieuwe projecten (zowel 

inbreidings- als uitbreiding) de gemiste kansen illustratief zijn. Blijkbaar is nog niet iedereen 

doordrongen van het nieuwe Vlaamse beleid en blijft het maximaliseren van elke vierkante 

meter bouwgrond primeren? 

 

- Vlotte verkeersdoorstroming in het dorp met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

o De Schendelbekenaar moet zich prettig, veilig en verzorgd kunnen verplaatsen binnen het 

eigen dorp. Enerzijds willen we de verkeersinfrastructuur en het verkeer plannen op maat 

van zowel 8-jarigen als 80-jarigen én anderzijds willen we de dorpelingen aanmoedigen 

(sensibiliseren) een verplaatsing binnen het dorp te voet of per fiets te doen, indien mogelijk. 

Hierbij hanteren we het STOP-principe. 

o De niet-Schendelbekenaar moet zich tijdens zijn of haar doortocht of eindbestemming 

voegen naar deze algemeen geldende principes: 

▪ Een aantal straten zijn nu ‘overbelast’ en sommige kunnen zeker als ‘sluipweg’ 

gecatalogeerd worden voor het – tijdens piekmomenten – drukke, soms te zware, en 

vaak snelle verkeer. We denken hierbij aan de noord-zuid-as die het dorp doorklieft 

(Moenebroekstraat/Kerkborre) en het zeer zwaar te verduren heeft. Maar er is ook 

de oost-west-as (Ganzestraat/Dagmoedstraat) die heel veel ‘extern’ verkeer kent. 

Op basis van verder (micro-)onderzoek moeten hier de nodige maatregelen 

genomen worden. 

▪ Het doorgaand verkeer naar het bedrijventerrein willen we liever niet meer via de 

dorpskern zien verlopen. Daar hebben we een voorstel voor dat je leest bij punt 2. 

Een knip in de Dagmoedstraat moet er toe leiden dat er geen verkeer meer mogelijk 

is naar het bedrijventerrein vanuit de dorpskern. En tevens willen we een 

naamswijziging van de Dagmoedstraat op het grondgebied van het huidige 

bedrijventerrein. 

 

- Mirakeloplossingen voor de ervaren parkeerdruk bestaan niet. 

Enerzijds is er het verouderd woningarsenaal (cfr. 1.2.1) die niet beschikt over een garage en 

anderzijds zijn er recente ontwikkelingen (nieuwbouwappartementen) die niet altijd beschikken over 

voldoende parkeerplaatsen. Maar algemeen moeten we hier zeker ook duiden op het toegenomen 

wagenbezit per woningeenheid waarvoor niet altijd een parkeermogelijkheid op private eigendom is 

voorzien. Dit maakt dat het publieke domein ook onder druk staat van de (toegenomen) hoeveelheid 

geparkeerde wagens. 

 

Ook in ons dorp is die druk in bepaalde (deel)straten, en volgens de beleving van de bewoners, fel 

toegenomen en wordt die als hinderlijk ervaren. Denken we bijvoorbeeld aan het eerste gedeelte van 

de Dagmoedstraat (ten zuiden van de spoorweg). 

 

Ons lijkt het noodzakelijk dat hier bijkomend (micro-)onderzoek noodzakelijk is om deze subjectieve 

ervaringen te staven/objectiveren én op basis van reële noden de noodzakelijke maatregelen te 

treffen. We zijn graag bereid om hierrond mee na te denken. 
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Hier willen we graag ook wijzen op een mogelijke herinrichting van de stationsomgeving van 

Schendelbeke. Tijdens de weekdagen parkeren veel pendelaars zich, gedurende de tijd van de 

werkdag, op het nabijgelegen kerkplein. Volgens ons is het perfect mogelijk, mits een relatief kleine 

kostprijs, een 30-tal onverharde (waterdoorlatende) parkeerplaatsen te voorzien parallel aan het 

verlengde perron van Schendelbeke. Maar wil Infrabel dit ook? Zie ook ‘doortrekken van de (geplande) 

fietssnelweg’? 

 

- Goede bereikbaarheid/nabijheid (fiets, openbaar vervoer, auto) van diensten en voorzieningen, en dit 

zeker voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 

Schendelbeke volgt hierin het voorbeeld van de meeste andere dorpen. Openbare diensten worden 

gecentraliseerd en lokale kleinhandel verdwijnt (lees: ‘is niet meer leefbaar’). Naar de zeer nabije 

toekomst houdt dit verschillende denkpistes in: 

o Houdt de organisatie van de nieuwe vervoersregio voldoende rekening met de reële 

mobiliteitsbehoeftes van de Schendelbekenaren? 

o Hoe ver staat het met de plannen om de geplande ‘fietssnelweg’ door te trekken richting 

Ninove? Dit traject, vertrekkende van het station van Schendelbeke, zou langs de spoorweg 

gerealiseerd worden. 

o Kan er terug nagedacht worden over een ‘decentralisatie (heet dat tegenwoordig niet 

‘outsourcen’?) van lokale openbare dienstverlening? Bijvoorbeeld: zitdagen in een nieuw 

buurthuis? 

o Kunnen kleinschalige economische (buurtwinkel met diverse publieke dienstverlening) 

buurtpunten onderzocht en ondersteund worden? Het onderzoek naar voldoende kritische 

massa en de bereidwillige medewerking van dorpsbewoners om niet mee te gaan in de 

alomtegenwoordige prijzenslag is hierin cruciaal. 

 

- Inzetten op sterk sociaal kapitaal en burgerschap én identificatie met het dorp. 

Voorgaande punten dragen hier zeker toe bij. Maar aanvullend willen we hier zeker nog volgende 

aspecten aanhalen: 

o het blijvend inzetten op het warm onthaal en verbinden van nieuwe inwoners met de 

‘autochtonen’; 

o het verenigingsleven vernieuwen en enten op de noden/behoeften van de dorpelingen en dit 

lokaal ondersteunen/faciliteren; 

o zie eerdere bemerkingen betreffende ‘identificatie met het dorp’ (cfr. 1.2.1) 

 

Antwoord: 

Gelet op de adviezen en reacties met betrekking tot het dorp Schendelbeke, zal het dorp niet meer opgenomen 

worden binnen de afbakeningslijn. In de vernieuwde startnota is de afbakeningslijn aangepast. De grens komt 

tussen het dorp en het verwevingsgebied te liggen. Het reeds aangesneden zuidelijk gelegen 

woonuitbreidingsgebied wordt niet opgenomen binnen de afbakeningslijn.  

 

Uiteraard zal de connectie tussen het dorp en het verwevingsgebied belangrijk zijn. Deze moet bewaakt worden. 

Om dit o.a. te bewaken kan de opmaak van een masterplan voor het dorp mogelijks een oplossing bieden. De 

opmaak van een masterplan strookt met bovenstaande vraag van de dorpsraad.  

 

De opmaak van een masterplan voor het dorp Schendelbeke kan opgenomen worden in het later op te maken 

actieprogramma. In dit actieprogramma wordt o.a. de initiatiefnemer alsook de termijn meegegeven. De 

bovenvermelde insteek en aandachtspunten voor het masterplan zijn samen met de insteek van de kinderen en 

jongeren (R76) zeker een meerwaarde en kunnen tijdens de opmaak van dat masterplan verder onderzocht 

worden.  

 

Eén reactie gaat niet akkoord met het voorstel voor de afbakeningslijn. Deze neemt Goeferdinge als enige 

deelgemeente op in het stedelijk gebied. R68 
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Onderstaande sattelietfoto geeft duidelijk een afscheiding qua bevolkingsdichtheid ter hoogte van de 

Duitsenbroekstraat aan. Goeferdinge ligt niet op wandelafstand van de stad Geraardsbergen. Deze 

voorgestelde afbakeningslijn is niet coherent met de wens de WUGs te schrappen. Naar mijn mening dient 

Goeferdinge een groene deelgemeente te blijven, met ondersteuning door de stad voor de ontwikkeling van 

diensten in de dorpskern (bakker, slager, café, frituur, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: 

Goeferdinge heeft net als Schendelbeke een laag voorzieningsniveau. Bovendien heeft het ook een lage 

bebouwingsdichtheid. Het voorstel van de reactie indiener wordt opgenomen in de vernieuwde startnota. 

Bijkomend wordt n.a.v. deze reactie nog een bijkomend scenario opgenomen. In dit scenario is de Molenbeek 

het grensstellend karakter en vormt ze de grens van het kleinstedelijk gebied.  

 

Concreet worden er verschillende scenario’s in de vernieuwde startnota opgenomen: 

- Een scenario waarbij Goeferdinge volledig is opgenomen binnen de afbakeningslijn; 

- Een scenario waarbij Goeferdinge niet is opgenomen binnen de afbakeningslijn. De afbakeningslijn 

loopt tot de Duitsenbroekstraat; 

- Een scenario waarbij Goeferdinge niet is opgenomen binnen de afbakeningslijn. De Molenbeekvallei 

behoort tot het blauwgroennetwerk en is een grensstellend element. De Molenbeekvallei vormt de 

grens tot het kleinstedelijk gebied. 

 

 Reacties op de plangebieden 

2.2.1 Plangebied Unal-site 

De dorpsraad Nederboelare stelt voor om deze site een optimaal economische invulling te geven die voldoet 
aan de hedendaagse milieunormen. Hoofdreden is dat de site bereikbaar is langs de weg, per spoor en over het 
water. R16 
 
Volgende argumenten worden in de reactie meegegeven: 

- Mevr. Lydia Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, voorziet ook voor de Dender te 
Geraardsbergen in een rol bij de modal shift (website Vlaamse Waterweg, Wijngaardbrug te 
Geraardsbergen wordt gemoderniseerd 03/06/2021, Relance plan van de Vlaamse Regering). Indien 
deze site volledig afgestemd wordt op watergebonden industrie zou het zeer raar zijn dat, mits de 
gepaste ondersteuning, deze bedrijven niet op elkaar zouden kunnen inspelen om mee te stappen in 
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het door de Vlaamse Waterweg en de EU gepromote Watertruck+ (website Vlaamse Waterweg: 
Watertruck+). Watertrafiek kan heel wat vrachtwagens van de weg houden.  

- Wegvervoer vergroent naar de toekomst en mits gepaste weginrichting en -reglementering blijft deze 
site bereikbaar vanaf de N496 in beide richtingen. Stad Aalst bant bijvoorbeeld niet alle 
werkgelegenheid uit haar centrum. 

- De dorpsraad vreest dat een omschakeling van het gebied naar een andere maatschappelijke functie 
enkel zal leiden tot een brownfield. Herlokalisatie elders in Geraardsbergen doet niet alleen de modal 
shift teniet maar weegt ook als economische voetafdruk met als bijkomend risico: vertrek over de 
taalgrens. Wat is de ecologische winst bij herlokalisatie? 

- Water- en spoorgebonden economische bedrijvigheid staat de grondsanering, een werk van zeer 
lange adem en nog veel meer geld, en het vergroenen van de site niet in de weg. 

 

Antwoord: 

Tijdens de raadpleging van de startnota werd aan de Vlaamse Waterweg een advies gevraagd. Behoudens een 

vergissing heeft de Provincie geen advies ontvangen. Met betrekking tot de toekomst van de Dender voor 

watertransport wordt bijkomende informatie bij de Vlaamse Waterweg gevraagd.  

 

In deze fase wordt er nog geen definitieve keuze omtrent de Unal-site gemaakt. De mobiliteitseffecten zullen 

onderzocht worden bij de opmaak van de plan-MER. Naast de milieueffecten zal ook de haalbaarheid onderdeel 

maken van het verdere planproces. Het is immers belangrijk om een totaalbeeld te krijgen op de effecten en 

haalbaarheid alvorens een scenario voor de Unal-site uit te sluiten.  

 

Conclusie: De drie scenario’s worden in de vernieuwde startnota behouden. Op basis van het 

milieueffectenonderzoek en het haalbaarheidsonderzoek zal er een keuze gemaakt worden. 
 
Vanuit de omgeving werden verschillende bezorgde reacties ontvangen, waarbij gekozen wordt voor het 
scenario volledige ontharding. R5, R7, R12, R13, R17, R22, R28, R57, R65, R67, R71, R73, R74 
 
Volgende argumenten worden aangegeven: 

- Mobiliteit 
Sinds 2010 neemt het doorgaand vrachtverkeer toe. Ondanks de aangeduide vrachtroute en de 
recente verkeersborden van lengtebeperking voor vrachtverkeer van het stadsbestuur rijden er 
dagelijks nog vrachtwagens doorheen o.a. de Buizemontstraat rijden, zonder eigenlijke bestemming in 
de straat, en wel degelijk met een bestemming op de Unal-site. Ook de andere stadsstraten 
waardoorheen dit vrachtverkeer zich begeeft, kent een hogere verkeersonveiligheid voor jong en oud, 
met levensgevaarlijke situaties in de smalle straten van de stad, die helemaal niet op gericht zijn op 
dat vrachtverkeer. Wijzelf zijn al meermaals slachtoffer geweest van schade aan onze woning en ook 
bij onze overbuur werd al in zijn woonkamer ingereden met zeer ernstige schade -gelukkig (voorlopig) 
zonder gewonden.  

 

 
 
In 2015 hebben we met NV. Van Israel, de burgemeester, voormalige schepen van Mobiliteit Erwin 
Franceus en politie enkele gesprekken opgestart, om het probleem terdege aan te pakken. Dat leverde 
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toen weinig resultaat op. We merken op dat de voorbije twee jaar het vrachtverkeer drastisch en zelfs 
exponentieel is toegenomen. 
 
Het is op een wekelijkse frequentie dat chauffeurs zich letterlijk vastrijden aan onze hoek 
Molenstraat/Buizemontstraat. Vaak ook ten gevolge een te grote snelheid en onvoorzichtigheid. als 
buurtbewoners gaan we vaak in dialoog met de chauffeurs. Daaruit blijkt: 9 op de 10 chauffeurs heeft 
een eindbestemming op de Unal-site. Op hun traject door onze straat passeren de mastodonten ook 
de school en het Skatepark met bijkomende gevaar voor de schoolgaande kinderen, de bewoners in de 
straat en de jongeren die op weg zijn naar het skatepark.  

 

 
 

De chauffeurs uiten vaak zelf hun frustraties over deze onmogelijke doorgangsweg via het 
stadscentrum. Ze volgen te vaak hun gps en doorkruisen het stadscentrum, met alle gevolgen vandien: 
gevaarlijke verkeerssituaties voor bewoners en bezoekers van de stad, extra verkeersdruk, meer 
lawaai en uitlaatgassen (meer vervuilde lucht in de stad). Dat komt de leefbaarheid van de stad niet 
ten goede: alle bewoners en bezoekers krijgen die te verwerken. Vastgereden chauffeurs moeten vaak 
noodgedwongen in overtreding de Buizemontstraat uitrijden naar de Markt met nog meer gevaarlijke 
verkeerssituaties ten gevolge.  
 
Omdat de Gaverstraat moet opengehouden worden voor dit verkeer zijn er bv. ook geen 
verkeersdrempels om het snelheid van het verkeer wat af te remmen; daardoor wordt de Gaverstraat 
in het weekend en ’s avonds herschapen tot een racebaan voor snelle wagens en moto’s, hetgeen zeer 
gevaarlijke situaties voor de omwoners oplevert. 
 
Verder wordt ook aangegeven dat er wekelijks files ontstaan in de buizemontstraat omdat 
vrachtwagens het verkeer hinderen. Dit kan ook tot gevolg hebben dat de schoolbus niet meer of niet 
tijdig zijn weg naar de school kan verderzetten. 

 
- Lawaaihinder 

o Wekelijks lawaaioverlast van vrachtverkeer dat vanaf 5 of 6 uur ‘s morgens door de straten 
rijdt; 

o alle omwoners van de Unal-site ondervinden dagelijks lawaaihinder van de activiteiten van de 

afbraakfirma en van de aan- en afrijdende vrachtwagens die producten van en naar deze 

firma vervoeren; 

o Buurtbewoners tot ver van de Unal-site horen het lawaai van de zware industrie op de Unal-

site, dat ze vaak de hele dag moeten ondergaan.  

- Schade 

o Wekelijks vrezen heel wat buren voor rechtstreekse schade aan hun gevels en hun auto’s in 

de straat. Aangezien deze chauffeurs zich vastrijden en dan enorme manoeuvres moeten 

uithalen om via achteruit in de Molenstraat te verplaatsen; 

o Door het gedreun van zware voorbijrijdende vrachtwagens gaan er regelmatig schokgolven 

door de omliggende gebouwen (met gescheurde muren tot gevolg); 
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o de (rechter)toegang tot de Unal-site is veel te smal en te scherp voor vrachtwagens: ze 

kunnen er zeer moeilijk in- en uitrijden, met veel gemanoeuvreer en verkeersopstopping en -

hinder tot gevolg. Door deze ongeschikte toegang voor grote en soms erg lange vrachtwagens 

wordt het voetpad tegenover de Unal-site (dus vlak voor het appartementencomplex) 

continu stukgereden: er is beschadiging aan de geparkeerde wagens door wegspringende 

steentjes, het voetpad zit vol putten waardoor voetgangers zich bezeren (omgeslagen 

voeten), en bv. rolstoelpatiënten kunnen niet eens langs het openbaar voetpad naar hun 

eigen geparkeerde wagen gebracht worden; 

o Wekelijks ontstaat er de angst voor wegverzakkingen op het wegdek van de Buizemontstraat.  

- Veiligheid 

o Wekelijks zijn er zorgen over de veiligheid van onze (schoolgaande/omwonende) jongeren en 

kinderen.  

- Leefbaarheid en gezondheid 

o Wekelijks zijn er zorgen over de leefbaarheid in onze buurt qua veiligheid, luchtkwaliteit en 

lawaai.  

o De hele omgeving van de Unal-site heeft last van massa’s (fijn) stof, het gevolg van de 

breekwerken die op de site uitgevoerd worden en van de aan- en afvoer van afvalstoffen;  

o Wekelijks zijn er zorgen over de ‘trillingen’ die we voelen in onze woningen wanneer 

vrachtverkeer zich door onze straten verplaatst  

o Dit zijn allemaal ‘stille ziekmakers’ die op lange termijn ernstige gezondheidsgevolgen kunnen 

hebben.  

- Beeldkwaliteit 

De beeldkwaliteit is op vandaag ook niet goed. We dromen ervan dat de stad Geraardsbergen, via een 

herbestemming van de Unal-site, er eindelijk, en met enige visie op stadsmodernisering, voor kan 

kiezen dat haar mooie groene omgeving niet langer besmeurd blijft/wordt door aftandse vervallen 

gebouwen die er nog steeds bij staan zoals ze 20 en meer jaar geleden achtergelaten zijn (met 

gebroken ruiten, vuile ramen waarachter oude classeurs opeengestapeld/-gegooid liggen, vol 

spinnenwebben, omringd door oude afgedankte machines en voertuigen die staan te roesten en 

waartussen allerlei onkruid en struikgewas groeit en ongedierte huist, …). 
 
Wat ons betreft, kiezen we resoluut voor scenario 1:  

- Geef dit gebied maximaal terug aan natuur, mens en dier.  
- Stop de zware industrie op deze locatie.  
- Werk aan ontharding met een waterbuffer en creëer de mogelijkheid tot zachte recreatieve 

activiteiten voor jong en oud.  
- Creëer een veilige, uitnodigende speelzone voor kinderen, maak een veilige link met het skatepark. 
- Ga voluit voor een groene oase waar gezinnen, ouderen, buurtbewoners rustig kunnen vertoeven. 
- Creëer in dit terrein een uitnodigende ruimte voor ontmoeting en ontspanning. 
- Maak het tot een gebied dat aangenaam is voor voetgangers en fietsers. 
- Maak van de Unal-site eventueel ook een recreatief woongebied waar leefbaarheid, gezondheid en 

sociale ontmoeting centraal staan  
- Deze optie zal ook voor alle omwonenden een meerwaarde betekenen in alle opzichten, niet in het 

minst de financiële waarde van hun woonst 
- Het zal ook voor de bedrijfsleiders zelf een betere optie zijn (minder tijdverlies door de moeilijke 

mobiliteit naar en van de site; betere bereikbaarheid).  
- Gezien de grote capaciteit kan het noordelijke deel van de site dat nu braak ligt omgevormd worden 

tot een waterbuffer (capaciteit 200.000 m3). 
 
Verder wordt ook aangegeven dat men niet begrijpt waarom de stad nog verlengingen van de activiteiten 
toestaat en er gelijklopend jullie plannen voorliggen. 
 
Eén reactie indiener geeft wel aan dat – als er dan tóch (moet) gekozen worden voor het tweede of derde 
scenario, waarbij de Unal-site geheel of gedeeltelijk ingevuld wordt door bedrijven – er dan liefst wordt 
gekozen voor de vooropgestelde combinatie van kleinschalige ateliers, kantoren en een beperkt aandeel 
(bedrijfs)woningen, met een herlokalisatie van de huidige vervuilende bedrijven naar een meer geschikt 
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bedrijventerrein met aanvoerroutes die meer toegang bieden dan de huidige Guilleminlaan (of het 
stadscentrum bij onderbreking van de Guilleminlaan). Het voorzien van een nieuwe ingang op een andere 
plaats dan de huidige, het creëren van groenpartijen tussen de bedrijven en het aanleggen van een dichte 
groengordel langs de volledige buitenzijde van de Unal-site zouden ook allerlei vormen van hinder voor de 
omwoners kunnen beperken. 
 
Eén reactie vreest dat andere factoren het overwicht zullen halen en er wat scenario 2 en 3 betreft, nog een 
grotere passage zal ontstaan, als alles op het bedrijventerrein behouden blijft en er in het deel achter de eerste 
huizenrij voor ateliers, kantoren en bedrijfswoningen een nieuwe inplanting komt. De opbouw hiervan en de 
toegang ernaartoe van eerst werklui en daarna residenten zal onvermijdelijk leiden tot nog meer 
geluidsoverlast, werk -en vrachtverkeer voor alle omwonenden. 
 

Antwoord: 

Op vandaag wordt er nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van de Unal-site. In de vernieuwde 

startnota worden de drie scenario’s behouden zodat de milieueffecten worden onderzocht. Verschillende 

disciplines zoals mobiliteit, geluid, trillingen, lucht- en gezondheidsaspecten worden onderzocht. Naast de 

milieueffecten wordt ook de haalbaarheid van de scenario’s onderzocht. Op basis van deze bevindingen kan een 

uiteindelijke keuze gemaakt worden. Naar aanleiding van het advies van de gecoro is er nog een vierde scenario 

toegevoegd, nl. een scenario met een gemengde ontwikkeling (woningen en bedrijven). 
 
Indien er een uiteindelijke keuze gemaakt is, wordt gekeken welke inrichting het plangebied kan krijgen. De 
voorstellen worden daarbij meegenomen.  
 
Betreffende de vergunningsaanvragen kan het volgende meegegeven worden: 
Op vandaag bevinden de bedrijven zich juridisch nog in de juist zone nl. industrie. Als het bedrijf haar 
vergunning bijna afloopt kan zij een verlenging aanvragen. Het is logisch dat een bedrijf dit doet, want de 
herontwikkeling van een bedrijventerrein (scenario 2 of 3) of herbestemming van een bedrijventerrein (scenario 
1) zal enige tijd vragen.  
 
Eén reactie indiener is voorstander van voorkeursscenario één omwille van de potentie voor extra ruimte voor 
water. R56 
 
Om dit gebied echt terug te geven aan het water is het heel belangrijk te vermelden dat hier ca. 200.000m³ (of 
dus 200 miljoen liter) kan afgegraven worden en dat die concrete afgraving meegenomen wordt bij het 
onderzoek in het plan-MER omdat dit een significant positief effect kan hebben om de stroomafwaarts gelegen 
stadskern van Geraardsbergen te vrijwaren van overstromingen. Die 200.000m³ is het volume aan steenslag die 
hier tijdens WOII is aangevoerd vanuit de steengroeven om zo het natte terrein op te hogen om hier een 
fabriek te bouwen (de luciferfabriek waarvan de belangrijkste delen nu reeds zijn gesloopt). Zonder die 
afgraving heeft het terrein immers veel minder potentie om overstromend water op te vangen. De grootste 
potentie voor extra ruimte voor water ligt in het (noord)oosten van de Unal-site omdat daar de 
Dendermeersen het meeste opgehoogd werden. 
 
Naast de natuur/landbouwpotentie (herstel als meersengebied en overstromingsgebied), zijn er ook 
toeristische en natuur-educatieve potenties voor dit gebied dat nauw aansluit bij het stedelijk weefsel. 
 
Antwoord: 
De waterbergende potenties van de Unal-site zijn onderzocht in het Strategisch Project Ruimte voor Water 
Dendervallei. Tijdens het onderzoek bleek dat een wachtbekken op de Unal-site – zelfs bij afgraven – geen effect 
heeft op de piekafvoer T100 en de daarmee gepaard gaande overstromingscontour en schadeposten. Daarom 
werd deze piste binnen het Strategisch Project Ruimte voor Water Dendervallei niet als mogelijkheid 
weerhouden. Gelet op de bevindingen van het onderzoek binnen het Strategisch Project Ruimte voor Water 
Dendervallei wordt deze piste ook niet binnen voorliggend planinitatief meegenomen.  
 
Vanuit Groen zijn wij voorstander van scenario 3, waarbij wonen gecombineerd wordt met lichte industrie. R38 
 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 41 

 

Dit veronderstelt dat de bedrijven die belastend, omwille van lawaai, stof, zwaar vervoer, zijn voor de 
omgeving moeten uitwijken naar een andere locatie. Momenteel wordt de verkeersveiligheid en de 
verkeersleefbaarheid zeer negatief beïnvloed door twee bedrijven, met name Van Israël en Rebuco. Gevaarlijke 
kruispunten situeren zich in het centrum langs de as van de Verhaegenlaan waar nu al files ontstaan ter hoogte 
van het kruispunt met de Lessensestraat. 
 
De huidige situatie is nu al gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers, in de directe omgeving en 
toegangswegen, waar de huidige infrastructuur reeds onvoldoende is. 
 
Vooraleer verdere ontwikkelingen toe te laten dient er een bodemonderzoek te gebeuren betreffende de 
mogelijke en hoogstwaarschijnlijke verontreiniging van de ondergrond. Het betreft hier wel de site van een 
vroeger bedrijf waar schadelijke producten (o.a. zwavel), voor mens en natuur, werden verwerkt. Een positief 
advies kan niet afgeleverd worden zonder een bodemattest waarin gebruikte methodes en onderzoeken staan 
beschreven en dat de veiligheid voor de gezondheid garandeert. Ieder volgende toekenning van vergunning is 
bijgevolg onmogelijk. 
 
De gebouwen op de site zijn restanten van een bedrijf met historische betekenis voor de Geraardsbergse 
bevolking: luciferfabriek Swedish Match. Ze maken deel uit van een onvervangbaar industrieel erfgoed van 
internationale waarde. Het zou jammer zijn mochten deze gebouwen gesloopt worden. Dit staat gelijk met het 
wissen van de restanten van de Geraardsbergse industriële geschiedenis. De culturele/geschiedkundige 
invulling moet dan ook mee overwogen/bestudeert worden in een mogelijke herbestemming van de site. 
 
Groen Geraardsbergen wenst extra te beklemtonen dat de huidige situatie ernstige gevolgen heeft voor de 
verkeersveiligheid. De situatie aan het kruispunt Guilleminlaan-Gaverstraat is zeker niet van die aard dat dit 
een positief invloed heeft op de veiligheid van de (zwakke) weggebruiker, gezien de geringe zichtbaarheid 
alsook de vaststelling dat er vanuit het centrum geen/onvoldoende voetpaden voorzien. 
 
Tenslotte wensen we dat bij een herbestemming aandacht moet gegeven worden op mogelijke wateroverlast, 
verstoring van de fauna en wijziging van het bodemprofiel. 
 
Antwoord: 

Op vandaag wordt er nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van de Unal-site. In de vernieuwde 

startnota worden de drie scenario’s behouden zodat de milieueffecten worden onderzocht. Verschillende 

disciplines zoals mobiliteit, biodiversiteit, geluid en trillingen worden onderzocht, waarbij ook de actuele situatie 

in kaart wordt gebracht. Naast de milieueffecten wordt ook de haalbaarheid van de scenario’s onderzocht. Op 

basis van deze bevindingen kan een uiteindelijke keuze gemaakt worden. Naar aanleiding van het advies van de 

gecoro is er nog een vierde scenario toegevoegd, nl. een scenario met een gemengde ontwikkeling (woningen 

en bedrijven). 
 
Indien er een uiteindelijke keuze gemaakt is, wordt gekeken welke inrichting het plangebied kan krijgen. De 
voorstellen worden daarbij meegenomen.  
 
Reactie van een bedrijf dat eigenaar is van een terrein binnen de gekende industriezone Unal. R27 
 
Het bedrijf geeft aan al jaren concrete ontwikkelingsplannen voor haar eigendom te hebben. De 
vergunningshistoriek wordt in de reactie kort omschreven, startende bij de goedkeuring van het voorgaande en 
door de Raad van State vernietigende PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. Het bedrijf 
geeft aan telkens haar ontwikkelingsplannen aan te hebben gepast op de op die moment geldende 
bestemmingsvoorschriften. Tot op heden loopt een bestaand dossier voor aanvraag tot omgevingsvergunning 
voor het ontwikkelen van een KMO-site met zes bedrijfsverzamelgebouwen, en zulks in drie fases, voor de 
Raad voor vergunningsbetwistingen. De eventuele wijziging van bestemming van deze zone heeft een 
rechtstreekse impact op de bedrijfsvoering van de indiener. 
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Beoogde KMO ontwikkeling, nog lopende voor de Rvvb- OMV-referentie 2019154516 

 
Het bedrijf geeft aan dat er vooral een huidige en toekomstige nood aan oppervlakte voor bedrijvigheid en de 
daaraan gekoppelde lokale tewerkstelling voor lager geschoolde profielen is. Het bedrijf merkt op dat 
mogelijke pistes van activeren van inactieve bedrijfsrestgronden, uitbreidingen van bestaande 
bedrijventerreinen en het onderzoeken van mogelijke nieuwe locaties, geen evidente denkoefening is. Mocht 
de bedrijvigheid op de Unal site gesupprimeerd worden, moet deze oppervlakte elders gecompenseerd 
worden. Vanuit dat standpunt, gecombineerd met de belangen van de gebruikers van een actieve 
industriezone lijkt het het bedrijf onwerkelijk om net deze zone volledig te gaan supprimeren. 
 
Verder geeft het bedrijf nog volgende zaken aan: 
Geraardsbergen zelf vraagt specifiek inspraak in de opmaak van het plangebied Unal. Ook in hun GRS van 2012 
staat de beoogde herontwikkeling van de Unal site beschreven. Daarbij moet steeds uitgegaan worden van 
respect voor de aanwezige bedrijvigheid. Een reconversie naar een hedendaags bedrijventerrein lijkt hier wel 
op zijn plaats maar de juridische onzekerheid zorgt nu net al jaren voor een gebrek aan innovatie. 
 
De invulling die wij met ons lopend aanvraagdossier beogen sluit aan bij de huidige invulling van weinig verkeer 
genererende en ruimte behoevende activiteiten. We hebben het hier over een bandencenter/carrosserie, een 
opleidings-en reiscenter voor motorrijders, Db Diving onderwaterwerken, een feestzaal, een dansschool, een 
depot van mobiele toiletten en meer van dit type ondernemingen. De laatste jaren kregen we ook courant de 
rechtstreekse vraag van lokale ondernemers en organisaties naar de voortgang van ons project. 
 
Doordat wij reeds jarenlang pogen om dit terrein te herontwikkelen beschikken wij over diverse 
haalbaarheidsstudies. Deze studies werden uitgevoerd, zowel in het kader van de ontwikkeling als retail park 
als recent in het licht van een KMO ontwikkeling. Het eerdere plan-mer voor deze zone toonde de haalbaarheid 
op vlak van mobiliteit en waterhuishouding aan voor een retail ontwikkeling.  
 
De recente studies tonen evenzeer de haalbaarheid aan voor een KMO ontwikkeling met een veel lagere 
impact dan het ooit vergunde winkeldossier. 
 
We willen in onze opmerking vooral benadrukken dat veel elementen en ideeën die beschreven staan in de 
startnota al verwerkt werden in ons aanvraagdossier voor de KMO ontwikkeling. 
O.a.: 

- Rekening houden met de waterproblematiek 
o Wat de waterproblematiek betreft willen we graag nog maar eens benadrukken dat onze 

terreinen, 4,5ha potentieel bedrijventerrein, helemaal niet in overstromingsgevoelig gebied 
gelegen is. 

o De stukken en adviezen uit ons nog lopend dossier tonen dit duidelijk aan. 
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o Ook de vaststelling ter plaatse tijdens de meest recente periode van wateroverlast (02/21) in 
de regio toont aan dat onze terreinen ook droog blijven in extreme situaties. 

- Geen grote mobiliteitsgeneratie 
- Flexibele invulling: schakelbare units, gedeelte units voorzien van mezzanine voor combi met woon-

/kantoorfunctie als nevenfunctie, opdeling in een standaard zone en een meer kleinschalige zone. 
- Combinatie kleinschalige ateliers, kantoren, (bedrijfs)woningen, opslaglocaties. 
- Rekening houden met de landschappelijke connectie met de Dender: mogelijkheid tot latere connectie 

jaagpad is mogelijk, groengevels, kopgevels gericht naar de Dender zijn voorzien voor een 
nevenfunctie. 

- Groene aankleding, gedeeld groen. Met de verhouding van 40,5% voor de bebouwde oppervlakte 
versus terrein en 28,91% groenzones scoort ons voorliggend plan een heel stuk beter dan de 
gemiddelde recente Vlaamse KMO zone. 

 
Verder bevatte ons aanvraagdossier ook verschillende elementen die toegevoegd werden op vraag van 
Geraardsbergen. Het gaat hier om gemeenschappelijk groen met openbare lunchplekken, een Finse looppiste, 
elektrische laadpalen, een gemeenschappelijke unit in te richten als polyvalente ruimte/bedrijfsrestaurant. 
 
Bij nalezing van de startnota, meer bepaald, het hoofdstuk over deelzone Schendelbeke, merken we de insteek 
van deze elementen. Graag merken we hier nog even op dat de Unal site toch een ander type terrein betreft 
dan de beoogde verwevingszone tussen de industriezone Schendelbeke-Oost en Schendelbeke-dorp. 
 
Omdat ook alle adviezen uit ons aanvraagdossier zowel in 1e aanleg als in 2e aanleg gunstig waren, stellen wij 
ons toch volgende vragen: 

- Waarom een ver gevorderde en positief geadviseerde ontwikkeling blokkeren terwijl er een 
aantoonbare nood aan extra bedrijventerreinen bestaat op het grondgebied Geraardsbergen? 

- Waarom alle actoren op een actieve industriezone, in gewestplanbestemming industrie, blokkeren in 
afwachting van studies die nu al lijken uit te wijzen dat het behoud van industrie een realistische visie 
is? 

 
Als we de 3 bestemmingsalternatieven voor de Unal site uit de startnota aftoetsen aan de inhoud van onze 
plannen “Ontwikkelen van een KMO site met 6 bedrijfsverzamelgebouwen” dan kunnen wij enkel concluderen 
dat ons lopende aanvraagdossier inpasbaar is in zowel scenario 2 als 3. 
 
We gaan er vanuit dat scenario 1: volledige vergroening van de site een puur theoretisch vergelijkingsmodel is 
voor het Plan-MER. Mocht dit alternatief toch overwogen worden, willen we toch nog even wijzen op de 
kosten voor planschade voor een aanzienlijke oppervlakte. Niet alleen voor onze zone maar evengoed voor de 
actieve ondernemingen in het gehele gebied. 
 
Ik verwijs hiervoor nog naar de input van onze raadsman GSJ advocaten: 
Initieel stond in artikel 2.6.1, §3, 4° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ingeschreven dat voor de 
toepassing van planschadevergoeding voldaan moet worden aan enkele criteria zoals het feit dat enkel de 
eerste 50m vanaf de rooilijn in aanmerking komen voor planschade. 
 
Dit artikel werd echter aangepast ingevolge het arrest nr. 140/2016 van het Grondwettelijk Hof van 10 
november 2016 en heden staat in artikel 2.6.1, §3, 4° VCRO dat de voorwaarde van de eerste 50m enkel nog 
geldt voor gebieden die ressorteren onder de gebiedsbestemming ‘wonen’. Wij vragen om niet enkel de 
idealistische visie maar evenzeer de haalbaarheid, zowel op maatschappelijk, economisch en financieel vlak na 
te streven. 
 
Mogelijks kunnen bv. de recente Mober of andere stukken uit ons vergunningsdossier meegenomen worden in 
de evaluatie van de deelzone Unal. 
 
Antwoord: 
De recentste aanvraag tot omgevingsvergunning is bij de Provincie gekend. De Provincie heeft in beroep dit 
dossier geweigerd. Het bedrijf kent de uitspraak en de motivering van deze weigering. Het dossier ligt voor bij 
de Raad voor Vergunningsbetwisting. Zij zal voor dit dossier een uitspraak doen.  
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We bevinden ons in de startfase van dit planproces. Het is belangrijk om in deze fase nog alle mogelijke pistes 
voor de Unal site te onderzoeken. Op vandaag wordt nog geen enkel scenario uitgesloten. We wachten o.a. de 
resultaten van het milieueffectenonderzoek af vooraleer er een uitspraak wordt gedaan. Naast het 
milieueffectenonderzoek zal de haalbaarheid ook een belangrijke factor zijn bij de keuze van een definitief 
scenario. Deze wordt in het verdere planproces onderzocht. 
 
Zoals reeds gesteld in de startnota is de Unal site op mobiliteitsvlak niet de best ontsloten site. Reacties n.a.v. 
deze raadpleging tonen ook aan dat er vanuit de buurt – mede door de mobiliteitsproblemen - enige weerstand 
is tegen het bedrijventerrein. De potenties van transport over het water zal in het verdere planproces besproken 
worden o.a. met De Vlaamse Waterweg. De potenties van transport over het spoor zijn minder evident omdat 
een overslagzone een grote ruimte inname betreft en het spoor t.o.v. de Unal site ook verhoogd ligt. 
 

Naast de mobiliteitsproblematiek - dat verder onderzoek vraagt -  ligt een groot deel van het terrein in effectief 

overstromingsgevoelig gebied. Geraardsbergen heeft in het verleden al te maken gehad met wateroverlast. 

Ontwikkelingen binnen overstromingsgevoelige gebieden worden zoveel als mogelijk vermeden. Bijkomend 

wordt meegegeven dat de Unal site ook is opgenomen  in kader van de opmaak van het Strategisch Plan Ruimte 

voor Water Dendervallei (ORBP). De eerste modelleringen i.h.k.v. dit planproces tonen aan dat de site wel 

degelijk overstromingsgevoelig is. In 2022 worden i.h.k.v. de opmaak van het Strategisch Plan de effecten van 

verschillende alternatieven (liggen in lijn met scenario’s PRUP) beoordeeld afgewogen, dit zowel op vlak van 

overstromingsveiligheid, economische impact, ecologie,... Ook deze effectenbeoordeling zal gepaard gaan met 

een openbaar onderzoek. Een wisselwerking en afstemming van beide processen en effectenbeoordelingen is 

om deze reden aangewezen en zal gedurende het verdere planningsproces plaatsvinden.  
 
Binnen de context van dit planproces  is het – rekening houdend met de mobiliteits- en 
overstromingsproblematiek - logisch om de Unal site in zijn totaliteit te onderzoeken. Het verder fragmentarisch 
aansnijden van het gebied kan een in de toekomst kwalitatieve ontwikkeling of reconversie in de weg staan.  
 
De Provincie weet dat een herbestemming planschade met zich zal meebrengen en dat de vergoeding van deze 
planschade ten koste is van de instantie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt. 
 
De provincie begrijpt dat verschillende bedrijven juridische zekerheid willen. Verschillende bedrijven hebben te 
kennen gegeven dat ze – ondanks ze in de correcte bestemming liggen – op vandaag ook geen juridische 
zekerheid hebben. Verlengingen van de bedrijfsactiviteiten of bouwaanvragen worden op vandaag – los van dit 
planproces – aangevochten. Met voorliggend planproces wenst de provincie duidelijkheid te scheppen voor de 
bedrijven enerzijds, maar ook de omgeving.  
 
In de reactie wordt gesteld dat de stad Geraardsbergen zelf specifiek inspraak vraagt in de opmaak van het 
plangebied Unal. Via deze weg wordt verduidelijkt dat – hoewel de provincie dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
opmaakt – de stad Geraardsbergen alsook het Vlaams Gewest (Dep. Omgeving) betrokken zijn bij de opmaak 
van het PRUP (cfr. procesnota). Er is een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van beide overheidsinstanties 
zitten. 

 
De stukken die het bedrijf n.a.v. hun vergunningsaanvraag heeft opgemaakt werden aan het team deskundigen 

dat instaat voor de opmaak van het plan-MER overhandigd. Relevante zaken kunnen aangewend worden voor 

de milieueffectenrapportage.  
 
Meer natuurlijke ruimte voor de Dender  
Maak van de Dender terug een kronkelende i.p.v. de rechtgetrokken rivier van nu.  
Mocht men op de Unalsite de Dender zijn natuurlijke loop terug geven dan zou dit perspectief geven aan een 
nieuw woonproject “wonen langs het water”.  
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Wanneer men de kaart trekt van het ‘wonen’, heeft dit als consequentie dat bedrijven die lawaai- en stofhinder 
veroorzaken zullen moeten uitkijken naar een andere locatie.  
Men kan meanders terug uitgraven, maar je kan ook het meanderen door de rivier zelf gemakkelijker maken 
door de rivier terug in een bestaande richting te sturen en kleine stroken in de vallei uit te graven. De rivier kan 
vervolgens zijn eigen weg zelf verder uitzoeken binnen de grenzen van de open ruimte in de vallei. Hiervoor is 
voldoende stroming nodig. Er komt dan erosie aan buitenkant van de meanders en aanvoer van materiaal aan 
de binnenkant van de oevers. Door de jaren heen verplaatsen die meanders zich beetje bij beetje. Een deel van 
die stroming zou van de Dender in Wallonië kunnen komen indien de Waalse overheid uiteraard bereid is om 
aldaar voldoende debiet door te laten door de stuwsluiscomplexen en af te stappen van een rivier van 
stilstaand water. Los daarvan komt ongeveer 1/3 van het huidige debiet van de Dender uit de zijloop de Marke 
(volgens www.waterinfo.be) die voor de taalgrens in de Dender uitmondt. Op die grote beek is het water 
grotendeels niet opgestuwd, waardoor het nuttig zou kunnen helpen om de Dender vrij te laten stromen in het 
deel tussen Deux-Acren en Denderleeuw/Liedekerke. Zoiets betekent dan wel dat het jaagpad dient verplaatst 
te worden naar de rand van de vallei en dat men een bewuste keuze maakt voor andere vormen van recreatie: 
het zal moeilijker worden voor plezierbootjes, maar je biedt meer kansen voor kajakken, kanoën en die vormen 
van recreatie.  
 
De beschikbare (open) ruimte op het grondgebied Geraardsbergen om de Dender terug te laten kronkelen 
moet maximaal benut worden. Hermeanderingsprojecten en het herstel van de natuurlijke werking van 
rivieren biedt tal van voordelen. R38 
 
Antwoord: 
De piste van hermeandering werd meegenomen in de eerste analyses van het Strategisch Project Ruimte voor 
Water Dendervallei maar hieruit bleek dat dit het overstromingsrisico niet verlaagd. Mogelijks biedt dit wel 
belangrijke meerwaarden op vlak van ecologie, maar het verlagen van het overstromingsrisico vormt een 
basisvoorwaarde om in dat plan te worden opgenomen. Gelet op de bevindingen van het onderzoek binnen het 
Strategisch Project Ruimte voor Water Dendervallei wordt deze piste ook niet binnen voorliggend planinitatief 
meegenomen. 
 
Het zal niet realistisch zijn om de UNAL-site maximaal terug te geven aan de natuur. Als bedrijven moeten 
verplaatst worden, nemen ze ook elders ruimte in en verschuift het probleem. Buffering van water om 
overstromingen in het centrum te voorkomen dient meer stroomopwaarts te gebeuren, meer bepaald ter 
hoogte van samenvloeiing Mark-Dender (op Waals grondgebied) of ten laatste ter hoogte van het vliegveld van 
Overboelare. Omwille van de leefbaarheid in de stad (lawaaihinder, stofhinder en verkeershinder) pleit ik wel 
voor scenario 3 waarbij de meest storende bedrijven worden geherlocaliseerd. Binnen Geraardsbergen is daar 
echter geen ruimte voor. Verplaatsen naar de driehoek tussen Astridlaan, spoorweg en Galgenstraat is geen 
optie omdat die bedrijven daar voor dezelfde overlast gaan zorgen. Misschien is er in de provincie, buiten 
Geraardsbergen, wel een betere locatie voor die bedrijven waar ze minder storen en waar de bedrijven zelf ook 
baat bij hebben wegens een betere bereikbaarheid. Hopelijk kan de provincie hier een beter alternatief 
aanbieden. Het herlocaliseren van de meest hinderlijke bedrijven biedt alleszins heel wat mogelijkheden om 
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de UNAL-site en omgeving leefbaarder te maken: ontharden en vergroenen, (beperkte) waterbuffering, 
beperkte bedrijvigheid, ev. in combinatie met wonen aan het water. R40 
 
Antwoord: 

Op vandaag wordt er nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van de Unal-site. In de vernieuwde  

startnota worden de drie scenario’s behouden zodat de milieueffecten worden onderzocht. Verschillende 

disciplines zoals mobiliteit, geluid en trillingen worden onderzocht. Naast de milieueffecten wordt ook de 

haalbaarheid van de scenario’s onderzocht. Naar aanleiding van het advies van de gecoro is er nog een vierde 

scenario toegevoegd, nl. een scenario met een gemengde ontwikkeling (woningen en bedrijven). 

 

Op basis van deze bevindingen kan een uiteindelijke keuze gemaakt worden.  

 
Een bedrijf en betrokken partij bij het gepland PRUP geeft volgende bezorgheden mee. R44 
 
Het bedrijf is betrokken als uitbater voor de opslag, verpakking en verkoop van potgrond, meststoffen, turf en 
boomschors op westelijke zijde van de Unal-site. Het bedrijf is volledig gelegen binnen het voorziene 
plangebied van de Unal-site en zal dus rechtstreeks de gevolgen ondervinden van het PRUP. 
 
Volgens de startnota werden binnen de opmaak van de visie 3 mogelijke scenario’s opgemaakt wat de 
toekomstige invulling van de Unal-site betreft (zoals toegelicht op p. 95 van de startnota). Alle scenario’s 
beogen een ontwikkeling waar meer ruimte is voor water. Die ruimte voor water wordt blijkbaar vooral 
voorzien op het westelijk deel van de Unal-site, wat min of meer overeenkomt met het bedrijfsterrein van het 
bedrijf. Dat baart de bedrijfsleiding uiteraard zorgen. 
 
Vooral volgende uitgangspunten worden als zorgwekkend beschouwd (p. 96 startnota): Voor alle scenario’s 
geldt dat het nieuwe programma geen grote mobiliteit mag genereren. Wanneer er gekozen wordt voor de 
uitwerking van scenario 2 of 3 worden flankerende verkeersmaatregelen, zoals het verhogen van de 
verkeersveiligheid van de Guilleminbrug door bijvoorbeeld een knip voor zwaar vrachtverkeer, niet uitgesloten. 
Dit zal uit het milieueffectenonderzoek moeten blijken. 
 
In elk scenario wordt in het westelijk deel van de Unal-site een verregaande ontharding voorzien. Er zijn 
ernstige bedenkingen te formuleren m.b.t. de haalbaarheid van de ontharding en m.b.t. de haalbaarheid, 
uitgaande van bodemsaneringsnormen, om het terrein om te vormen naar een zachtere functie (van industrie 
naar bos/natuur). In de startnota wordt nergens verwezen naar de aanwezige bodemverontreiniging. Dit is 
nochtans een relevant element als een bestemming gewijzigd wordt. 
 
De informatie m.b.t. de bodemkwaliteit is nochtans bij de OVAM beschikbaar. Volgens de informatie op het 
geoloket bodem van de Ovam werden er al bijna de volledige Unal-site oriënterende bodemonderzoeken 
(OBO) uitgevoerd. Ook het terrein van het bedrijf is onderzocht in een OBO, dat aan de Ovam is overgemaakt 
(zie bijlage: conformverklaring OBO). 
 
Op het terrein werd asbest aangetroffen, verhoogde concentraties PAK’s…. (het besluit OBO werd as bijlage 
aan de reactie toegevoegd). De verontreiniging werd afgetoetst aan de normen voor industrie en is grotendeels 
van historische aard. Op basis van de huidige bestemming was geen beschrijvend bodemonderzoek (BBO) 
noodzakelijk. Toetsing aan normen voor bos en natuur zal mogelijks tot verdergaande maatregelen en kosten 
leiden. Om het terrein te ontharden dient er vanuit gegaan dat het gestorte puin dient afgegraven te worden. 
Gezien de aanwezige verontreiniging zal dit tot hoge kosten leiden. 
 
Het bedrijf vraagt dat de bodemproblematiek wordt meegenomen tijdens het verdere planproces, met verder 
onderzoek naar de praktische en economische haalbaarheid van de ontharding. Dit geld uiteraard niet alleen 
voor het eigen terrein, maar voor de volledige Unal-site. Elders op de Unal-site zijn immers ook 
verontreinigingen aangetroffen, o.m. met zwavel van de vroegere activiteiten van de luciferfabriek. 
 
Verder vraagt het bedrijf dat er tijdens de plan-MER en tijdens het verder planproces wordt onderzocht wat de 
gevolgen zijn voor het bedrijf als er effectief beslist wordt tot bestemmingswijziging en ontharding, dit zowel 
op menselijk als op economisch vlak. Een (gedwongen) delocalisatie impliceert dat er elders nieuwe 
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bedrijfsgrond in gebruik moet worden genomen. Gevraagd wordt om dat ook te onderzoeken. Er wordt ook 
gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over hoe de concrete realisatie van het gekozen scenario zal verlopen 
en welke instrumenten daarvoor zullen worden ingezet (onteigening, subsidiëring, andere, …). De timing 
van eventuele maatregelen is ook essentieel. Als het bedrijf wordt verplicht tot delocalisatie zal dat voor het 
bedrijf verstrekkende financiële gevolgen hebben. Duidelijkheid over de toekomst is noodzakelijk voor een 
normale bedrijfsvoering. Het plannen van investeringen wordt anders zo goed als onmogelijk gemaakt. 
Het bedrijf vraagt om naast de drie scenario’s uit de startnota ook het nulalternatief met behoud van de 
huidige situatie te onderzoeken. 
 
Ten slotte vraagt het bedrijf dat bij de opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften voor het deelgebied 
‘Unal-site’ van het PRUP voldoende rekening wordt gehouden met de activiteiten van het bedrijf. 
 
Antwoord: 

Naar aanleiding van de raadpleging werd aan OVAM advies gevraagd. Dit advies is opgenomen in deze nota. In 

de discipline bodem is voorzien dat de actuele, gekende bodemkwaliteit ook beschreven zal worden in het plan-

MER, bij het in kaart brengen van de actuele referentiesituatie. De informatie uit de reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken op de site zal dus opgenomen worden in het plan-MER-gedeelte en eveneens in de verdere 

beoordelingen. Het is niet de bedoeling om in kader van voorliggend plan bijkomende bodemonderzoeken uit te 

voeren. 

 

We bevinden ons in de startfase van dit planproces. Het is belangrijk om in deze fase nog alle mogelijke pistes 

voor de Unal site te onderzoeken. Op vandaag wordt nog geen enkel scenario uitgesloten. We wachten o.a. de 

resultaten van het milieueffectenonderzoek af vooraleer er een uitspraak wordt gedaan.  

 

Specifiek voor het deelplan Unal site dient er verder onderzoek te gebeuren. Naast het milieueffectenonderzoek 

zal de haalbaarheid ook een belangrijke factor zijn bij de keuze van een definitief scenario. Deze wordt in het 

verdere planproces onderzocht. 
 
In de startnota wordt op pagina 141 aangegeven dat het nulalternatief (grotendeels) overeen met de 
planologische referentiesituatie. Het nulalternatief zal in het MER in beeld gebracht worden door de 
beschrijving van beide referentiesituaties.  

 
Eén reactie geeft volgende suggesties mee: 

- Hier kan wonen in oude industriegebouwen (met verwijzing naar industrieel verleden van de site) 

uitgewerkt worden, met horeca, kantoorfuncties én een jachthaven, ruimte voor water (geen 

winkelcomplex). 

- Zie steden zoals Kopenhagen en Oslo: kunnen in dat verband als architecturaal voorbeeld tellen ( zie 

Tjuvholmen en Aker Brygge! ). Wat een verademing …water brengt rust en ademruimte/verkoeling in 

de stad. 

- Kwalitatieve woon- en kantoorconcepten (hoogbouw) uitwerken met aandacht voor de 

waterproblematiek (het ene sluit het ander niet uit) en ruimte voor water (dit had ook zo gekund aan 

de kaaien in centrum van Geraardsbergen, met trapjes die afgeven op de Dender (zie ook nieuw plein 

aan Broeltorens Kortrijk), zodat contact met water gelegd wordt, men moet het water opnieuw in de 

stad integreren i.p.v. proberen weg te krijgen (wat niet lukt). Ook de stad Gent doet dit opnieuw. R60 

 

Eventueel architectuurwedstrijd uitschrijven… 

 

Antwoord: 
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Op vandaag wordt er nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van de Unal-site. In de vernieuwde 
startnota worden de drie scenario’s behouden zodat de milieueffecten worden onderzocht. Verschillende 
disciplines zoals mobiliteit, geluid en trillingen worden onderzocht. Naast de milieueffecten wordt ook de 
haalbaarheid van de scenario’s onderzocht. Op basis van deze bevindingen kan een uiteindelijke keuze gemaakt 
worden. Naar aanleiding van het advies van de gecoro is er nog een vierde scenario toegevoegd, nl. een 
scenario met een gemengde ontwikkeling (woningen en bedrijven). 

Indien er een uiteindelijke keuze gemaakt is, wordt gekeken welke inrichting het plangebied kan krijgen. De 
voorstellen worden daarbij meegenomen. 

De JeugdraadPlus erkent de waarde van de 3 scenario's en erkent het dilemma tussen kiezen voor bedrijvigheid 
enerzijds en ruimte voor water en groen anderzijds. Een evenwichtige verdeling 
tussen harde en zachte bestemmingen, zoals in scenario 3, lijkt daarom aangewezen. R75 
 
Verder geeft de JeugdraadPlus nog volgende zaken mee: 
 

- Groen en bedrijven: Niet of-of maar en-en:  
Groen en bedrijven moet zo veel mogelijk gecombineerd worden: de bedrijvenzones zelf moeten ook 
groener worden en zo veel mogelijk toegankelijk. Het groene en toegankelijke karakter van de 
bedrijvenzones zou volgens de JeugdraadPlus moeten worden toegevoegd in het onderdeel 'Visie' van 
de Startnota (p. 95-96), en uiteindelijk in de bestemmingsvoorschriften. 
 

- Verkeersveiligheid als absolute basisvoorwaarde: 
De JeugdraadPlus wil zeker het belang van verkeersveiligheid op de Guilleminlaan nog eens 
benadrukken. Want het speel- en sportterrein 'The Hills' speelt op stedelijk (multisportveld) en zelfs 
regionaal niveau (skate) een rol. De JeugdraadPlus vraagt dus nadrukkelijk om de verkeersveiligheid en 
ontsluiting van het bedrijventerrein verder te onderzoeken in het MER. Bij de beoordeling zou het ook 
als belangrijk criterium moeten wegen, zodat dit belangrijke speel- en sportterrein in de bocht van de 
N496 geen hinder ondervindt van de nieuwe ontwikkelingen. In het bijzonder het kruispunt van 
Guilleminlaan en Gaverstraat is nu reeds problematisch door het vrachtverkeer. Hier moet een 
oplossing voor komen. 
 

- 4de scenario 
De jeugdraad maakte eerder de bemerking dat de groenblauwe bestemming beter aan de oostkant 
zou komen, om de verbinding te maken met de stad, waar de grootste groennoden 
Zijn. Daarvoor stelde het een 4de scenario voor, waarbij de bedrijvigheid aan de westkant blijft en de 
(noord)oostkant als groenblauwe zone wordt ontwikkeld. Dit heeft bovendien als voordeel dat het 
zeer lawaaierige goederenvervoer van de spoorweg het groengebied dan minder verstoort. Enerzijds 
is er wel begrip voor de technische uitdagingen omwille 
van het reliëf. De JeugdraadPlus vraagt of ook een vierde scenario onderzocht zou kunnen worden (zie 
figuren). 
 

    
 

- Betere verbinding tussen stadcentrum en Unal-site 
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Ongeacht de bestemmingen, zou de verbinding tussen het stadscentrum en de Unal-site verbeterd 
moeten worden, aansluitend op de groene site van het oude zwemdok. 
Die verbinding is op dit moment nog niet zo duidelijk aangegeven op het plan. Iemand van de groep 
wil zelfs meteen aan de slag en de Guilleminlaanbrug aangenamer maken door de spijlen met de 
kleuren van de regenboogvlag te schilderen als 'regenboogbrug'. 
 

- Ook ruimte voor jongeren voorzien op de UNAL-site 
Op de UNAL-site mogelijkheden voor ruimte voor jongeren, omdat er nieuwe open ruimte nagestreefd 
wordt. Bovendien ligt deze site wat verder van bewoning, waardoor er minder snel hinder is voor 
omwonenden. Ze refereren bijv. aan tijdelijke invullingprojecten van het project DOK Gent. Sommige 
van de aanwezigen zouden zelf ook bereid zijn om hierin engagementen op te nemen. 

 

Antwoord: 

Op vandaag wordt er nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van de Unal-site. In de vernieuwde 
startnota worden de drie scenario’s behouden zodat de milieueffecten worden onderzocht. Verschillende 
disciplines zoals mobiliteit, geluid en trillingen worden onderzocht. Naast de milieueffecten wordt ook de 
haalbaarheid van de scenario’s onderzocht. Op basis van deze bevindingen kan een uiteindelijke keuze gemaakt 
worden.  

Indien er een uiteindelijke keuze gemaakt is, wordt gekeken welke inrichting het plangebied kan krijgen. De 
door de jeugdraadPlus gegeven voorstellen worden daarbij meegenomen. 

De jeugdraadPlus stelt voor om een vierde scenario op te nemen, waarbij het blauwgroene gebied naar het 
westen wordt verplaatst. Zij is van oordeel dat het blauwgroene gebied beter nabij het bestaande speelterrein 
en Guilleminlaanbrug ligt. De provincie begrijpt om welke redenen zij dit voorstelt, echter ligt het meest 
watergevoelige gebied in het westen. Dit scenario wordt bijgevolg niet meegenomen. Wel worden de suggesties 
van groene ruimte en verbindingen met het centrum (plan links) duidelijker in het scenario 3 omschreven . Dit is 
in de vernieuwde startnota aangepast. Naar aanleiding van het advies van de gecoro is er nog een vierde 
scenario toegevoegd, nl. een scenario met een gemengde ontwikkeling (woningen en bedrijven). 

2.2.2 Plangebied Astridlaan 

 
Verschillende reacties hadden betrekking op de zone ten noorden van de Zonnebloemstraat. De reactie 
indieners gaan niet akkoord met het in de startnota voorgestelde passief uitdovingsbeleid voor lange termijn 
voor grootschalige detailhandel. R9, R33, R39, R48, R51, R66 
 
Verschillende bedrijven hebben al jaren geleden hun handelsvestiging gebouwd en de nodige investeringen 
gedaan. Men hoopt op rechtszekerheid. Er wordt aangegeven dat deze uitspraak menig handelaars afschrikt. 
Grootschalige detailhandel zorgt voor tewerkstelling en zou moeten ondersteund worden. Er wordt gesproken 
over economische zelfmoord. Tevens wordt meegegeven dat deze zone opener en verspreider is, waardoor er 
zich hier geen problemen stellen.  

 

Antwoord: 

Er werd n.a.v. dit planproces een detailhandelsstudie opgemaakt. Uit deze studie bleek dat er twee 

handelspolen zijn nl. de Astridlaan en het centrum van de stad. In de studie werd aangegeven dat de winkels 

nabij de Astridlaan best ruimtelijk begrensd worden en wordt aangegeven waar winkels zich het best 

concentreren. 

 

Het is geenszins de doelstelling van het RUP om een bestaande en bloeiende zaak verplicht te doen stop zetten. 

Vergunde bedrijven kunnen op deze locatie blijven. De doelstelling van het noordelijk deel van de Astridlaan 

(zone tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg) is om geen bijkomende grootschalige detailhandel toe te 

laten. Welke functies er dan mogelijk zijn, vraagt bijkomend onderzoek en maakt deel uit van het verder 

planproces. In het verdere planproces wordt eveneens onderzocht welke mogelijkheden aan de bestaande 

winkels wordt gegeven. Daarbij zal rekening gehouden worden met de reeds afgeleverde vergunningen. Het 
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begrip ‘passief uitdovingstermijn’ kan misleidend zijn en zal geschrapt worden. Bovenvermelde planintenties 

worden in de vernieuwde startnota beter omschreven.  

 

Eén reactie indiener gaf aan dat deze zone opener is en de winkels verspreider zijn. Hoewel dit op vandaag 

misschien het geval is, kan dit volgens het gewestplan op vandaag grotendeels bebouwd worden voor 

grootschalige detailhandel (de zone is bijna volledig woongebied). Hierdoor ontstaat er een lange strook met 

grootschalige detailhandel, waardoor er nog extra mobiliteitsproblemen gegenereerd kunnen worden. Het 

voorstel is dan ook om de grootschalige detailhandel zoveel als mogelijk te clusteren en bijkomende 

grootschalige detailhandelszaken in de zone tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg te weren.  

 
Reactie van een raadsman i.o.v. een bedrijf gelegen tussen de zone tussen de Zonnebloemstraat en de 
Astridlaan. R62 
 
Het bedrijfsgebouw van cliënte, dienst doende als baanwinkel, ligt een 200-tal meter verder ten noorden van 
deze afgebakende zone. Tussen het kruispunt van de Astridlaan met de Zonne bloemstraat liggen nog een 
aantal baanwinkels en zaken, zoals een grote goed draaiende fietsenwinkel, recent gebouwd en dus vergund 
naast de spooroverweg, een moderne carwash, Dovy keukens, een zakenkantoor, Time to sleep (bedden en 
matrassenwinkel), M&D Autosport, ARK uitvaartcentrum en dus de baanwinkel van cliënte zelf.  
 
De exploitatie van baanwinkels heeft dus uitbreiding genomen verder dan het kruispunt van de Astridlaan met 
de Zonnebloemstraat en nog verder dan de spooroverweg aan de Astridlaan om dan aansluiting te nemen met 
het industrieterrein van Schendelbeke. Het zou derhalve totaal onlogisch zijn om vanaf de spooroverweg naar 
het kruispunt van de Zonne bloemstraat deze baanwinkels en kleine bedrijven van de ene dag op de andere 
zonevreemd te maken.  
 
De woningen die er nog staan, zijn meestal verouderd en aan vervanging toe. Het zou voor de herwaardering 
en nieuwe elan van de stad dan ook aangewezen zijn om hier nieuwe baanwinkels toe te laten eerder dan 
enkel bewoning.  
 
Het passiefuitdoofbeleid dat op blz. 132 wordt voorgesteld, strookt niet met de huidige realiteit en de recent 
vergunde en gebouwde baanwinkels en zou de belangrijkste toegangsweg tot de stad dan ook een chaotische 
indruk geven. Ik zie immers de recent opgerichte baanwinkels als S-bikes, Time to sleep, Dovy keukens, enz ... 
niet op korte termijn verdwijnen en het is derhalve beter voor de aantrekkingskracht van de stad en eveneens 
voor de werkgelegenheid en voor het comfort van de inwoners, de winkelzone niet te beperken tot het 
kruispunt met de Zonnebloemstraat, maar integendeel toe te laten tot de spooroverweg.  
 
In dezelfde startnota wordt ervoor gepleit om van de Astridlaan een trage toegangsweg tot de stad te maken, 
waar winkelen aangenaam wordt. Waarom moet deze mogelijkheid dan stoppen aan het kruispunt van de 
Zonnebloemstraat met de Astridlaan? Aangezien er al meerdere nieuwe handelszaken zijn tot aan de 
spoorwegovergang is het toch beter om te kiezen voor de uitbreiding van de zone voor baanwinkels eerder dan 
deze zone te verkleinen. U mag niet verwachten dat tussen de baanwinkels en handelszaken die er nu staan, 
voortaan particuliere woningen gebouwd zullen worden. De wanordelijke indruk die men krijgt bij het 
binnenrijden van de stad zal dus alleen maar toenemen. Het zou dus goed zijn om duidelijkheid te verstrekken 
en het ondernemersinitiatief in deze zone aan te moedigen, eerder dan deze af te remmen. Dan bekomt men 
duidelijkheid voor de toekomst. Tot zover het algemeen belang voor de stad Geraardsbergen. Uiteraard heeft 
cliënt en zijn collega's ook een individueel belang. Hij heeft heel wat geïnvesteerd in een handelspand dat zijn 
vennootschap verworven heeft.  
 
Indien de toekomst onzeker wordt door het schrappen van de KMO zone, vermindert dit pand plots heel wat in 
waarde. En dit geldt eveneens voor de andere handelaars in de buurt. Cliënt kondigt dus nu al aan dat hij zich 
zal verzetten tegen dit PRUP zover de ambachtelijke zone zou worden teruggedrongen tot het kruispunt van de 
Astridlaan met de Zonnebloemstraat. Hij zal dan ook ten gepaste tijde tegen dit plan bezwaar indienen en zo 
nodig de vernietiging ervan vragen. 
 

Antwoord: 
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Zoals gesteld in bovenstaand antwoord, werd er n.a.v. dit planproces een detailhandelsstudie opgemaakt. Uit 

deze studie bleek dat er twee handelspolen zijn nl. de Astridlaan en het centrum van de stad. In de studie werd 

aangegeven dat de winkels nabij de Astridlaan best ruimtelijk begrensd worden en wordt aangegeven waar 

winkels zich het best concentreren.  

 

Het is geenszins de doelstelling van het RUP om een bestaande en bloeiende zaak verplicht te doen stop zetten. 

Vergunde bedrijven kunnen op deze locatie blijven. De doelstelling van het noordelijk deel van de Astridlaan 

(zone tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg) is om geen bijkomende grootschalige detailhandel toe te 

laten. Welke functies er dan mogelijk zijn, vraagt bijkomend onderzoek en maakt deel uit van het verder 

planproces. In het verdere planproces wordt eveneens onderzocht welke mogelijkheden aan de bestaande 

winkels wordt gegeven. Daarbij zal rekening gehouden worden met de reeds afgeleverde vergunningen. Het 

begrip ‘passief uitdovingstermijn’ kan misleidend zijn en zal geschrapt worden. Bovenvermelde planintenties 

worden in de vernieuwde startnota beter omschreven.  

 

De reactie indiener somt verschillende argumenten op waarom de zone tussen de Zonnebloemstraat en de 

spoorweg de ideale zone voor grootschalige detailhandel zou zijn. De provincie begrijpt dat voor uitbaters van 

grootschalige detailhandel de Astridlaan een zeer interessante vestigingslocatie kan zijn, maar kijkt binnen dit 

planproces verder dan de belangen van één specifieke doelgroep.  

 

Met uitzondering van een kleine KMO zone en een buffergebied, is volgens het gewestplan de zone tussen de 

Zonnebloemstraat en de spoorweg nagenoeg volledig woongebied. In sé wil dit betekenen dat deze zone 

volledig kan ingenomen worden door grootschalige detailhandel.  

 

Op vandaag zijn er in Vlaanderen heel wat voorbeelden van langgerekte steenwegen die door grootschalige 

detailhandel zijn ingenomen. Daarbij werd geen of weinig aandacht geschonken aan de beeldkwaliteit en de 

zwakke weggebruiker. Bovendien hebben de vele individuele op- en afritten een impact op de 

verkeersdoorstroming. Met dit planningsproces willen we dit tegengaan.  

 

Bijkomend wordt ook verwezen naar het advies van Infrabel inzake de spoorwegovergang. Infrabel wenst op 

termijn het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen terug te dringen, zo ook de spoorwegovergang op de 

Astridlaan. Deze spoorwegovergang zal vervangen worden door een ongelijkvloerse infrastructuur. Ongeacht of 

deze infrastructuur een tunnel of brug betreft, zal ze een impact hebben op de Astridlaan. De ‘gewenste’ 

zichtlocatie alsook de toegankelijkheid van (toekomstige) winkels kan hierdoor in het gedrang komen.   

 

Tot slot wordt meegegeven dat het niet de doelstelling is om van de Astridlaan een trage toegangsweg te 

maken. Wel wordt gekeken hoe de veiligheid en de toegankelijkheid voor de trage weggebruiker kan verbeterd 

worden.  
 
Dwarsen van Astridlaan en Groteweg: via brug of tunnel in Overboelare en Nederboelare R12 
 
De dorpsraad dringt aan op een snelle herinrichting van de Astridlaan voor haar plaatselijke functie maar verzet 
zich tegen ondertunneling van de Astridlaan voor stappers en trappers als tweederangsburgers! Ook op de 
Grote Weg werd niet ondertunneld maar voorzien van aangepaste gelijkvloerse kruisingen met eilanden. 
Aangepaste snelheid met trajectcontroles en afremmende rondpunten met daartussen een ononderbroken 
middenberm, zijn heden de enige aanvaardbare opties.  
 
De dorpsraad ondersteunt het advies van de Gecoro van 07/02/2017 alsook de “klankbordgroep ruimtelijk visie 
van 2018 blz. 22” tot het behoud en de uitvoering van een ringweg om Geraardsbergen zonder zich uit te 
spreken over het te volgen traject. Bestaat te Ronse geen voorstel van traject van de N60 door ondertunneling 
van “Hotond”. Zo’n inpassing moet bij ons ook kunnen en we dringen dan ook aan op een brede 
gedachtewisseling zoals in de werkgroep “Rond Ronse” Tijdens de onlinevergadering werd door een planner 
ruiterlijk toegegeven dat de Astridlaan de mogelijke komst van “snowgames” verkeerstechnisch niet aankan. 
Kan de Grote Weg het dan aan? Neen: zelfs nu niet! Méér. Een oververzadigde Astridlaan zal ook de toegang 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 52 

 

tot de compacte kernstad en haar belevings- en functioneel winkelapparaat versmachten. Is het niet de 
bedoeling de kernstad een levendig winkelapparaat te gunnen met functioneel winkelen daarbuiten. R16 
 
Antwoord: 
De Provincie is niet de wegbeheerder van de Astridlaan. De Vlaamse overheid is in samenwerking met de stad 
bevoegd voor de aanleg voor de Astridlaan alsook de aanleg van een eventuele ringweg. Een concrete timing 
voor de heraanleg van de Astridlaan is nog niet gekend.  
 
Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op de startnota advies uitgebracht. In dit advies wordt 
aangegeven dat de reservatiestrook voor de ringweg recent werd geschrapt, waardoor de optie van een 
ringweg niet in overweging kan genomen worden. Zoals aangegeven in de startnota zijn er verschillende 
redenen waarom de eventuele aanleg van een ringweg in dit planproces niet is meegenomen: 

- Het is geen zekerheid dat zo’n omleidingsweg ook echt veel verkeer zou wegnemen van de Astridlaan. 
Heel wat verkeer op die weg lijkt bestemmingsverkeer te zijn, al zijn er tot op heden geen tellingen om 
die aanname hard te maken.  

- Geraardsbergen wordt gekenmerkt door haar landschappelijke troeven. De impact op de open ruimte 
en het landschap bij de aanleg van een ringweg is zeer groot. De ruimtelijke inpasbaarheid van een 
ringweg is bijgevolg niet evident.  

- Het sluiten van de ring aan oostelijke zijde (De Guilleminlaan verbinden met de Astridlaan) zal 
vermoedelijk nauwelijks verkeer van de Astridlaan wegnemen, omdat die route niet vlot is. Het is 
bovendien niet duidelijk waar en hoe een ringweg aansluiting zou kunnen vinden met de N42 in het 
zuiden. 

- De omleidingsweg in westelijke richting zou erg ver moeten opschuiven om rond het bebouwde weefsel 
heen te plooien (ook rond de verkaveling van Nederboelare) en dus al relatief ver van de stadskern 
komen te liggen. 

 
De focus binnen dit planproces ligt op het verhogen van de leefbaarheid en verkeersleefbaarheid van de 
Astridlaan ter hoogte van de stedelijke omgeving.  
 
Welke impact Snowgames zou hebben op de Astridlaan is momenteel ongekend. Op heden is het nog niet 
duidelijk of Snowgames effectief zal gerealiseerd worden. Hiervoor wordt contact opgenomen met de gemeente 
Lessen. Indien dit een vergunde activiteit betreft dat gerealiseerd wordt, zal er hiermee rekening worden 
gehouden in het milieueffectenonderzoek.  
 
In het verder planproces en de opmaak van het ontwerp PRUP zal nog verder contact opgenomen worden met 
het Agentschap Wegen en verkeer. De bezorgdheden rond de activiteiten in Lessen en de impact daarvan op de 
Astridlaan alsook de vraag tot onderzoek en eventuele realisatie van een ringweg zal aan hen worden 
meegedeeld. Indien de Vlaamse overheid n.a.v. de reacties en de ontwikkelingen in Lessen van oordeel is dat de 
aanleg van een ringweg onderzocht moet worden, kan dit alsnog in een ander proces gebeuren. Dit planproces 
hoeft hiervoor geen belemmering te zijn. 

 
Een gelijkaardige reactie met vraag om een opname bijkomend plangebied ‘Overboelare’ op te nemen. R59 
 
In het voorstel van Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen is terecht de woonkern van Overboelare 
mee opgenomen. Echter mis ik een aanpak voor de leefbaarheid langsheen de N42 - Groteweg in deze 
deelgemeente. 
Zoals vermeld in de startnota ligt deze op de Noord-Zuidverbinding Wetteren - Lessen en bij uitbreiding ook 
Aalst/Ninove - aansluiting A8. Hierdoor is er nu reeds heel veel zwaar vrachtverkeer (opleggers) op deze weg, 
mede door aanwezigheid van grote distributiecentra in Lessen, Ninove en Erpe-Mere, alsook de steengroeves 
in Lessen. Ook het toerisme richting Pairi Daiza en in de toekomst Snowworld (Lessen) zorgen voor extra druk 
op deze weg, samen met het winkelverkeer naar de lokale Colruyt en naar Geraardsbergen vanuit Deux-Acres. 
 
Dit verkeer slingert zich doorheen de woonkern van Overboelare. Langs de Groteweg situeert zich de 
belangrijkste lokale winkels, diensten en horeca, 2 lagere scholen, veel gebruikte zaal "Parochiaal centrum" en 
grootwarenhuis Colruyt. Tevens kruist de N42 ter hoogte van de Verbondenenstraat/Brugstraat ook een 
belangrijke (recreatieve/sportieve) fietsroute van het fietsknooppuntennetwerk en enkele uitgestippelde 
fietsroutes. 
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Aangezien de omleidingsweg Geraarsbergen West definitief zou geschrapt worden, is er naar de toekomst geen 
enkele verbetering te verwachten (buiten een heraanleg van de weg waarbij de onveilige fietspaden worden 
aangepakt). Daarom vraag ik mij af of er geen plangebied "Overboelare" moet worden opgenomen om dit aan 
te pakken. 
 
Er werd een voorstel tot mogelijke omlegging van de N42 ten oosten van de woonkern. 
 

Antwoord: 
De Groteweg langsheen deze deelgemeente heeft recent een heraanleg gehad. De reactie indiener wil graag 
een deelplan Overboelare, maar het is onduidelijk wat hij met de opmaak van het bestemmingsplan wenst te 
bereiken.  
 
Eén bedrijf gelegen binnen de plancontour heeft enkele specifieke vragen gerelateerd aan haar bedrijfsvoering. 
R20 
 
In de startnota wordt voorgesteld om een primaire (detailhandels)zone ‘Astridlaan’ af te bakenen (p. 41 e.v.), 
tussen het kruispunt met de Zonnebloemstraat in het noorden en het rondpunt aan de Groteweg in het zuiden. 
Onze winkelvestiging is gelegen binnen deze afbakening. Inzake ‘handel en bedrijvigheid in de compacte stad’ 
wordt het concept aangegeven tot het ‘beperken baanwinkels binnen bepaalde grenzen’ (concept 7 p. 81 e.v.). 
Bedoeld concept stelt voor dat ‘baanwinkels langs de Astridlaan worden beperkt binnen bepaalde ruimtelijke 
grenzen, zo worden conflicten tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer op de Astridlaan beperkt en 
kan de compactheid van het winkelen in het centrum worden behouden’. Wij willen onze bezorgdheid 
uitdrukken over dit concept. 
 
Bij het bedrijf is er een vraag naar duidelijkheid. De inhoud van het te maken PRUP dient eenduidig te zijn. Het 
bedrijf geeft aan dat de vraag naar duidelijkheid en éénduidigheid in wezen een vraag naar juridische (en 
bedrijfseconomische) rechtszekerheid is. 
 
Het bedrijf verwijst in haar reactie o.a. naar de presentatie die gegeven werd tijdens de raadpleging voor het 
deelplan Astridlaan en stelt o.a. vast dat: 

- De afbakeningslijn in globaliteit en niet in detail is weergegeven, waardoor het voor het bedrijf niet 
duidelijk of het in de afbakeningslijn is opgenomen. 

- Er al een concrete positie is ingenomen omtrent de uitbreidingsmogelijkheden van winkels. Er staat te 
lezen “winkels die er nu zitten kunnen blijven en max. 10% uitbreiden” (slide 44). 

 
Het bedrijf heeft in haar reactie volgende reeks van bedenkingen: 

- De kernbegrippen ‘passief uitdoofbeleid’ of ‘verhoogd ruimtelijk rendement’ worden niet (minstens 
niet afdoend) gedefinieerd: wat wordt daarmee concreet, toegepast op een winkelvestiging, bedoeld?  

- Het lijkt erop dat winkels gelegen buiten de afbakeningslijn Astridlaan zouden getroffen worden door 
een uitdoofbeleid, en dat winkels gelegen binnen de afbakeningslijn Astridlaan voorwerp zouden zijn 
van verhoogd rendement: die twee concepten worden door elkaar gehaald: namelijk een 
uitdoofbeleid voor winkels binnen de zone.  

- Zo de gedachtegang van ‘verhoogd rendement’ voor winkelvestigingen gelegen binnen de perimeter 
aangehouden wordt, wat betekent dit concreet voor onze winkelvestiging die inderdaad binnen de 
perimeter gelegen is? Welke ontwikkelingsmogelijkheden worden ons nog geboden? Welke 
beperkingen zullen ons worden opgelegd? 

 
Het bedrijf deelt mee dat het GRUP ‘zonevreemde bedrijven’ door de Raad van State op 1 juni 2021 vernietigd 
werd. Het bedrijf heeft n.a.v. deze vernietiging volgende vragen: 

- Welke is dan op vandaag onze positie? Over welke uitbreidingsmogelijkheden beschikken wij? Wij 
merken op dat wij ingevolge bedoeld GRUP een aanvang genomen hebben met het vorm geven van 
een concreet investeringsproject waarbij de dienstverlening van klanten (en hun tevredenheid) nog 
verbeterd kan worden. 

- Wat zijn de gevolgen voor onze winkelvestiging van het vernietigingsarrest van de Raad van State 
inzake het GRUP ‘zonevreemde bedrijven’? 
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- Wordt een hernieuwd planningsinitiatief (bv. GRUP ‘zonevreemde bedrijven’) opgenomen teneinde te 
remediëren aan deze tussengekomen vernietiging? Op welke termijn is dit te verwachten? Gelet op de 
planologische context op deze locatie verzoeken wij nadrukkelijk dat een passend planningsinitiatief 
genomen wordt.  

- Al dan niet in afwachting van dergelijk hernieuwd planningsinitiatief, vragen wij nadrukkelijk dat de 
ontwikkelingsmogelijkheden die aan onze winkelvestiging in bedoeld GRUP ‘zonevreemde bedrijven’ 
geboden werden (en waar dus algehele consensus over bestaat, ook bij bevoegde overheden en 
instanties), minstens aangehouden zou worden als ontwikkelingsmogelijkheden voor onze 
winkelvestiging in het kader van het ‘deelgebied Astridlaan’.  

 
Tot slot vraagt het bedrijf om bij de afwegingen over de oversteekplaats rekening te houden met het feit dat de 
parking specifiek ontworpen is als parking en voorzien is voor klanten en leveranciers van Aldi, en van de 
aanpalende handelszaken. Bijgevolg is dit een zeer druk bezochte plaats; met een hoog aantal 
voertuigbewegingen, zowel voor personenwagens, als voor zware vrachtwagens. En daardoor volgens hen 
minder geschikt is als oversteekplaats/doorgangstraject voor fietsers en voetgangers. Deze vraag en 
bezorgdheid wordt eveneens door het naastgelegen bedrijf (R46) gedeeld. 

 
Antwoord: 

Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ bevindt zich in een startfase. In deze fase is nog 

niet alles in detail onderzocht en worden enkel de grote krijtlijnen (planintenties) meegegeven. Het is dan ook 

logisch dat sommige zaken nog vragen oproepen en dat er nog onduidelijkheden zijn. 

 

De bedoeling van de startnota en de raadpleging is om betrokkenen in een vroeg stadium op de hoogte te 

brengen en hen al de mogelijkheid te geven om een eerste keer te reageren. In een latere fase zal een 

gedetailleerder plan met stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt worden. Dit plan zal aan een openbaar 

onderzoek onderworpen worden, waarbij de betrokkenen opnieuw kunnen reageren. Dit plan moet de 

eventuele onduidelijkheden die er nu nog zijn ophelderen.  

 

Om misverstanden te vermijden wordt hieronder omschreven wat de doelstelling inzake grootschalige 

detailhandel langsheen de Astridlaan is: 

Er wordt gestreefd naar een bundeling van de baanwinkels langsheen de Astridlaan. Om dit te realiseren wordt 

voorgesteld om in de zone tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg geen bijkomende grootschalige 

detailhandel toe te laten. Bestaande vergunde bedrijven behouden hun rechtszekerheid die ze verkregen 

hebben via een vergunning. Of en hoe er met de bestaande bedrijven moet omgegaan worden, wordt in het 

verder planproces onderzocht. Hiervoor werd reeds een eerste bevraging gedaan tijdens het 

participatiemoment van het deelplan Astridlaan (zie verder). De term passief uitdovingsbeleid is te onduidelijk 

en werd in de vernieuwde startnota geschrapt (cfr. antwoord op vorige reactie). 

 

In de zone tussen het kruispunt Zonnebloemstraat en het rondpunt aan de Groteweg wordt de detailhandel zo 

optimaal mogelijk geconcentreerd en gebundeld.  

 

De reactie van de indiener verwijst naar de presentatie die gegeven werd tijdens het participatiemoment 

deelplan ‘Astridlaan’ en op de provinciale website staat. De doelstelling van de participatiemomenten die voor 

de plangebieden georganiseerd werden, waren tweeledig: Enerzijds hadden ze als doel de deelnemers te 

informeren over de planintenties. Deelnemers konden bij onduidelijkheden vragen stellen, waarna deze 

beantwoord werden. Anderzijds heeft de Provincie van dit participatiemoment gebruik gemaakt om input van 

de deelnemers te verkrijgen. Eén van de ‘input’vragen was hoe de deelnemers zouden omgaan met het passief 

uitdovingsbeleid dat momenteel voorzien is tussen de Zonnebloemstraat en de spoorweg. Ter inspiratie werden 

er verschillende opties meegegeven waaronder het behoud en uitbreiding van 10%. Voor alle duidelijkheid: de 

uitwerking van het uitdovingsbeleid ligt op vandaag nog niet vast en maakt deel uit van verder onderzoek, 
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vandaar ook dat de input van de deelnemers werd gevraagd. Voor verdere duiding wordt verwezen naar het 

participatieverslag2.  

 

Het is onduidelijk of het bedrijf zelf aan het participatiemoment deelnam of deze louter achteraf bekeken heeft. 

Het bekijken van een presentatie zonder de context gegeven door de spreker kan enigszins verwarrend zijn. De 

Provincie had voor de volledigheid de presentaties op haar website geplaatst. Er zal naar aanleiding van deze 

verwarring in het verdere participatietraject bekeken worden of het niet nuttiger is om de presentatie enkel aan 

de deelnemers te bezorgen.  

 

Tijdens de raadpleging van de startnota voor voorliggend PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’ werd inderdaad door de Raad van State een juridische uitspraak gedaan m.b.t. het GRUP 

‘zonevreemde bedrijven’. Het GRUP ‘zonevreemde bedrijven’ werd door de Raad van State gedeeltelijk 

vernietigd. Het deelplan nr. 9 waarbinnen het bedrijf is opgenomen is een onderdeel van deze vernietiging. Deze 

recente uitspraak is aan de vernieuwde startnota toegevoegd.  

 

Hoewel het bedrijf bij raadpleging van het gewestplan in een natuurgebied ligt, maakt het deel uit van een 

verkaveling waarvoor in 1993 een wijziging (in beroep) werd goedgekeurd voor de oprichting van 

winkelruimtes. In het besluit van de minister staat dat ingevolge het arrest van de Raad van State van 2 april 

1987 het koninklijk besluit van 30 mei 1978 de bestemming natuurgebied vernietigd heeft en dat krachtens het 

besluit van de gemeenschapsminister van 17 september 1991, de percelen van de verkaveling deel uitmaken 

van een woongebied. Deze informatie is aan de vernieuwde startnota toegevoegd. 

 

Dit GRUP werd opgemaakt door de stad Geraardsbergen. Om te weten welke impact de vernietiging heeft op 

de hedendaagse werking van het bedrijf wordt best contact opgenomen met de stad.  

 

Het bedrijf is momenteel gelegen binnen de contour van het plangebied ‘Astridlaan’. Bijgevolg kan het bedrijf 

opgenomen worden binnen huidig planinitiatief. De timing van voorliggend planinitiatief is onder voorbehoud 

opgenomen in de procesnota. Het bedrijf is gelegen in de Molenbeekvallei. Zoals meegedeeld in de startnota is 

de Molenbeekvallei een belangrijke blauwgroene ader. Dit is o.a. één van de redenen waarom we voorstellen 

om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen. In het gedeeltelijk vernietigende GRUP ‘zonevreemde bedrijven’ 

werden er voor het bedrijf uitbreidingsmogelijkheden voorzien achteraan (grenzend aan het natuurgebied). Of 

aan het bedrijf dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden die in het GRUP ‘zonevreemde bedrijven’ werden 

geformuleerd opgenomen worden, wordt in het verder planinitiatief onderzocht. Er zal in een latere fase van 

het planproces met het bedrijf contact opgenomen worden. 

 

Het bedrijf maakt de bedenking of het wenselijk is om op deze locatie een trage verbinding (over hun parking) te 

voorzien. Eén van de hoofddoelstellingen van de Astridlaan is de leefbaarheid aanpakken. Gelet op de 

aanwezige stedelijke voorzieningen (school, winkels, etc.) en het idee op een bypass voor traag verkeer, is het 

niet onlogisch dat er in de buurt van het bedrijf een trage verbinding komt. Of deze verbinding over de parking 

van het bedrijf moet gaan wordt in het verder planproces bekeken. De verbinding kan mogelijks ook nabij het 

iets noordelijk gelegen kruispunt (Gemeentestraat – Stadsweg) gerealiseerd. Deze potentiële verbinding is in de 

vernieuwde startnota opgenomen.  

 
Het grote probleem van de Astridlaan (en de hele N42) is het zware, doorgaande verkeer. Dit zou op Vlaams of 
federaal niveau moeten geregeld worden. Het verbreden van de N42 tussen Wetteren en Oosterzele en het 
rechttrekken ter hoogte van Zottegem en Herzele, gaat het probleem in Geraardsbergen alleen nog groter 
maken. Op die manier wordt ter hoogte van Geraardsbergen een flessenhals gecreëerd. Dat is dus geen 
oplossing. De geplande omweg rond Ronse van de N60 lijkt een betere oplossing omdat de N60 al grotendeels 
een 4-baansweg is. Zwaar verkeer vanuit Gent richting Lessen en Ath rijdt dus beter via de N60 en de E429. Een 
deel van de oplossing is het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtwagens op de N42 tussen Wetteren 

 
 
2 Het participatieverslag is raadpleegbaar op de provinciale website: https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-

9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
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en de N8 (wat nu blijkbaar nog niet het geval is, waardoor de route via N42 voor vrachtwagens goedkoper is 
dan de route via de N60; zie 
https://www.viapass.be/wpcontent/uploads/2021/04/NL_072021_vlaanderen.jpg). 
 
Het beperken van nieuwe baanwinkels tussen Zonnebloemstraat en Geuzenhoek lijkt een mooi principe, maar 
brengt in de praktijk weinig zoden aan de dijk. Daar is nu al geen plaats meer en het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat alle woonhuizen op termijn worden vervangen door saaie baanwinkels? Eigenlijk komt dat op hetzelfde 
neer als zeggen dat er geen nieuwe baanwinkels meer toegelaten zijn. Mij goed, maar zeg dat dan ook met 
zoveel woorden. R40 
 

Antwoord: 
Zoals de reactie indiener zelf aangeeft is dit geen materie waarbij de provincie initiatiefnemer is. We verwijzen 
ook naar het advies dat we naar aanleiding van de reactie van de dorpsraad Nederboelare hebben gegeven (zie 
verder hierboven).  
 
De focus binnen dit planproces ligt op het verhogen van de leefbaarheid en verkeersleefbaarheid van de 
Astridlaan ter hoogte van de stedelijke omgeving.  
 
In het verder planproces en de opmaak van het ontwerp PRUP zal nog verder contact opgenomen worden met 
het Agentschap Wegen en verkeer. De bezorgdheden rond het verkeer op de Astridlaan en de suggesties zal aan 
hen worden meegedeeld. Indien de Vlaamse overheid van oordeel is dat de aanleg van een ringweg onderzocht 
moet worden, kan dit alsnog in een ander proces gebeuren. Dit planproces hoeft hiervoor geen belemmering te 
zijn. 

 

In de zone tussen het kruispunt Zonnebloemstraat en het rondpunt aan de Groteweg wordt de detailhandel zo 

optimaal mogelijk geconcentreerd en gebundeld. In het verder planproces wordt dit deelplan en de 

voorgestelde principes verder onderzocht.  

 

De Chiro De Regenboog heeft een reactie ingediend. R50 

In de Startnota worden wij vernoemd in de visie voor ‘Plangebied Astridlaan’: “Een mogelijke lange 

termijnpiste kan zijn om de Chiro aan de sporthal de Veldmuis te herlokaliseren naar een herontwikkelde 

atheneumsite. Op die manier sluiten de lokalen beter aan op het stadscentrum en wordt de drukke Astridlaan 

vermeden.” (p. 135) 

 

Op dit moment hebben wij zeker geen onmiddellijke intentie om onze huidige locatie te verlaten. Maar ons 

ledenaantal is wel stijgend en eigenlijk zoeken wij wel uitbreidingsmogelijkheden. Door uitbreiding van 

Sporthal De Veldmuis is onze buitenruimte ook beperkter geworden. 

 

In die zin kan het voor ons mogelijk interessant zijn om andere pistes te onderzoeken. Het lijkt dan ons niet 

slecht om de mogelijkheden van de atheneumsite verder te laten onderzoeken als toekomstgerichte locatie. 

Ook buitenruimte is daarin belangrijk voor ons. 

 

Na een eerste bijeenkomst, kunnen wij al enkele minimale randvoorwaarden meegeven: 

- Er is zeker genoeg plaats om 6 groepen van telkens +/- 17 man te laten spelen, idealiter zonder elkaar 

te storen. (liefst gras en groene ondergrond). Toekomstgericht moeten we misschien zelfs 10 groepen 

vooropstellen. 

- Er is een voldoende groot lokaal dat we krijgen/huren waar we kunnen in vergaderen, spelen (bij 

regen), toegang hebben wanneer we willen. (voor voorbereidingen van evenementen etc.) 

- De mogelijkheid om ook op onze terreinen evenementen te organiseren zoals een BBQ of chirocafé. 

- We hebben plaats om ons spelmateriaal te stokkeren en ook plaats voor een camion daar dichtbij te 

krijgen voor alles mee te nemen op kamp. 

- Plaats voor ouders om hun kinderen op en af te halen. 

- … 
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Dit lijstje is het resultaat van een eerste brainstorm, zodat jullie een eerste idee hebben van de ruimte-

behoefte. Het belangrijkste is dat we mee betrokken worden mochten er verdere concrete plannen gemaakt 

worden. 

 

En uiteraard moet een jeugdlokaal met speelruimte logisch ingepast kunnen worden in de concrete 

ontwikkeling van de Atheneumsite, welke kant die ook uitgaat. Een jeugdlokaal moet daar ook qua sfeer 

inpassen, wat met een school of andere ontwikkelingen niet altijd evident is. 

 

M.b.t. de Atheneumsite willen we ook nog even meegeven dat deze locatie de thuisbasis van Chiro Sint-Bartel 

nadert, die een deel van hun lokalen op dit moment in Sint-Jozef hebben. Dit kan mogelijk gevoelig liggen. In 

die zin kijken we ook uit naar andere mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. Op p. 128 van de Startnota zien we 

bijv. nog een grote recreatiezone, die voor ons mogelijkheden zou kunnen bieden. Maar uiteraard hangt er aan 

uitbreiding of verhuis altijd een forse financiële kost, die voor een jeugdvereniging niet gemakkelijk te dragen 

is. Een verhuis is dus niet evident en op dit moment niet dringend. 

 

Antwoord: 

In het verder planproces zullen de bovenvermelde randvoorwaarden worden onderzocht. Het klopt dat er 

volgens het gewestplan in de nabijheid van het sporthal De Veldmuis nog een zone voor recreatie gelegen is. 

Deze zone is momenteel opgenomen binnen de afbakeningslijn, maar maakt geen onderdeel uit van een 

deelplan.  

 

Het is naar onze mening een goede visie om de handel te centraliseren; en de zogeheten ‘baanwinkels’ dicht 

nabij het centrum in te planten. Er zijn vele voorbeelden van Vlaamse steden waar er een gezonde 

wisselwerking is tussen de baanwinkels (die omwille van hun benodigde oppervlakten zich niet in het centrum 

kunnen vestigen) die nabij het centrum liggen van de stad, zodat deze laatste hier mee van kan profiteren. Het 

pertinent proberen weigeren van deze baanwinkels, heeft in de realiteit vaak als enige resultaat dat inwoners 

naar omliggende steden gaan om deze op te zoeken. 

 

Wij baten op dit moment de AD Delhaize in Geraardsbergen uit, die door de groei reeds zijn capaciteitslimiet 

qua verkoopoppervlakte heeft bereikt. Bovendien worden we de laatste jaren met verschillende nieuwe 

ontwikkelingen geconfronteerd waarvoor we extra plaats nodig hebben: enerzijds zien we in het kader van de 

recyclage- en afvalstromen de wetgever steeds meer verlangt van de supermarkt; maar ook op vlak van HACCP 

en autocontrole worden steeds strengere verplichtingen opgelegd waar verwacht wordt dat grondstoffen en 

afgewerkte producten onderling maar ook afvalstromen zo min mogelijk kruisen, wat onmogelijk is binnen de 

bestaande oppervlakte. We zouden graag ons bedrijf in de toekomst zien groeien maar daarvoor dienen wij 

meer ruimte te krijgen. Ook de huurder Brico Geraardsbergen heeft ons al laten weten dat het gebouw waarin 

zij gevestigd zijn (waarvan wij met vennootschap Midel NV eigenaar van zijn) momenteel te klein en zij niet het 

gewenste volledig assortiment kunnen aanbieden in de huidige oppervlakte. Ook voor dit gebouw zijn wij dus 

op zoek naar mogelijkheid tot uitbreiding. 

 

Wij hadden dus in eerste instantie gevraagd om de gronden die momenteel wel binnen het plangebied 

‘Astridlaan’ vallen, namelijk de gronden achter Brico, die op het gewestplan ingetekend werden als 

ambacht/KMO-zone, te wijzigen naar de bestemming kleinhandel zodat hier toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheden mogelijk zijn voor kleinhandel, zij het ook in de diepte en in de hoogte. 

 

In tweede instantie moeten wij vaststellen dat zelfs met deze ruimte erbij de oppervlakten voor uitbreiding 

redelijk beperkt blijven. Wij hadden dan ook graag vernomen of het nog mogelijk is het plangebied aan te 

passen, zoals bv. door de arcering in bijlage bij het plangebied te nemen. De gronden gelegen achter Delhaize 

hebben op dit moment weinig meerwaarde; en zijn volgens het Gewestplan deels ingetekend als bouwzone en 

deels bufferzone, dewelke toch aangeeft dat de wetgever op een bepaald moment in een diepere bebouwing 

voorzag. Het lijkt ons opportuun om deze mee te nemen in het plangebied en een mix van kleinhandel en 

bewoning te geven, met rondom een logische groene bufferzone die de omwonenden de nodige rust brengt. 

Een voorbeeld van zo’n dergelijke ontwikkeling kan u in bijlage vinden, de zone in het wit zou dan dienst doen 
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als deels kleinhandel, deels bewoning alsook een groene bufferzone. We denken vb aan een ontwikkeling 

waarbij op het gelijkvloers handel zou zijn en de verdieping als bewoning kan dienen. 

 

We merken op dat de kleinhandel in het huidige voorstel mogelijks zou beperkt worden van de kruising N42 / 

Zonnebloemstraat tot het rond punt N42 / Hogeweg / Groteweg, en een uitdovingsbeleid zou hanteren voor 

kleinhandel ten noorden van deze zone. Het is uiteraard niet aan ons om hierover te oordelen, maar de 

vooropgestelde zone voor kleinhandel lijkt naar onze mening aan de kleine kant (vooral gelet op de vele 

bewoning die reeds aanwezig is binnen deze zone) en laat weinig ruimte voor nieuwe realisaties, iets wat voor 

de visie in het ontwerp toch een win-win kan zijn, het functioneel karakter waarbij men grote oppervlakten en 

parking nodig heeft op een boogscheut voor het recreatief winkelen in het centrum. Het lijkt ons dan ook 

opportuun om de zone die voorzien is voor kleinhandel, indien deze beperkt zou worden zoals hoger 

beschreven, optimaal te benutten en de zone achter Delhaize in het plangebied mee te nemen. 

 

Tenslotte willen wij nog meegeven dat wij zeker willen mee werken aan het mobiliteitsaspect, momenteel zijn 

er veel op- en afritten op de site en wij willen zeker meewerken aan een positieve oplossing hiervoor. R54 

 

Naast een plan met de situering van het bedrijf werden nog volgende afbeeldingen als bijlage meegegeven: 

 

 

Antwoord: 

Met betrekking tot de begrenzing van de grootschalige detailhandel wordt verwezen naar de andere 

antwoorden m.b.t. de Astridlaan.  

 

Reactie indiener geeft aan dat hij wenst uit te breiden en vraagt om de plancontour van het plangebied 

‘Astridlaan’ aan te passen, waarbij enkele noordelijke percelen worden meegenomen. Op basis van de 

ingediende reactie is het onduidelijk om te weten wat de uitbreiding concreet betreft. Er worden nergens 

concrete oppervlaktecijfers, aantal bijkomende parking, ect. meegegeven. Tevens wordt de bedenking gemaakt 

of het bedrijf ook al naar andere ruimtelijke oplossingen, zoals een extra verdiep heeft gezocht.  

 

Er zal tijdens het verder planproces contact met het bedrijf worden opgenomen om te kijken of en hoe er 

bijkomende ruimte voor het bedrijf kan voorzien worden. Indien nodig kan een kleine wijziging van de 

plancontour plaatsvinden.  

 

De provincie is blij te vernemen dat het bedrijf naar een oplossing wil kijken m.b.t. de verschillende op- en 

afritten aan de Astridlaan. Dit zal ook worden doorgegeven aan de wegbeheerder en de stad.  
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Eén reactie (ingediend door twee personen) gaat niet akkoord met de afbakening van het plangebied 

Astridlaan. R55 

 

Het verbaasd ons dat het deelgebied Astridlaan een zeer hoekige afbakening kent. Wat wij niet aanvaarden is 

dat onze percelen die in een vierkante blok (ongeveer 1,5 ha) tussen de Groendreef en de trambaan liggen 

worden uitgesloten uit het deelplan. Eind 2018 wilde een familie deze gronden in hun bezit krijgen omdat dit 

de voorziene plaats was om retail uit te breiden aan het nu al zeer drukke kruispunt. Onze gronden sloten aan 

achter deze zonevreemde woning van de familie. 

 

Deze zone moest dienen om de spie verderop de Astridlaan te kunnen uitsluiten voor retail. Er is inderdaad 

vraag naar locaties voor baanwinkels en onze gronden dienden dan de zogezegde vraag naar baanwinkels 

tussen de Zonnebloemstraat en het rond punt op te vangen. Over de fake detailhandelsstudie waar geen enkel 

bewijs van is en heel wat winkelketens opzettelijk niet werden gecontacteerd, is het laatste woord nog niet 

gezegd. Baanwinkels willen een zichtlocatie aan de hoofdweg N42 en niet in tweede rang verstopt worden 

achter andere winkels. Dit staat duidelijk in de detailhandelsstudie. Zichtbaarheid en bereikbaarheid is 

belangrijk en in cluster.  

 

Een misrekening om deze gronden te kunnen verwerven met als gevolg dat onze gronden worden uitgesloten 

uit het deelplan. Daarom de hoekige afbakeningslijn van het deelplan. Als de bevriende ontwikkelaars niet 

kunnen verdienen, de anderen dan zeker niet.  

 

De hoekige afbakening is er dus één die grotendeels enkel tegemoet komt aan de percelen van ontwikkelaars 

en ‘vrienden’. Anderen krijgen de kans niet. Eerst goedkoop gronden proberen te verwerven en dan via een 

bestemmingswijziging zelf de grote poen pakken was het opzet. De afbakeningslijn van het deelplan is dan ook 

zeer onlogisch. Had het niet beter geweest de site Aldi, de site JBC en de site Gamma als de 3 clusters te 

beschouwen, zoals in de vorige afbakening.  

 

Al die woningen hoeven toch niet meer binnen die afbakeningslijn te zitten. Dit strijdt enorm met het citaat uit 

de startnota die in de vorige afbakening ook al werd geciteerd: ‘In dit RUP moet een halt toegeroepen worden 

aan de tendens tot verdringing van de woonfunctie door baanwinkels’. (Pag. 27). Er staan nu al met zekerheid 4 

(of 5) woningen op de agenda die moeten gesloopt worden. 

 

Conclusie: tal van tegenstrijdigheden. Verdringing van de woonfunctie tegen gaan maar de afbraak voor de 

vrienden primeert wel.  

 

Wij wensen op te merken dat de woningen (die op de agenda staan om te slopen) op dit gedeelte van de 

Astridlaan gelegen zijn waar geen nieuwe vestigingen meer mogen komen en het uitdoofbeleid van toepassing 

is.  

 

Zelfs geen appartementen meer mogelijk op het gedeelte Zonnebloemstraat tot spoorwegovergang. Dit dient 

dan ook duidelijk opgenomen te worden. Geen uitzonderingen, voor niemand dan.  

 

Opmerken dat de startnota de bundeling van baanwinkels aangeeft op de as Astridlaan Noord-Zuid, de ganse 

periferie met enkele clusters aan de kleinhandelsconcentraties. De Procoro besliste in de vorige afbakening dat 

de Astridlaan de hoofdbaan is en blijft voor baanwinkels in Geraardsbergen en zijn een belangrijke betekenis 

dient te krijgen in het winkelgebeuren.  

 

De ééngezinswoningen en de appartementen moeten uit het afbakeningslijn geschrapt worden zoals in het 

vorige afbakeningsproces. Enkel dit komt tegemoet aan een halt toeriepen aan de verdringing van de 

woonfunctie. De afbakeningslijn nu is een vrijgeleide om alles te doen waar het bestuur zin in heeft. Dit was al 

duidelijk bij de omkadering van de ‘bevriende percelen’.  

Omtrent de afbakeningslijn van het deelplan hebben we de volgende opmerking. Wij willen onze terreinen 

achteraan de Lidl mee ingekleurd zien als zone binnen het deelplan. Minstens wensen we een verbindingslijn 
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tussen de site JBC en de uiterste hoek van het zonevreemde bedrijf. Als dit lukt voor ‘bekenden’, moet dit ook 

kunnen voor andere eigenaars. Er is een gelijkheidsbeginsel. 

 

Bovendien weet de stad Geraardsbergen dat wij een woonontwikkeling wensen te realiseren aan de trambaan. 

Wij zijn nooit bevraagd geweest wat onze verdere intenties zijn met deze percelen. De anderen worden wel 

aan tafel geroepen. Graag willen wij ook onze inzichten te kennen geven aan de provincie. Als woongebied en 

recreatiezone kan omgevormd worden voor de Lidl, dan moet dit ook kunnen voor onze percelen erachter 

en/of ernaast. 

 

Een ander belangrijk aspect is de voorziene ‘parkweg’ uit het vorige PRUP. Deze belangrijke verbindingsweg die 

diende ontsluiting te geven aan de toekomstige KMO-zone alsook het recreatiegebied en diende af te buigen 

achter de Lidl om uit te komen op het kruispunt Zonnebloemstraat is van het toneel verdwenen. Een 

ontwikkeling van het recreatiegebied blijft daardoor verder uit. Dit kan niet toegelaten worden. Wij wensen 

deze ‘parkweg’ terug te zien in het verhaal over het plangebied en de ontsluitingen. Deze ‘parkweg’ nu 

opzettelijk uit de afbakening houden en de terreinen achter de Lidl inkleuren als winkelzone of een verbinding 

met de bestaande Lidl (voor uitbreiding gebouw, parking of nieuwe inplanting) hypothekeert de ontsluiting op 

de Astridlaan. Dit is van enorm belang. Onbegrijpelijk hoe dit is ‘vergeten’. 

 

Nochtans stelde zowel MOW als de POA in een recent bouwdossier/ bouwberoep voor het multi-functioneel 

sportcomplex aan de Molendreef met slechts één beperkte toegangsweg van 3 meter om het probleem van 

een deftige ontsluiting binnen het in opmaak zijnde PRUP Afbakening van het kleinstedelijk gebied bijzondere 

aandacht te geven. Er diende zelfs nagedacht te worden over een verbindingsweg tussen de huidige nieuwe 

sporthal De Veldmuis en het recreatiegebied. Bijzonder opvallend dat de zone van de sporthal niet binnen deze 

afbakeningslijn ligt, hoewel op pagina 27 de sporthal duidelijk vermeld staat als mee op te nemen in het PRUP.  

 

De ‘parkweg’ moet er komen en kan niet uitblijven omwille van ‘bevriende gronden’ die moeten herbestemd 

worden. Niet onbelangrijk om vooraf goed na te denken over de ontsluiting van het achterliggend 

recreatiegebied. De uitbreiding van de site Lidl legt hier een hypotheek op.  

 

Graag verzoeken wij om rekening te houden met onze bezwaren en onze terreinen achter de terreinen van de 

Lidl tevens mee op te nemen in het deelplan Astridlaan (om verdere afbraak van woningen tegen te houden), 

minstens een verbindingslijn te maken tussen de site ‘vroegere deelplan N42’ en de uiterste hoek van het 

zonevreemde bedrijf. 

 

Bijkomend ons verzoek om ons te horen over de ontwikkeling die wij wensen te doen links van de trambaan 

waar rechts ook de gronden van de Lidl zullen worden herbestemd.  
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Antwoord: 

 
De reactie indiener wenst dat enkele percelen worden opgenomen binnen de grenzen van het plangebied. Het is 
op basis van bovenstaande reactie onduidelijk met welke intenties de reactie indiener wil dat de percelen 
worden opgenomen in het deelplan van de Astridlaan. Enerzijds wordt in de reactie aangegeven dat de 
detailhandelsstudie niet goed werd uitgevoerd, wat doet vermoeden dat de reactie indiener wil dat zijn percelen 
wijzigen naar een zone waar grootschalige detailhandel moet toegelaten worden. Anderzijds schrijft reactie 
indiener dat er (conform het vorige afbakeningsproces) een ‘Parkweg’ moet komen voor de ontsluiting van het 
achterliggend recreatiegebied. Dat doet enerzijds vermoeden dat reactie indiener dit toch als recreatiezone 
wenst te ontwikkelen.  
 
Er is een logische verklaring waarom de grens van het plangebied Astridlaan een hoekige afbakening kent.  
Bij het bepalen van de begrenzing werd o.a. rekening gehouden met: 

- de bestaande grenzen van het gewestplan of infrastructuren; 
- de bestaande perceelindeling; 
- de ligging t.o.v. de Astridlaan 

In het verder onderzoek is het de doelstelling om de grenzen van alle plangebieden alsook de afbakeningslijn 
nog verder te verfijnen.  
 

De reactie indiener is van oordeel dat de detailhandelsstudie onzorgvuldig werd uitgevoerd. De provincie heeft 

IDEA Consult aangesteld voor de uitvoering van de detailhandelsstudie. IDEA Consult heeft expertise m.b.t. de 

opmaak van detailhandelsstudies. Er is in het kader van de studie aan IDEA Consult gevraagd om een neutraal 

expertenadvies te geven over de detailhandel in Geraardsbergen.  

 

Tijdens de uitvoering van de studie werd de consument alsook de sector zelf op verschillende manieren 

betrokken. Er werd een enquête gelanceerd, ronde tafel gesprek met lokale en bovenlokale actoren gehouden 

en er werden bilaterale gesprekken met ontwikkelaars (waaronder de reactie indiener) gehouden. Daarnaast 

heeft IDEA Consult telefonische interviews met verschillende retailers afgelegd. Hierbij werd een mix gezocht 

tussen retailers die vandaag reeds in Geraardsbergen aanwezig zijn en anderen. Met hen werd gesproken over 
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hun locatievoorkeuren en hoe zij tegenover Geraardsbergen staan als vestiging. De gesprekken die IDEA Consult 

uitvoerde gebeurden confidentieel, daarom worden de retailers niet in de detailhandelsstudie opgesomd. Wel 

werd een samenvattend verslag van de gesprekken in de detailhandelsstudie meegegeven. 

 

Hoewel de provincie niet deelnam aan de telefonische gesprekken die IDEA Consult heeft uitgevoerd, trekt ze 

haar expertise niet in twijfel. De uitkomst van deze samenvatting is niet van die aard dat ze argwaan zou 

opwekken. De provincie kan tevens geen redenen bedenken waarom een studiebureau haar opdracht niet naar 

behoren en neutraal zou uitvoeren.  

 

In de startnota wordt nergens vermeld dat er woningen herbestemd worden of dat de gronden achteraan de 

Lidl herbestemd zullen worden. Ook over de vroegere trambaan worden er momenteel geen uitspraken gedaan. 

Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ bevindt zich in een startfase. In deze fase is nog 

niet alles in detail onderzocht en worden enkel de grote krijtlijnen (planintenties) meegegeven. In het verder 

planproces zal onderzocht worden welke gebieden herbestemd worden. Ook het aspect van de ‘Parkweg’ zal 

mee onderzocht worden. In een latere fase zal een gedetailleerder plan met stedenbouwkundige voorschriften 

opgemaakt worden. Dit plan moet de eventuele onduidelijkheden die er nu nog zijn ophelderen.  

 

Er wordt opgemerkt dat de reactie vaak verwijst naar het vroegere afbakeningsproces. Het vorige PRUP 

‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ is volledig vernietigd. Een vernietigd RUP heeft juridisch 

gezien nooit bestaan. De opmaak van het PRUP is al enige tijd geleden. Sindsdien hebben er zich nieuwe visies 

inzake ruimtelijke ordening ontwikkeld. De provincie heeft besloten om een nieuw planproces op te starten op 

basis van nieuwe studiemateriaal. Dit is verduidelijkt in de startnota. Ook de wijzigingen t.o.v. het vorige 

planproces worden in de vernieuwde startnota kort vermeld.  

 

Reactie indiener haalt tot slot ook het aspect van de bufferzone tussen de Astridlaan en de spoorweg (Spie) aan. 

Hier wordt verder bij de behandeling van reactie R58 op ingegaan (zie hieronder).  

 
Er werd een reactie ingediend m.b.t. op een braakliggend gebied gelegen tussen de Astridlaan en de spoorweg. 

Dit gebied werd door de reactie indiener verder omschreven als de ‘Spie’. Volgens het gewestplan is deze Spie 

grotendeels gelegen in ‘bufferzone’ en deels gelegen in woongebied’. R58 

 

De indiener verwijst naar volgende tekst in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

Het GRS werd definitief vastgesteld op 13 maart 2011. Het maakt expliciet melding van de Spie (pagina 84 van 

het richtinggevend gedeelte van het GRS) als kleinhandelszone: ‘Binnen het gebied situeren zich enkele 

(economische) polen die in de toekomst mee de dynamiek van de stad moeten bepalen: 

(groot)winkelbedrijven langsheen de Astridlaan vanaf de spoorwegovergang tot aan de rotonde Hogeweg 

kunnen in de toekomst verder ontwikkelen. Dit is met inbegrip van het terrein tussen de N42 en de spoorweg 

die vandaag op het gewestplan is ingekleurd als bufferzone.’ 

 

In het GRS op pagina 38-39 (van het richtinggevend gedeelte van het GRS) wordt expliciet gesuggereerd om dit 

aanvankelijk via een PRUP te onderzoeken.  

 

“De Provincie selecteerde op basis van een aantal criteria volgende perifere kleinhandelsconcentraties van 

regionaal belang te Geraardsbergen: 

o N42 Astridlaan Noord 

o N42 Astridlaan Zuid 

 

Het betreft hier concentraties van handelszaken die voornamelijk gericht zijn op autobereikbaarheid. De Stad 

Geraardsbergen suggereert om deze handelszaken (momenteel woongebied, ambachtelijke zone en beperkt 

deel natuurgebied) mee te nemen binnen een globaal provinciaal RUP waar ook de stedelijke sportcampus 

wordt uitgewerkt”. 
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Ook op pagina 98 (onder punt 5 ‘maatregelen – actiepunten’) staat onder punt 5.2 ‘Economie’ als ‘doelstelling’ 

‘Beperken van uitwaaieren van (grootschalige) handelsfuncties langs invalswegen en structureren 

kleinhandelsconcentratie N42’ en als ‘actieprogramma’ opmaken van RUP’.  

 

De indiener geeft in zijn reactie een historiek m.b.t.: 

- de procedure van het voorgaande vernietigde PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’; 

- de opmaak van het gemeentelijk RUP ‘Handelsactiviteiten’ waarbinnen de Spie initieel vervat zat; 

- een delegatieverzoek voor de opmaak van een gemeentelijk RUP; 

- het uitlaten van een planningsinitiatief m.b.t. zijn eigendom. 

 

De indiener bevestigd dat er – net zoals in de detailhandelsstudie wordt vastgesteld - twee polen geschikt zijn 

voor detailhandel in Geraardsbergen, nl. het centrum en de N42 (Astridlaan). De indiener geeft aan dat er iets 

vreemd bij de opmaak van de startnota en voorbereiding van dit nieuwe PRUP gebeurt. Hij stelt dat er niets 

anders kan besloten worden dat in deze startnota alles in het werk wordt gesteld om specifiek een 

herbestemming van de Spie te bemoeilijken. Het valt meteen op, want net de Spie wordt vakkundig uit het 

toepasselijk plangebied ‘Astridlaan’ geknipt, al ligt het wel nog binnen de afbakeningslijn (zie afbeelding).  

 

 

Als dan wordt gekeken in de reeds beschikbare stukken, valt op dat alle kleinhandelsactiviteiten langs de N42 

ten noorden van de Zonnebloemstraat zelfs het voorwerp moeten vormen van een zgn. ‘passief 

uitdovingsbeleid’.  

 

Er is verzet tegen het plan om verschillende redenen: 

- Er wordt weinig rekening gehouden met het GRS van de stad Geraardsbergen. De Spie wordt 

uitdrukkelijk aangeduid als locatie voor handelsactiviteiten. Het klopt niet dat een PRUP niet zou zijn 

gebonden aan het GRS. Bovendien keurde de Deputatie dit GRS ook wel goed. Het PRUP 

Geraardsbergen kan niet zonder meer afwijken van deze richtinggevende bepalingen van het GRS. Er 

zijn geen afdoende reden terug te vinden in de startnota dat verantwoordt om ervan af te wijken, 
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conform de strenge uitzonderingsmogelijkheden die zowel regelgeving als rechtspraak hiertoe 

voorziet. Er wordt verwezen naar artikel 2.1.2 VCRO § 3. ‘Het richtinggevend gedeelte van een 

ruimtelijk structuurplan is het deel van het ruimtelijk structuurplan waarvan een overheid bij het 

nemen van beslissingen niet mag afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de 

ruimtelijke behoeften van de verschillende redenen. De uitzonderingsgronden voor een afwijking 

worden uitgebreid gemotiveerd. Ze mogen in geen geval een aanleiding zijn om de duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in 

het gedrang te brengen.’ 

 

Er wordt daarbij uitdrukkelijk melding gemaakt van ‘een’ overheid. Dat geldt dus ook voor uw 

provincie over het GRS. Het is volstrekt onduidelijk op vandaag wat dan exact die onvoorziene 

ontwikkelingen van ruimtelijke behoeften zouden zijn, die de verandering in beleid zouden kunnen 

verantwoorden. Uw provincie lijkt ook even uit het oog te verliezen dat het hier gaat om een vigerend 

structuurplan. Ook de Raad van State kijkt trouwens erg streng toe op de strenge voorwaarden die 

gelden om een verkozen beleid, via een structuurplan, onder de mat te schuiven via een 

planningsinitiatief. Er wordt in reactie verwezen naar enkele uitspraken van de Raad van State. Ook in 

het GRS staat dat Denderland niet van regionaal belang is (pagina 39). 

 

- Er wordt abstractie gemaakt van de planologische keuzes die de provincie al voor de Spie al heeft 

gemaakt. Uw provincie verleende immers een delegatie van haar planbevoegdheid voor de Spie aan 

de stad Geraardsbergen met het oog op het finaliseren van het gemeentelijk RUP tot het 

herbestemmen van de Spie tot een zone voor handelsactiviteiten. Deze delegatie is nog steeds 

bestaand, niet vervallen en dus van toepassing. In de VCRO is er immers enkel sprake van de delegatie 

vanaf de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de delegatiebevoegdheid slaat. 

Andere redenen van verval worden in de regelgeving niet voorzien. Het RUP is nog niet in werking 

getreden, doordat de stad Geraardsbergen (foutief en kwalijk) stil blijft zitten. Maar dat RUP is wel in 

opmaak. En dat RUP in opmaak wordt genegeerd in de startnota. 

 

- De ruimtelijke keuzes in het PRUP zelf, zijn betwistbaar: 

 

o Er wordt met deze startnota, naast de twee geschikte polen voor kleinhandel en in weerwil 

tot het eigenstudie materiaal, met het deelplan ‘Denderland’ nog een derde pool voor 

kleinhandel gecreëerd. Nochtans wees ook de detailhandelsstudie uitdrukkelijk aan dat het af 

te raden is om een derde detailhandelscluster uit te bouwen op het grondgebied van 

Geraardsbergen. Toch wordt in de startnota de mogelijkheden gegeven om er winkelen 

mogelijk te maken.  

In de detailhandelsstudie staat uitdrukkelijk:  

Denderlandshopping center: 

▪ Het winkelaanbod in het Denderlandshopping center is eerder beperkt en wordt 

gedomineerd door de aanwezigheid van een Carrefour. 

▪ Een zeer groot deel van de locatie staat leeg. 

 

o Het beperken van de kleinhandel tussen de Zonnebloemstraat en Groteweg berust op los 

zand. Er is geen sprake van verdere versnippering omdat vandaag minstens evenveel 

kleinhandel aanwezig is op het stuk Zonnebloemstraat Galgestraat.  

 

Er is ook geen extra ruimte in de verkozen (beperkte) zone om meer kleinhandel te gaan 

bundelen. Het argument van ruimtelijk rendement is een drogreden en getuigt van 

ruimtelijke naïviteit. Natuurlijk is een RUP altijd voor de toekomst maar de reeds bestaande 

verdichting in dit stuk laat niet toe te veronderstellen dat zelfs op middellange termijn 

verruiming van het kleinhandelsaanbod binnen deze zone mogelijk zou zijn. Bovendien 

ondermijnt deze beperking net de wens om minder congestie te veroorzaken wat verkeer 

betreft. 
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o Het staat vast dat in het kader van de detailhandelsstudie wel melding wordt gemaakt van 

‘gesprekken met retailers’, maar via e-mails kunnen bezwaarindieners aantonen dat amper 

relevante winkelketens werden gecontacteerd. Welke retailers voor deze bevindingen dan 

wel zouden hebben ingediend, is onduidelijk en daar hebben bezwaarindieners het raden 

naar.  

 

o De Spie wordt uit het deelplan ‘Astridlaan’ gehaald, en niet herbestemd, maar de reden 

daarvoor zijn in de startnota niet terug te vinden. Dit is beleidsmatig niet alleen een erg 

bevreemdende keuze, maar bovendien is dat ruimtelijk ook een betwistbare keuze. De Spie 

heeft als harde grens de spoorweg, en ligt bovendien tussenin kleinhandel, KMO-zone en 

bedrijventerrein (ten noorden) Restzones zouden net ruimtelijk geactiveerd moeten worden. 

Het is volstrekt onduidelijk waarom deze bufferzone intact zou moeten blijven, terwijl op 

andere plaatsen binnen het afbakeningsgebied bufferzones allemaal worden weggewerkt. 

Een voorbeeld: ‘door na te denken over bedrijvigheid die verweefbaar is met het dorp, 

moeten we niet langer vasthouden aan het principe van de ‘bufferstrook’ (zie pagina 106 van 

de startnota). Ook op pagina 108 staat dat bufferen beter kan met gebouwen.  

 

Er wordt gevraagd om de Spie op te nemen in het plangebied Astridlaan, het uitdoofbeleid voor het noordelijk 

stuk van de N42 te schrappen en rekening te houden met de reeds gemaakte ruimtelijke keuzes voor de Spie. 

 

Antwoord: 

De reactie heeft betrekking op 3 aspecten die hieronder beantwoord worden: 

 

Relatie met het GRS 

Volgens reactie indiener zijn er in de startnota geen afdoende redenen terug te vinden om van het GRS af te 

wijken. De ‘Spie’ is momenteel niet opgenomen binnen de afbakeningslijn, omdat: 

- In de detailhandelsstudie wordt voorgesteld om in Geraardsbergen een tweepolige handelsstructuur te 

voorzien, nl. de kern en de Astridlaan. Er wordt voorgesteld om de zone voor grootschalige 

detailhandel te concentreren tussen de zone van de Groteweg en de Zonnebloemstraat. Er zijn in de 

zone ten noorden van de Astridlaan nog verschillende grootschalige detailhandelszaken aanwezig. 

Naar aanleiding van de raadpleging wordt voorgesteld om deze handelszaken te behouden, maar 

bijkomende handelszaken te weren. Dit is in de vernieuwde startnota aangepast. 

- De Astridlaan een gewestweg is die tot op heden verschillende rollen moet opnemen als 

ontsluitingsweg, als drager van bestemmingsverkeer en als doorgaande verbinding. We stellen voor 

om de afstand waarin deze conflicten zich voordoet, te beperken. Hoe korter de afstand waarlangs dit 

conflict zich voordoet, hoe beter de doorstroming en hoe beperkter de conflicten. 

- Het conflict tussen doorgaande bewegingen en bestemmingsverkeer is vooral een gevolg van de vele 

baanwinkels op de Astridlaan ter hoogte van de stedelijke omgeving. Verder blijkt dat een concentratie 

van detailhandel het functioneren ervan verbetert. Vandaar de optie om het recreatief winkelen te 

bundelen in het stadscentrum en het functioneel winkelen langsheen een beperkte zone van de 

Astridlaan. Die zone mag niet te groot zijn om te veel ‘verdunning’ van het detailhandelsweefsel te 

voorkomen en om te grote afstanden binnen de winkelzone te vermijden, twee elementen die afbreuk 

doen aan de winkelbeleving en -efficiëntie. 

 

Daarnaast proberen we vanuit het provinciaal beleid het extra ruimtebeslag zoveel als mogelijk te beperken.  

 

De begrenzing van het plangebied gebeurde op basis van de reeds bebouwde gebieden en/of de gebieden die 

volgens het gewestplan kunnen bebouwd worden. Dit verklaart waarom een deel van de ‘Spie’ met name het 

stukje dat volgens het gewestplan in woongebied gelegen is, is meegenomen.  
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Reactie indiener stelt dat er in het GRS expliciet wordt gesuggereerd om dit aanvankelijk via een PRUP te 

onderzoeken. Het klopt dat er in het GRS verschillende suggesties naar de provincie worden gedaan. Zoals 

letterlijk vermeld in het GRS zijn het suggesties. Zij houden op geen enkele wijze een verplichting in.  

 

Er wordt in de reactie kort verwezen naar Denderlandshopping en dat dit project niet van regionaal belang zou 

zijn. We nemen Denderlandshopping op om verschillende redenen met name het programma voor wonen, de 

samenhang met het ruimere geheel van het abdijpark en de zeer gunstige locatie voor stedelijke functies. 

Hoewel dit niet de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vereisen, is het een 

opportuniteit van een bestaande dynamiek op het terrein dat er ons ertoe bracht om Denderlandshopping mee 

op te nemen.. 

 

In het verdere planproces wordt verduidelijkt waarom er aan bepaalde zaken in het GRS geen gevolg wordt 

gegeven en/of wordt afgeweken.  

 

Verkregen delegatie 

De reactie indiener suggereert dat de provincie abstractie maakt van de planologische keuzes die ze voor de 

Spie zou gemaakt hebben. Daarbij verwijst de reactie naar de delegatie die de provincie aan de stad heeft 

verleend.  

 

Het klopt dat de provincie op 2 april 2015 een delegatie verleend heeft aan de stad. Eén van de redenen 

waarom de provincie de delegatie verleend had, was omdat de provincie toen niet onmiddellijk de 

mogelijkheden had om de concrete vraag naar een planningsproces uit te voeren. Met een delegatie kan een 

planningsniveau een planningsbevoegdheid delegeren aan een ander planningsniveau. Er wordt nergens in de 

wetgeving gesteld dat het verlenen van een delegatie gelijk staat aan een akkoord of gunstig advies over het 

onderwerp waarop de delegatie betrekking heeft.  

 

Bij het verlenen van de delegatie werd meegegeven dat dergelijk planinitiatief een belangrijke impact op het 

functioneren van het detailhandelsapparaat van de stad en zelfs van de regio heeft, en dus onrechtstreeks op de 

visie over het functioneren van het ganse stedelijk gebied van Geraardsbergen. Er werden verschillende 

voorwaarden bij de delegatie meegegeven: 

o Indien het RUP een omvangrijk programma voorstelt zal zelfs de invloed ervan op de detailhandel in de 

omliggende gemeenten mee onderzocht moeten worden.  

o Er moet ingegaan worden op het huidig en reeds geplande (bijvoorbeeld de UNAL-site) 

kleinhandelsapparaat, de mogelijke knelpunten, bedreigingen, maar ook sterktes en kansen voor dit 

bestaande en reeds geplande apparaat.  

o Een marktruimteonderzoek is noodzakelijk om te verifiëren of er naast dit bestaande handelsapparaat 

nog ruimte is voor bijkomende handelsoppervlakte en zo ja voor welke nichemarkten.  

o Het belangrijk is om na te gaan op welke manier de locatie langsheen de Astridlaan kan functioneren 

binnen het geheel aan kleinhandel maar ook algemeen ten opzichte van andere attractiepolen van de 

stad. Is er een synergie of is er sprake van concurrentie?  

 

Een delegatie is niet termijngebonden. Het verkrijgen van een delegatie legt ook geen verplichting tot opmaak 

van een RUP op. 

 

In de reactie werd ook gesteld dat er in de startnota nergens iets vermeld wordt over het RUP dat destijds o.a. 

voor de Spie werd opgemaakt. Er is in het verleden een planinitiatief opgestart, maar dat heeft niet tot een RUP 

geleid.  

 

Naar aanleiding van de vernietiging van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ is de 

provincie een nieuw planinitiatief gestart. Omdat grootschalige detailhandel een impact op het functioneren 

van het detailhandelsapparaat van een stad en zelfs van een regio kan hebben, heeft de provincie n.a.v. het 

voorliggende planinitiatief een detailhandelsstudie laten opmaken. De detailhandelsstudie heeft verschillende 

aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen werden in de startnota meegenomen. Eén van de aanbevelingen 
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betreft een halt toe te roepen aan de verdere ‘verlinting’ van grootschalige detailhandel langsheen de 

Astridlaan. Het is o.a. omwille van deze reden dat het perceel van de indiener niet (volledig) werd meegenomen. 

Het deel van het perceel gelegen in woongebied werd wel meegenomen.  

 

Ruimtelijke keuzes 

De reactie indiener stelt dat met het deelplan ‘Denderland’ een derde detailhandelspool wordt gecreëerd. Hij 

stelt dat dit strijdig zou zijn met de detailhandelsstudie omdat er in de startnota de mogelijkheid gegeven wordt 

om winkelen mogelijk te maken.  

 

Op vandaag betreft Denderlandshopping een bestaand en vergund shoppingcenter. In de startnota wordt voor 

deze site een gemengde ontwikkeling voorzien, waarbij winkels beperkt worden toegelaten. Het 

winkeloppervlak zal lager liggen dan het huidig vergunde winkeloppervlak. Dit om een derde detailhandelspool 

tegen te gaan. In het verdere planproces zal bij de opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften o.a. een 

maximaal oppervlak worden opgelegd.  

 

De reactie indiener stelt dat er geen versnippering is en dat er in de voorgestelde zone geen extra ruimte meer is 

om kleinhandel te gaan bundelen. Op vandaag stellen we vast dat de meeste percelen langsheen de Astridlaan 

volgens het gewestplan gelegen zijn in woongebied. In het woongebied wordt grootschalige detailhandel 

toegelaten. Strikt genomen kan de volledige Astridlaan op (middel)lange termijn volledig ontwikkeld worden als 

handelsstrook. Om deze ‘verlinting’ van baanwinkels tegen te gaan, is er het voorstel om de detailhandelspolen 

te concentreren. In het planproces wordt dit verder onderzocht.  

 

Net zoals alle andere sectoren zal ook deze sector moeten kijken hoe zij haar ruimte zo efficiënt mogelijk 

gebruikt. Hier kan creatief mee omgesprongen worden. Op vandaag wordt vastgesteld dat verschillende zaken 

bijvoorbeeld een ondergrondse parking hebben of een gelijkvloerse parking met een winkel er bovenop (cfr. de 

Colruyt in Gent, Aalter en in Sint-Martens-Latem of Delhaize in Liedekerke en Aalst, Ikea in Gent, Brico Plan It 

Gent) of een parking op het dak (Delhaize Gentbrugge, Waasland Shopping Center Sint-Niklaas, …) …. Indien er 

potentieel is voor de regio is het niet onmogelijk dat dergelijke investeringen gebeuren. 

 

Het concentreren van detailhandel is geen nieuw gegeven. Op vandaag worden detailhandelskernen in steden 

aangeduid en ook voor de ‘baanwinkels’ wordt gekeken hoe deze kunnen gestructureerd worden. Er zijn hier 

reeds verschillende voorbeelden van (cfr. baanwinkels en gemeenten op één lijn N70, etc. ).  

 

De reactie indiener stelt dat de beperking van de detailhandel net congestie in de hand zal werken. Aan dit 

planproces is een milieueffectenonderzoek gekoppeld. Eén van de te onderzoeken onderdelen is mobiliteit. Uit 

dit onderzoek zal blijken of de voorgestelde visie verdere mobiliteitsproblemen zal veroorzaken. Naast de 

voorgestelde visie wordt ook het huidige en juridisch referentiekader onderzocht. Er zal onder andere 

onderzocht worden wat de mobiliteitsimpact is als de volledige Astridlaan (t.e.m. de spoorweg) detailhandel 

zou worden. Op basis van de bevindingen kan het plan nog bijgesteld worden of bijkomende maatregelen 

getroffen worden.  

 

De reactie indiener is van oordeel dat de detailhandelsstudie onzorgvuldig werd uitgevoerd. Er zouden volgens 

hem amper relevante winkelketens gecontacteerd zijn en er is geen transparantie over welke retailers er dan 

wel zijn gecontacteerd.  

 

De provincie heeft IDEA Consult aangesteld voor de uitvoering van de detailhandelsstudie. IDEA Consult heeft 

expertise m.b.t. de opmaak van detailhandelsstudies. Er is in het kader van de studie aan IDEA Consult gevraagd 

om een neutraal expertenadvies te geven over de detailhandel in Geraardsbergen.  

 

Tijdens de uitvoering van de studie werd de consument alsook de sector zelf op verschillende manieren 

betrokken. Er werd een enquête gelanceerd, ronde tafel gesprekken met lokale en bovenlokale actoren 

gehouden en er werden bilaterale gesprekken met ontwikkelaars (waaronder de reactie indiener) gehouden. 

Daarnaast heeft IDEA Consult telefonische interviews met verschillende retailers afgelegd. Hierbij werd een mix 
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gezocht tussen retailers die vandaag reeds in Geraardsbergen aanwezig zijn en anderen. Met hen werd 

gesproken over hun locatievoorkeuren en hoe zij tegenover Geraardsbergen staan als vestiging. De gesprekken 

die IDEA Consult uitvoerde gebeurden confidentieel, daarom worden de retailers niet in de detailhandelsstudie 

opgesomd. Wel werd een samenvattend verslag van de gesprekken in de detailhandelsstudie meegegeven. 

 

Hoewel de provincie niet deelnam aan de telefonische gesprekken die IDEA Consult heeft uitgevoerd, trekt ze 

haar expertise niet in twijfel. De uitkomst van deze samenvatting is niet van die aard dat ze argwaan zou 

opwekken. De provincie kan tevens geen redenen bedenken waarom een studiebureau haar opdracht niet naar 

behoren en neutraal zou uitvoeren. 

 

Er wordt opgemerkt dat de reactie vaak verwijst naar het vroegere afbakeningsproces. Het vorige PRUP 

‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ is volledig vernietigd. Een vernietigd RUP heeft juridisch 

gezien nooit bestaan. De opmaak van het PRUP is al enige tijd geleden. Sindsdien hebben er zich nieuwe visies 

inzake ruimtelijke ordening ontwikkeld. De provincie heeft besloten om een nieuw planproces op te starten op 

basis van nieuwe studiemateriaal. Dit is verduidelijkt in de startnota. Ook de wijzigingen t.o.v. het vorige 

planproces werden in de vernieuwde startnota kort vermeld.  

 

Eén reactie vraagt zich af waarom site KSV aan de Molendreef, de Veldmuis en de problematiek van de 

Trambaan niet in het RUP is mee opgenomen. Voor deze zone dient eveneens een RUP uitgewerkt te worden, 

dringend nood aan totaalvisie i.f.v. ontsluiting langs Astridlaan enz. Het weglaten van een visie hieromtrent in 

het RUP is vergissing die men (met succes) zal aanvechten bij de RVV … R60 

 

Antwoord: 

Deze zone (KSV site, de Veldmuis, etc. ) bevindt zich binnen het voorstel van afbakeningslijn. Dit wil betekenen 

dat het gebied (indien gewenst) verder kan ontwikkeld worden. Mogelijks wordt hiervoor nog een actie 

opgenomen in het actieprogramma. 

 

In het GRS suggereert de gemeente om binnen een globaal provinciaal RUP de stedelijke sportcampus uit te 

werken. Echter is de situatie ten tijde van de opmaak van het GRS gewijzigd. De stad Geraardsbergen heeft 

recent de sporthal Veldmuis uitgebreid, is eigenaar van de trambaan en is momenteel bezig met de 

ontwikkeling van de KMO-zone langs de andere zijde van het recreatiegebied. Zij is in eerste instantie het best 

aangewezen om dit gebied ruimtelijk te ordenen. Het gaat immers over een ontwikkeling van lokaal (stedelijk 

niveau). De stad kan op eigen initiatief een masterplan en/of RUP voor dit gebied opmaken.  

 

Dit onderwerp wordt in het verder planproces verder met de stad besproken. De opmaak van een masterplan 

en/of een bijkomend RUP kan eventueel een onderdeel worden van het actieplan.  

 

Eén reactie gaf het volgende m.b.t. de handel mee:  

- Oppassen met beperken van uitbreidingsmogelijkheden winkelcentra: grote ketens willen zich niet 

meer in stadscentrum vestigen omdat bereikbaarheid/mobiliteit een probleem is.  

- Dringend nood aan ondergrondse parking in het centrum van de stad indien men uitbreiding ketens 

langs Astridlaan wil beperken (geen voorstander van dit idee om uitbreidingsmogelijkheden langs 

Astridlaan te beperken). Grote winkelketens moeten immers ook een plaats krijgen binnen 

Geraardsbergen. 

- Het huidige centrum raakt enkel opgevuld met nacht - kebab en/of gsmwinkels, goedkope 

kledingswinkels enz, weinig kwalitatieve winkels nog. Het centrum kan aantrekkelijker gemaakt 

worden met meer kwalitatieve resto’s, foodketens, ruime fietsverbindingen, coworking-locaties, meer 

groen (ontharden!). Niet zozeer grote retail maar detailzaken, horeca / ambachtelijke bakkers 

/voedselhub, kantoor- en dienstenfuncties trekken mensen naar centrum. 

- Grote retailzaken vormen geen bedreiging voor handelszaken in stadscentrum, deze horen wel 

degelijk thuis langs invalswegen (dus ook uitbreidingsmogelijkheden behouden voor bestaande 

zaken). In stadscentrum meer horeca, foodketens, kantoor, diensten en detailzaken, coworkingplace 
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met ruimte voor parkeren (ondergronds onder of in nabijheid van station) voorzien (zie Aalst, Leuven, 

etc. ). R60 

 

Antwoord: 

Met betrekking tot het beperken van de grootschalige detailhandel wordt verwezen naar bovenstaande 

antwoorden. Een bestuur kan niet dwingen om bepaalde types handel in haar centrum te krijgen. Zij is 

afhankelijk van initiatiefnemers. Wel kan een bestuur inzetten op beeldkwaliteit, etc. om de aantrekkelijkheid 

van de stad te vergroten en initiatiefnemers aan te trekken. Dit is een gemeentelijke bevoegdheid. De 

suggesties worden doorgegeven aan de stad.  

 

Voorstel van bijkomende fietsoversteek R72 

 

Het betreft een idee dat we out of the box al eerder met Fietscampagne uitdachten: 

Een oversteek (fietsbrug/tunnel) van Astridlaan en spoorweg op het einde van de Gentsestraat naar de 

Molendreef toe zou een belangrijk knooppunt kunnen zijn voor fiets- en voetgangersverkeer. 

Of dat met een brug of tunnel moet, is voer voor ingenieurs; als fietsbeweging zagen we de mogelijkheid die 

dat zou maken voor een betere en veiligere mobiliteit (en daardoor ook duurzamer). Nogmaals, het is een out 

of the box idee. Het zou in ieder geval een opvallende fly-over voor fietsers en voetgangers kunnen zijn, zoals 

we die al kennen in Gent (bv Nieuwevaart/Gasmeterlaan). 

 

De Fly-over zou perfect aansluiten op de reeds bestaande autoloze fietsverbinding naar Schendelbeke toe, en 

aansluitend ook op het eveneens autoloze jaagpad langs de Dender naar Zandbergen en Ninove/Aalst toe (in 

lichtgroen en donkerblauw). 

 

Naar het westen toe, zou de Fly-over een veilige aansluiting geven op de Molendreef: deze eenrichtingsstraat 

wordt binnenkort ingericht als eerste fietsstraat in Geraardsbergen, een initiatief van KSV (voetbalclub) i.s.m. 

Stad Geraardsbergen. Aansluitend wil KSV ook de haaksliggende Trambaan inrichten als autoloos fiets- en 

wandelalternatief (het is nu een aarden weg; voorstel is om daar een halfverharding te voorzien met 

tractorsluizen). Je kan stellen dat die verbinding parallel loopt met het naastliggende prima fietspad komende 

uit de Felicien Cauwelstraat; dat klopt, maar door de komst van de nieuwe sporthal is deze straat veel drukker 

geworden en minder veilig voor fietsers. 

 

Een extra autoloze fietsverbinding is welkom. Bovendien is dat stukje vroegere trambaan al jaren een 

uitgelezen kans om in te richten als degelijke autoloze verbindingsweg. Het zou een symbooldossier kunnen 

zijn i.k.v. fietsverbindingen in Geraardsbergen (met uitgesproken voorkeur in de publieke opinie, geef ik ter 

volledigheid mee). 

 

De paarse stippellijn vervolledigt het vroegere traject van de voormalige trambaan (daar ingenomen door 

akkers en weiden). In bijlage stuur ik ter info het volledige dossier van de Trambaan Geraardsbergen-Herzele, 

dat ik eerder dit jaar uitwerkte bij Climaxi. 

 

Verderop geeft de Molendreef (de gele lijn) aansluiting naar Deftinge (op een prima afgescheiden fietspad in 

de Hazelaarsstraat) en nog wat verder via opnieuw een autoloos fietsalternatief naar Maria-Lierde; nog 

verderop geeft het zelfs een goede fietsverbinding met de N42 (waar eveneens een veilig afgescheiden fietspad 

ligt, wat niet het geval is op de Astridlaan). 

 

Aansluitend op de Molendreef, heb ik in lichtblauw nog een mogelijk autoloos fietsalternatief uitgetekend: het 

is een aarden weg die de verbinding maakt naar de Oudenaardsestraat naar Brakel toe. Ook om deze aarden 

weg met halfverharding als degelijk fietsalternatief te voorzien, is Fietscampagne vzw al langer vragende partij. 

Op die manier kan een goede en veilige fietsverbinding gemaakt worden naar Goeferdinge/Zarlardinge toe, en 

verderop naar Brakel dus. 
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Antwoord: 

Deze suggestie wordt in het verdere planproces onderzocht.  

 

De JeugdraadPlus brengt volgend advies uit: R75 
 

- De jeugdraadPlus ondersteunt het idee om baanwinkels te concentreren in het aangeduide segment 
van de Astridlaan. Dit vooral vanuit het idee dat er, gezien de leegstand, genoeg ruimte moet te 
vinden zijn in het centrum. Het centrum is de voorkeurslocatie voor winkels. Dit blijkt ook uit een 
bredere bevraging via Instagram-stories, waarbij 116 (jonge) respondenten liever winkels in het 
centrum hebben dan langs de Astridlaan (waar slechts 21 respondenten voor kozen). 
 

- Grote steun voor aanpakken verkeersveiligheid Astridlaan. De JeugdraadPlus staat achter de plannen 
om de Astridlaan aan te pakken en veiliger te maken voor zachte weggebruikers. De JeugdraadPlus 
staat achter het voorstel van de 'knip' op de Reepstraat. Aan 'het Holleke' is er inderdaad een 
probleem. Alle getekende trajecten moeten goed geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid. 

 
- Vragen bij geplande locatie van oversteek over de Astridlaan langs Gamma 

Er worden wel vraagtekens geplaatst bij de locatie van de noordelijke oversteek t.h.v. de Gamma. Dit 
zou verder bevraagd moeten worden bij actoren die in de buurt gevestigd zijn: 
"Zoals de Jeugdraad eerder heeft gezegd, denk ik ook dat mensen niet echt de geplande oversteek 
plaats zouden gebruiken, want dit passeert niet langs [Sporthal] de Veldmuis waar dat de bedoeling is 
dat er mensen er veilig en gemakkelijk naar de Veldmuis kunnen gaan. Het is een goed idee dat ze een 
gepland oversteekplaats willen maken maar ze moeten dit denk ik best herbekijken en misschien 
ergens anders leggen." 
"Men zou de scholen moeten bevragen die route naar De Kriebel [vroegere sporthal] maken, wat hun 
bevindingen zijn?" 
 

- Herlocatie van Chiro? 
In de Startnota wordt gesteld: "Een mogelijke lange termijnpiste kan zijn om de Chiro aan de sporthal 
de Veldmuis te herlokaliseren naar een herontwikkelde atheneumsite. Op die manier sluiten de lokalen 
beter aan op het stadscentrum en wordt de drukke Astridlaan vermeden."(p. 135). De JeugdraadPlus 
vindt het moeilijk om daarrond standpunt in te nemen. De JeugdraadPlus vraagt uitdrukkelijk om dit 
met de Chiro af te stemmen en actief met hen in dialoog te gaan. 

 

Antwoord: 

De suggestie m.b.t. de oversteek wordt in het verder planproces bekeken. De Chiro heeft n.a.v. deze raadpleging 

ook gereageerd en enkele suggesties geformuleerd (zie hierboven). Daar zal in het verder planproces mee 

rekening gehouden worden.  
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2.2.3 Plangebied Sint-Jozef 

 

Zonder afbreuk te doen aan de private eigendomsrechten van het nabijgelegen Sint-Jozefsinstituut en de 

“Karmelietenmeerschen” brengt de dorpsraad Nederboelare volgend advies uit: 

 

Het voorstel om langs de Karmelietengracht en de Molenbeek een wandelpad te voorzien is lovenswaardig en 

kan ons inziens toeristisch, historisch worden ingekleed. Hiervoor is een archeologisch onderzoek naar de 

stadsomwallingen en de voormalige waterburcht “De Borch” misschien bespreekbaar met de eigenaar. In de 

reactie wordt in bijlage verwezen naar volgende informatie: De muur rond Geraardsbergen, Gerardimontium, 

blz. 36-37 e.a.). Dezelfde bron meldt op blz. 186 de Gentsepoort op de kruising tussen de Karmelietengracht-en 

de Gentsestraat en op blz. 128-129 de versterkte toren tegen de Dender (den Sack).  

 

Accentuering van deze relicten dragen ongetwijfeld bij tot toerisme of ten minste een bevestiging van de rijke 

geschiedenis van onze stad. Uiteraard is accentuering zoals heden in de abdij een pluspunt voor deze mooie, 

milieuvriendelijk verlichte wandelroute. Tijdens een vergadering over de “trage wegen” opperde onze 

dorpsraad de trage weg vanaf de Baronie van Boelare naar de stad in ere te herstellen tussen de 

Zonnebloembrug en de Karmelietenstraat.  

 

Wij stellen twee opties van trage weg voor:  

- in tegenstelling tot de oude “trage weg” die schuins over het Jozefietendomein liep werd aan het 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw voorgesteld deze nu langsheen de Dender en achter de 

klaslokalen te laten lopen. 

- een andere optie bestaat in een tracé langs de Zakkaai “den Sack” met een stappers- trappersbrug ter 

hoogte van de publieke parking in de Karmelietenstraat en juist naast de Zonnebloembrug om zo de 

trage weg van de baronie naar de Zakkaai te brengen. Deze trage weg opent een visie over het 

maximale gebruik van de Zonnebloemstraat tussen de Gentsestraat en het Zonnebloem rondpunt aan 

de Weverijstraat: - de kant van de baronie inrichten als een 2x1 rijweg;. - de kant van de stad: 

maximale parkeergelegenheid en “kiss en ride” met trappen (fietshelling) naar beide oevers van de 

Dender zodanig dat autoverkeer zich niet meer tot voor de schoolpoorten, winkelcentrum wringt  

 

De verkeersdrukte rond de centrumscholen – waaronder het Sint-Jozefsinstituut – noopt de dorpsraad u te 

verzoeken de planomgeving uit te breiden tot “’t Olleken”, een tunnel onder het spoor van de Dender-

Waaslandroute. Deze spoorlijn is in technische en economische opwaardering. Het spoor zal naar de toekomst 

alleen maar aan economisch belang winnen zowel vanuit Zottegem als vanuit Ninove richting Frankrijk. R16 

 

Antwoord: 

In het verdere planproces zal er met de school en eigenaar in overleg gegaan worden en gekeken worden of er 

een trage verbinding kan gerealiseerd worden. De opties zoals hierboven aangegeven worden dan verder 

onderzocht.  

 

De verkeersdrukte rond de centrumscholen is een mobiliteitsvraagstuk. De stad is aan het onderzoeken hoe dit 

knelpunt kan verholpen worden. Voor dit vraagstuk dient op vandaag geen bestemmingswijziging te gebeuren. 

De plancontour van het plangebied Sint-Jozef wordt niet uitgebreid. Wel zal er n.a.v. het 

milieueffectenonderzoek rekening moeten gehouden worden met de mobiliteit rond de omgeving en zal het 

onderzoek teruggekoppeld worden met de Provincie en met het bureau dat het milieueffectenrapport (MER) 

opmaakt. De actuele verkeersituatie zal besproken worden in de discipline mobiliteit. 

 
De site van Sint-Jozef moet het mogelijk maken om het groengebied van de Baronie van Boelare en de 

Boelaremeersen door te trekken tot in het stadscentrum met een trage verbinding onder de Zonnebloembrug 

via Sint-Jozef richting station en vervolgens richting Molenbeekvallei aan de overkant van de Astridlaan. Op die 

manier worden twee blauwe-groene vingers met elkaar verbonden en krijgen we een blauwe-groene 

dooradering van het kleinstedelijk gebied dat het wonen in de stad leefbaar houdt in tijden van 

klimaatopwarming. R40 
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Antwoord: 

Dit is een interessant voorstel dat we zeker in het verder planproces zullen onderzoeken.  

 

De school (vzw Sint-Jozefsinstituut) en de eigenaar van het grootste deel van het plangebied (vzw Instituut van 

de Paters Jozefieten van België) hebben volgende bedenkingen R47: 

- Herbestemming 

Het voorstel van toekomstige ontwikkeling waarbij het signaalgebied Sint-Jozef een herbestemming 

krijgt (zone voor voorzieningen wordt omgezet in naar zone voor groen) is absoluut te radicaal. Bij ons 

heersen veel vragen, veel onduidelijkheden en ook een stevig voorbehoud bij deze plannen. Als het 

Sint-Jozefsinstituut in de toekomst enige uitbreiding zou overwegen, dan wordt dit regelrecht 

onmogelijk gemaakt als deze plannen werkelijkheid zouden worden. Dat zo’n extra behoefte dan maar 

binnen de bestaande schoolcampus moet opgevangen worden via ‘hoger bouwen, 

efficiëntieverhoging of interne reorganisaties’ (cfr. uw brochure ‘Geef kleur aan je stad’, p.23) is niet 

ernstig te noemen. Op dit ogenblik is onze capaciteit al zo goed als volledig benut.  

 

Wij zouden het sterk appreciëren als provincie Oost-Vlaanderen en stad Geraardsbergen zo snel als 

mogelijk met ons in overleg zouden gaan om samen te onderzoeken op welke delen van de Sint-

Jozefsite toekomstige uitbreidingen in schoolinfrastructuur toch nog mogelijk zouden zijn. Het 

openhouden van die mogelijkheden is absoluut noodzakelijk om het huidige kwalitatief onderwijs te 

kunnen garanderen voor toekomstige generaties! 

 

- Verbindingsweg 

Het idee van een trage verbindingsweg tussen de Zonnebloemstraat/Zakkaai en de 

Karmelietengracht/Kleine Karmelietenstraat over het signaalgebied Sint-Jozef is vanuit het standpunt 

van de trage weggebruiker wellicht te verdedigen. Dit plan roept echter ernstige moeilijkheden op die 

zeker vooraf dienen onderzocht en besproken te worden. 

 

- Mobiliteit 

Stad Geraardsbergen is momenteel ook volop bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsprobleem 

in de Gentsestraat, Gaffelstraat, Karmelietenstraat en Kleine Karmelietenstraat. Er vinden gesprekken 

plaats met diverse betrokkenen, en wij drukken dan ook onze hoop uit dat het PRUP een mogelijke 

oplossing van dit mobiliteitsprobleem niet in de weg zal staan. 
 

Antwoord: 

De zone is reeds geruime tijd geselecteerd als signaalgebied. Het is bijgevolg niet onlogisch dat hiervoor het 

nodige planproces en herbestemming wordt opgestart. Tijdens de opmaak van de startnota heeft de provincie 

zonder succes contact proberen opnemen met de school om de ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. Uit 

de reactie wordt afgeleid dat de school en eigenaar vragende partij zijn om de ontwikkelingsmogelijkheden van 

het gebied te bespreken. In het verder planproces zal met de school en eigenaar contact worden opgenomen 

om de planopties verder uit te werken. 

 

Er is begrip voor de bedenkingen m.b.t. de verbindingsweg. De verbindingsweg kan een opportuniteit zijn om 

groene omgevingen te verbinden (zie voorstel hierboven) en kan zowel voor de omgeving alsook de school een 

meerwaarde betekenen. Het kan een veilige verbinding zijn voor schoolgaande kinderen. De verbinding zal 

tevens onderdeel uitmaken van het toekomstig overleg.  

 

Zoals terecht wordt aangegeven is de stad momenteel bezig met de verkeersdrukte rondom de centrumscholen 

te onderzoeken. Er is geen specifieke reden waarom de planopties van het plangebied Sint-Jozef dit onderzoek 

zou bemoeilijken. Op vandaag worden immers geen bijkomende voorzieningen met een hoge mobiliteitsimpact 

voorzien. Wel zal er n.a.v. het milieueffectenonderzoek rekening moeten gehouden worden met de mobiliteit 

rond de omgeving en zal het onderzoek teruggekoppeld worden met de Provincie en met het bureau dat het 

milieueffectenrapport (MER) opmaakt. 
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Eén reactie gaf volgende suggesties mee.  

- Wateropvangmogelijkheden, meersen, herstel beekvalleien voorzien in eerste plaats. 
- Kan perfect gecombineerd worden met uitbreiding scholensite met eventueel kinderopvang/creche/ 

strijk- en poetsdiensten/ rusthuis, gehandicaptenzorginstelling (1 gemeenschappelijke keuken voor 
alle instanties voorzien, personeel kan ook gedeeld worden). 

- Terwijl men kinderen afhaalt in crèche kan men grootouders eens bezoeken in rusthuis, ouderen zien 
op die wijze elke dag jonge kinderen passeren, wat aangenaam is. 

- Hoogbouw ifv wonen ook mogelijk maken langs Zonnebloemstraat met verplicht ondergrondse 
parkings en groene inbuffering. Hier geen parking voor vrachtwagens voorzien, eerder in driehoek 
Schendelbeke. 

 

Antwoord: 

Bovenvermelde suggesties worden in het verder planproces meegenomen, met uitzondering van de hoogbouw 

langsheen de Zonnebloemstraat i.f.v. wonen. Dit is gelet op de aanwezige waterproblematiek en aanduiding als 

signaalgebied niet wenselijk.  
 

Vanuit de jeugdraadPlus wordt het volgende meegegeven R75 
 

- Effecten van het plan op Chiro Sint-Bartel(jongens)? 
De JeugdraadPlus wijst erop dat er ook de Chiro Sint-Bartel haar lokalen heeft in het plangebied en dat 
de effecten van het plan op deze jeugdvereniging ook in beeld moeten worden gebracht, ook in het 
MER. De JeugdraadPlus neemt hier verder geen inhoudelijk standpunt in, maar vraagt om bij opmaak 
van de bestemmingsvoorschriften rekening te houden met de aanwezige jeugdlokalen en bijhorende 
speelruimte, zodat ze kunnen blijven bestaan en in de toekomst voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
kunnen behouden. De Chiro moet actief betrokken worden bij dit plan. 
 

- Steun voor vergroening en meer avontuurlijke inrichting 
De JeugdraadPlus neemt aan dat een vergroening van de site Sint-Jozef en een meer natuurlijke 
aanleg i.f.v. water kansen biedt voor meer avontuurlijke buitenspeelruimte. In een recent verleden is 
er ontbost, waardoor avontuurlijke speelkansen zijn verloren gegaan. Het opnemen van 
mogelijkheden voor "natuureducatie en speelruimte", zoals vermeld in de startnota, is positief en 
moet behouden worden. Dit moet ook niet enkel worden "gelinkt aan de school", maar ook "gelinkt 
aan het jeugdwerk". 
 

- Ontsluiting en toegankelijk maken van het groengebied 
De voorgestelde nieuwe "verbinding tussen de Kleine Karmelietenstraat en de 
Zonnebloemstraat/Zakkaai" wordt toegejuicht en de JeugdraadPlus vraagt inspanningen om die te 
realiseren. Hetzelfde geldt voor de "brug voor fietsers en voetgangers […] parallel met de brug van de 
Zonnebloemstraat". Dit zou inderdaad een meerwaarde zijn voor scholieren en bewoners. 

 

Antwoord: 

Het is niet de intentie van het planproces om de aanwezige Chiro in haar werking te belemmeren. Er zal met de 

Chiro contact opgenomen worden en gevraagd worden in welke mate er bijkomende uitbreidingswensen zijn. 

Met betrekking tot de realisatie van de trage verbindingen zal contact opgenomen worden met de school en de 

eigenaar van de grond. In het MER kunnen de effecten naar mobiliteit, luchtkwaliteit, geluid, nabijheid groene 

ruimte etc. in kaart gebracht worden ten opzichte van de ‘kwetsbare locatie’ Chiro Sint-Bartel. Het MER voorziet 

echter geen aftoetsing naar het effect op de werking van de chiro door voorliggende plannen. 

2.2.4 Plangebied Woonuitbreidingsgebieden 

 

Meerdere mensen gaven aan dat ze niet willen dat de woonuitbreidingsgebieden verder ontwikkeld worden en 
gaan akkoord met het voorstel tot schrapping van de woonuitbreidingsgebieden. R2, R6, R19, R21, R28, R30, 
R40, R60, R61, R68, R71 
 
Volgende redenen worden meegedeeld om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen: 
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- In het gebied is er veel fauna zoals wilde reeën, eenden en andere vogels zoals de fazant, koekoek, 

buizerd, groene en bonte specht, uil, etc.) aanwezig. Het zou zonde zijn dat deze zouden verdwijnen. 
In een reactie werden foto’s van wilde reeën in het plangebied toegevoegd. 

 
 

- Er is een ruimtelijke visie die zich kan vertalen in een consequent ruimtelijk beleid. Een ruimtelijk 
beleid (zowel lokaal als bovenlokaal) dat hopelijk volop zal inzetten in de ontwikkeling van 
landschappelijke kwaliteit met o.a. meer natuur, biodiversiteit, meer ruimte voor water en 
groenvoorzieningen, lokale landbouw en waarbij nieuwe bouwprojecten in overstromingsgevoelige of 
waardevolle gebieden worden uitgesloten. 

- Door deze woonuitbreidingsgebieden te schrappen wordt het verder verkavelen van natuur- en 
landbouwgebied voorkomen en kunnen deze gebieden verder ontwikkeld worden als 
natuur/groengebied en zo de longen en wateropslagplaatsen worden van de stedelijke kern. Zoals al 
zoveel is verkondigd en neergepend : “…natuur is onze levensverzekering. Natuur is een deel van de 
oplossing voor uitdagingen op vlak van klimaat, gezondheid, zuivering van lucht, opslag van water, 
speelruimte voor kinderen, verkoeling, enz…” 

 
Specifiek werd gevraagd om het woonuitbreidingsgebied (WUG) tussen de Duitsenbroekstraat en de Leliestraat 
niet te bebouwen. Het WUG toch aansnijden voor bebouwing zou volgens hen betekenen: 
 

- dat er geen rekening wordt gehouden met de aanwezige waterproblematiek ( overstromingsgevoelig 
gebied – dreigende wateroverlast ). De waterproblematiek in het centrale WUG is dezelfde als in de 
twee buitenste WUG’s. De Molenbeek, die zich onderaan dit centrale deel bevindt, is in het verleden 
meermaals overstroomd. Hieronder nog een aantal recente foto’s van de Molenbeek ter hoogte van 
de Meerslos – onderaan de Duytsenkouter (28 januari 2021).  

     
Het gebied bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Tijdens archeologische 
opgravingen in 2015 is tevens gebleken dat het grondwater zeer hoog staat in dit gebied. Hoe effectief 
kunnen infiltratievoorzieningen dan zijn? Onderstaande foto’s werden genomen bij aanhoudend 
droog weer en in de hoger gelegen zone van de Duytsenkouter.  
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De waterproblematiek in het gebied is trouwens de reden waarom een eerste verkavelingsaanvraag 

op de Gemeenteraad van 10 maart 2015 geweigerd werd (meer bepaald werd het voorstel voor het 

tracé van de aan te leggen weg ter hoogte van de Duytsenkouter in Overboelare verworpen).  

 

Vervolgens werd in september 2019 nogmaals negatief advies gegeven door de GECORO voor wat 

betreft een nieuw ontwerp, omwille van volgende redenen: 

“Het ontwerp is strijdig met de visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het klimaatplan van 

Geraardsbergen, de visie hoger bouwen en verdichting van Geraardsbergen,… Niettegenstaande er 

reeds een principieel akkoord door de Deputatie werd verleend, en gelet op voorgaande adviezen van 

de GECORO, wordt op basis van voortschrijdend inzicht gesteld dat het niet meer opportuun is om dit 

watergevoelig gebied nog aan te snijden.” 
 

- De verhoogde mobiliteitsimpact.  
o Toename van het aantal verkeersbewegingen: Er is nu al zeer veel verkeer op de Hogeweg. 

De Hoge Weg raakt nu al constant verstrikt vanwege het toenemend verkeer – loopt 
eveneens parallel met de nog drukkere gewestweg Grote Weg. Er wordt trouwens zeer snel 
gereden – voorrang van rechts wordt heel vaak genegeerd. Bij verkaveling van de 
Duytsenkouter zou (als enige toegangsweg) tussen de Leliestraat en de Duitsenbroekstraat 
(die sowieso al dicht bij elkaar liggen) nog een derde straat aansluiten op de Hogeweg op een 
punt waar het nu al vrij moeilijk ligt met vaak slechte zichtbaarheid door geparkeerde auto’s, 
de lijnbus, etc. 

o Parkeermoeilijkheden en veiligheid: Zowel op de Hogeweg als op de aansluitende straten 
staan nu reeds veel auto’s geparkeerd. In de meeste recente verkavelingen (en zo ook op de 
eerder reeds voorgestelde verkavelingsplannen voor de Duytsenkouter) worden vaak te 
weinig parkeerplaatsen en geen voetpaden voorzien. Dit verspreidt het parkeerprobleem 
naar de omliggende straten, en door het gebrek aan voetpaden in combinatie met vrij smalle 
straten komt de veiligheid van de voetgangers in het gedrang ( auto’s kruisen elkaar dikwijls 
door over de voetpaden te rijden) ; 

 
- bijkomende geluidshinder (de buurt heeft nu al te kampen met dagelijks lawaai van allerlei 

gemotoriseerde werktuigen) ; 
- opnieuw teloorgang van open ruimte ; 
- verder verharden ipv ontharden; 
- aantasting van waardevolle groen- en boomranden en het valleilandschap. Het gebied ligt deels in 

biologisch (zeer) waardevol gebied. 
- dat er geen rekening wordt gehouden met de afnemende vraag naar 

bouwgronden/nieuwbouwwoningen/appartementen ( in reeds gerealiseerde verkavelingen gelegen 
aan de rand van het centrum zoals Brandveld, Steenbakkerij, Kortelaken …zijn er nog steeds 
bouwgronden beschikbaar). Uit de woonstudie blijkt dat het aanbod groter is dan de nood en er dus 
geen behoefte is om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, zeker als ze in biologisch waardevol of 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen. Ook de BUUR studie 2017 (Visie hoger bouwen 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 76 

 

Geraardsbergen) pleit voor een verdichting & schaalvergroting in het centrum, een beperkte toename 
van vloeroppervlakte en het niet verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. 

- dat de aanpak en vernieuwing van het verouderd stadspatrimonium op die manier niet wordt 
gestimuleerd; 

- … 
 
Bijkomend wordt ook aangegeven dat het PRIAK dateert van 25 oktober 2012. De conclusie van het principieel 
akkoord voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied Duytsenkouter was: 

“Op basis van bovenstaande overwegingen kan gesteld worden dat de aanvraag tot principieel akkoord 

verenigbaar is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en met de visie op het wonen binnen het 

provinciaal RUP “afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.”.  

 

Dit is intussen volledig achterhaald. Gedurende de afgelopen jaren is er een gewijzigde situatie op de diverse 

beleidsniveaus en zijn de problematieken in het verstedelijkt gebied gewijzigd. Het principieel akkoord houdt 

bovendien op geen enkele wijze afdoende rekening met de waterproblematiek. 

Het toenmalige PRUP werd trouwens pas in december 2012 goedgekeurd en later vernietigd door de Raad van 

State omwille van een gebrekkig plan MER.  

 

Het principieel akkoord dat was verleend voor het WUG Duytsenkouter is afgeleverd op basis 

van de vorige afbakening van het kleinstedelijk gebied. Die is echter vernietigd door de Raad van 

State, waardoor ook de basis voor dit principieel akkoord is weggevallen. 

 

In het GRS, net zoals in het toenmalige Plan MER, worden de twee buitenste gebieden aan de Molenbeek 

aangeduid als "te herbestemmen naar een openruimtefunctie". Dit werd aangevochten voor wat betreft het 

Plan MER, en in de richtlijnen milieueffectrapportage Plan MER van 1 juni 2015 (n.a.v. het afkeuren van het 

Plan MER) oordeelt men dat ook het binnenste gebied (de Duytsenkouter) moet opgenomen worden als 

redelijk alternatief voor eventuele herbestemming tot natuurgebied. 
 
Verder wordt aangegeven dat het toch niet de bedoeling kan zijn, wanneer een projectontwikkelaar het risico 
genomen heeft een perceel ‘grond’ aan te kopen in woonuitbreidingsgebied (= dus geen 
woongebied/bouwgrond), dat de ruimere leefomgeving hier vooral de nadelen en gevolgen moet van dragen. 
Men vraagt moed aan het bestuur om zich hier los van te maken en laat men het algemeen belang primeren. 
Tot slot wil men mee nadenken samen met eigenaars en bewoners hoe de open ruimte-functie verder kan 
worden ingevuld. 
 
Gelijkaardige argumenten werden aangekaart voor het WUG tussen de Schoolstraat en Zarlardingestraat.  

 
Antwoord: 

In de reactie(s) wordt aangegeven dat het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden een nadelige impact 

zou hebben op de omgeving op vlak van mobiliteit, biodiversiteit, etc. De impact op de omgeving wordt later in 

het planproces tijdens het milieueffectenonderzoek onderzocht. Tijdens dit onderzoek wordt ook de 

planologische referentiesituatie nl. de situatie waarbij het woonuitbreidingsgebied zou ontwikkeld worden, 

besproken. Het voorliggend plan, met name het schrappen van de WUG’s, wordt vervolgens afgetoetst aan de 

referentiesituatie(s). Hieruit zal moeten blijken wat de effecten op vlak van mobiliteit, geluid, biodiversiteit, 

water etc. zijn van de voorgenomen plannen. 

 

Het voorstel om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen wordt niet gewijzigd. In de startnota wordt 

voorgesteld om de drie woonuitbreidingsgebieden te schrappen. In de nieuwe scenario’s van de afbakeningslijn 

wordt voorgesteld om Goeferdinge niet binnen de afbakeningslijn mee op te nemen. De Molenbeekvallei is een 

grensstellend element en vormt de grens met de afbakeningslijn. In één scenario zullen de 

woonuitbreidingsgebieden buiten de afbakeningslijn komen te liggen. Indien dit scenario in het verder 

planproces weerhouden wordt, wordt alsnog voorgesteld om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen omdat 

de open groene ruimte een groene vinger is voor het verstedelijkt gebied. 
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Protest van bedrijf (ontwikkelaar) tegen het herbestemmen van het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de 

Duitsenbroekstraat en de Leliestraat. R10 

 

In de reactie wordt aangegeven dat er vanuit juridisch als beleidsmatig oogpunt redenen zijn die zich verzetten 

tegen het ‘schrappen’ van het woonuitbreidingsgebied: 

- In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Geraardsbergen geselecteerd als kleinstedelijk 

gebied op provinciaal niveau. In het richtinggevend deel van het RSV wordt het volgende aangegeven: 

“De relatief zwakke morfologische structuur met stedelijk karakter en het relatief zwakke 

voorzieningenapparaat en uitrustingsniveau in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau duwt 

deze stedelijke gebieden in een concurrentiële positie door de huidige ruimtelijke ontwikkelingen in 

aangrenzende goed uitgeruste kernen van het buitengebied. Het ruimtelijk beleid voor de 

kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische 

structuur en het stedelijk functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke 

draagkracht te geven. Dit is slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid 

met alle prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande 

natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke voorzieningen, …) en anderzijds door 

een complementair beleid in de aangrenzend goed uitgeruste kernen van het buitengebied. Veel 

aandacht moet gaan naar de kwalitatieve verbetering van het woningpatrimonium, de stedelijke 

voorzieningen en de stedelijke economische structuur veeleer dan naar een ruimtelijke ontwikkeling 

met alleen een kwantitatieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert” (RSV, p. 341-

342); 

 

- In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS O-VL) wordt aan Geraardsbergen een 

“belangrijke centrale rol toegekend in het Zuidelijk Openruimtegebied, die nog versterkt wordt door 

de functie als Denderstad ten opzichte van het Brusselse pendelgebied. Het kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen vormt een verzamelpunt voor pendelaars naar Brussel. De invloedssfeer van 

Geraardsbergen omvat de nabijgelegen landelijke dorpen in het Zuidelijk Openruimtegebied, Vlaams 

Brabant en Henegouwen. De centrale rol ten opzichte van het omgevende open ruimtegebied moet 

opnieuw ontwikkeld worden. Het stedelijk gebied wordt versterkt als woongebied en centrum van 

voorzieningen" (PRS O-VL, pp. 267-268); 

 

- Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is het stedelijk gebied van Geraardsbergen 

de voornaamste ontwikkelingspool van de stad. Voor het opvangen van de behoeften (wonen en 

andere functies op gemeentelijk niveau) dient bijgevolg - in eerste instantie - in en nabij de 

verstedelijkte kern te worden gezocht. Het plangebied wordt gesitueerd in de deelruimte 

"Verstedelijkt gebied", dat naast de stadskern ook het aaneengesloten bebouwd gebied van 

Overboelare, Nederboelare en Goeferdinge omvat (GRS, richtinggevend gedeelte, kaart 1, p. 12); 

 
het GRS omvat volgende ontwikkelingsoptie: "Door de selectie van Geraardsbergen als kleinstedelijk 

gebied heeft deze een belangrijke rol te vervullen op vlak van wonen en voorzieningen. Om deze taak 

waar te maken moet de stad de nederzettingsstructuur ten volle kunnen uitbouwen. Dit houdt niet 

alleen in dat er een verdichtingsstrategie moet worden ontwikkeld maar dat ook 

woonuitbreidingsgebieden worden ontwikkeld om het stedelijk gebied te versterken" (GRS, 

richtinggevend gedeelte, p. 9). In de beschrijving van de gewenste nederzettingsstructuur wordt 

expliciet verwezen naar de nood aan aansnijding van woonuitbreidingsgebieden die gelegen zijn 

binnen het kleinstedelijk gebied: er wordt hier uitdrukkelijk vertrokken vanuit de basisdoelstellingen 

van het RSV, waarin Geraardsbergen gesitueerd wordt in het buitengebied en de stedelijke kern als 

kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau is geselecteerd. In het buitengebied moet verlinting een 

halt worden toegeroepen om het aaneengroeien van de deelkernen te voorkomen en de resterende 

open ruimte te vrijwaren; 
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De woonbehoeftestudie van het GRS wijst uit dat in Geraardsbergen vanuit louter numeriek oogpunt 

voldoende bouwgronden aanwezig zijn om te voorzien in de eigen natuurlijke groei van de bevolking. 

Deze juridische bouwkavels bevinden zich zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied. Feit is 

echter dat de bouwgronden buiten de stad grotere aantrekkingskracht uitoefenen op kandidaat-

kopers dan stedelijke kavels. Om verdere spreiding van de bebouwing (met alle nefaste gevolgen van 

dien) af te remmen, moet de stad een proactief, gericht beleid voeren ter promotie van het stedelijk 

wonen. Naast de natuurlijke groei krijgt de stad ook een taakstelling toegekend van de provincie. In 

die zin werd ook een open prognose gemaakt, waaruit bleek dat wanneer de huidige positieve 

migratietendens wordt opgevangen binnen het stedelijk gebied, er een tekort aan percelen in het 

woongebied ontstaat binnen het stedelijk gebied. Dit tekort moet opgevangen worden door het 

aansnijden van woonuitbreidingsgebied in het stedelijk gebied" (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 14). 

Deze beleidsmatige elementen zetten in dit specifieke geval, gelet op de specifieke morfologische en 

contextfactoren, aan tot een actieve aansnijding. 

Het plangebied wordt op de figuur "GRS, richtinggevend gedeelte, kaart 2, p. 35" opgenomen als 

"WUG te ontwikkelen of af te werken". De ontwikkelingsvisie ten aanzien van het aansnijden van de 

beschikbare woonuitbreidingsgebieden  voorziet binnen het stedelijk gebied enkel in de aansnijding 

van de woonuitbreidingsgebieden "Overpoort" en "Het Duytsenbroek" (GRS, richtinggevend gedeelte, 

p. 32). Beide woonuitbreidingsgebieden zijn op minder dan 500 m van elkaar gelegen en worden fysiek 

verbonden door de Duitsenbroekstraat. De ruimte tussen beide gebieden is hoofdzakelijk bestemd als 

woongebied en is grotendeels bebouwd.  Ruimtelijk zijn beiden zones gelieerd; zij maken deel uit van 

de westelijke rand van het stedelijk gebied. Hoewel de aansnijding van het gebied "Overpoort" als 

prioritair wordt omschreven, komt ook de aansnijding van het plangebied "Duytsenbroek" de 

realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur ten goede: de inlossing van de behoefte wordt 

gedecentraliseerd en de globale invulling van het plangebied biedt mogelijkheden om een ruimtelijke 

symbiose tussen stedelijk gebied en beekvallei te bewerkstelligen, zodat de intenties uit de gewenste 

nederzettingsstructuur en de gewenste natuurlijke structuur binnen één totaalconcept kunnen 

worden verenigd.  

Betreffende de aansnijding van een of twee gebieden dient gesteld te worden dat het centraliseren 

van de inlossing van de woonbehoefte binnen één woonuitbreidingsgebied risico's inhoudt. Indien om 

juridische redenen of redenen van eigendomsverwerving geen of slechts fragmentarische invullingen 

kunnen worden gerealiseerd, kan dit ten koste gaan van de (gedifferentieerde) woonkwaliteit, zoals 

die wordt beoogd in het GRS.  De aansnijding van het plangebied kan in die context geschieden binnen 

één coherent ontwikkelingsconcept voor het gehele woonuitbreidingsgebied, waarbij de door het GRS 

vooropgestelde inrichtingseisen met betrekking tot woondifferentiatie, landschapscreatie en kwaliteit 

van de publieke ruimte kunnen worden gegarandeerd.  

Het richtinggevend gedeelte stelt: "Uit het informatief gedeelte blijkt (...) dat de behoefte aan 

bijkomende woningen in de periodes 2007-2017 in het stedelijk gebied groter is dan het aanbod. De 

behoefte tot 2017 bedraagt 650 woningen, het aanbod is slechts 374 wooneenheden.  Hieruit kunnen 

we afleiden dat er binnen het stedelijk gebied 276 bijkomende woongelegenheden moeten worden 

gecreëerd, dit stemt overeen met een oppervlakte van ca. 11,0 ha als we rekenen met een dichtheid 

van 25 won/ha.  Dit betekent dat er woonuitbreidingsgebied(en) kunnen ontwikkeld worden om die 

behoefte op te vangen" (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 31); 

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering 3 juli 2009 “met betrekking tot de vaststelling van 

de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel” wordt in het kader van de 

“activeringsheffing” de woningbehoefte per gemeente, per jaar en getotaliseerd voor de 

referentieperiode van 2010-2019 vastgelegd, aan de hand van SVR-2005 huishoudensprojecties - dit 
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zijn de projecties die ook aan het herziene ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ten grondslag liggen. 

Voor Geraardsbergen wordt in het huishoudensprognosemodel van de Vlaamse Regering, rekening 

houdend met de ontwikkeling op vlak van huishoudens, migratie en demografie, een toename 

voorzien over de periode 2010-2019 van 861 eenheden. Voor de periode na de planperiode gaat het 

om 54 units in 2018 en 47 units in 2019, samen dus 101 units, dewelke het getal van 276 eenheden uit 

het GRS aanvullen. Dit getal kan conform bedoeld besluit van 3 juli 2009 worden vermeerderd met de 

inschatting van de frictieleegstand, tot een maximum van 3,5 %. 

Het informatief gedeelte van het GRS stelt niet alleen een sterke bevolkingsgroei vast: "Tussen 2004 

en 2007 was er een duidelijke groei merkbaar De bevolking in de provincie kende daarentegen een 

gestage groei" (GRS, informatief gedeelte, p. 65). Evenzeer wordt een gewijzigde gezinssamenstelling 

vastgesteld: vergrijzing en gezinsverdunning. "Dit betekent dat de vergrijzing in Geraardsbergen groot 

is. Aangezien de natuurlijke bevolkingsaangroei de laatste jaren negatief is, kunnen we concluderen 

dat de vergrijzing vooral aan de eigen bevolkingsevolutie te wijten is" (GRS, informatief gedeelte, p. 

67). "Ongeacht de bevolkingsevolutie van de gemeenten, doet zich in Vlaanderen een toenemende 

trend voor van het aantal gezinnen. Als gevolg van diverse factoren neemt de gezinsgrootte 

daarentegen overal in Vlaanderen af"  (GRS, informatief gedeelte, p. 72). 

Het GRS stelt ook vast dat het aantal woningen met een beperkt wooncomfort in Geraardsbergen 

hoog ligt en onder het Vlaams gemiddelde zit. Dit wordt toegeschreven aan het oud patrimonium van 

de stad. Een actieve aanvulling met duurzame woningen die voldoen aan eisen van hedendaags 

wooncomfort dringt zich in dat kader op. Verder wordt in het GRS gesteld dat Geraardsbergen als 

kleinstedelijk gebied rekening dient te houden met tevens de inwijking vanuit de regio, teneinde een 

trendbreuk te bewerkstelligen en het wonen in stedelijke omgeving te promoten. Deze ‘externe’ in te 

lossen behoefte dient integraal te worden gerealiseerd binnen het kleinstedelijk gebied. 

Het plangebied is effectief als kleinstedelijk gebied opgenomen binnen de grenslijn van het provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen" (definitief vastgesteld op 

5 september 2012 en ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering). De afbakening heeft tot 

doel aan te duiden in welke delen van de door het RSV geselecteerde gemeenten in Oost-Vlaanderen 

een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. De afbakeningslijn heeft een 

beleidsmatige betekenis: binnen de grenslijn voert men een stedelijk gebiedbeleid (alwaar het 

wenselijk is de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en andere 

activiteiten op te vangen); buiten deze lijn voert men een buitengebiedbeleid (alwaar het ruimtelijk 

beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en verweving van de voor het 

buitengebied belangrijke structuurbepalende functies; wonen en werken dienen geconcentreerd te 

worden in de kernen). De grenslijn vormt tevens een ruimtelijk referentiekader waaraan concrete 

acties (programmatische elementen, herbestemmingen en suggesties voor mogelijke acties in het 

stedelijk gebied) voor het ruimtelijk beleid voor het stedelijk gebied gekoppeld worden.  

In de toelichtingsnota wordt een prioritaire aansnijding van het woonuitbreidingsgebied "Overpoort" 

vooropgesteld. Zulks dient evenwel te worden genuanceerd in het licht van hetgeen gesteld is onder 

"ten vierde" (zie verder). Daarenboven komt aan de elementen uit de toelichtingsnota geen 

verordenende waarde toe, daar deze decretaal voorbehouden blijft aan de grafische en 

stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.2.2, § 1, vierde lid VCRO). 

- De sociale woonbehoefte binnen Geraardsbergen is conform de systematiek van het Grond- en 

pandendecreet (bindend sociaal objectief) vastgesteld als volgt: Sociale koopwoningen (volgens de 

verdeling van de deputatie van Oost-Vlaanderen): 106 (tijdshorizon 2020); Sociale kavels (volgens de 

verdeling van de deputatie van Oost-Vlaanderen):8 (tijdshorizon 2020); Sociale huurwoningen: 222 

(tijdshorizon 2020) en 25 (richtcijfer voor 2025). Het is beleidsmatig aanvaardbaar om deze cijfers als 

een behoefte benevens de reguliere woonbehoefte te beschouwen, nu de maatregelen die vereist zijn 
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voor de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief kunnen afwijken van de beginselen van de 

structuurplannen, zulks conform artikel 2.1.2, § 2, vierde lid en § 3, eerste lid VCRO. Vergunningen 

voor grote bouw- of verkavelingsprojecten (cfr. de categorisering van art. 4.1.8, eerste lid van het 

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid) binnen het plangebied, 

ressorteren onder de lastenregelingen van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid. Deze regelingen, betrokken op het plangebied, kunnen in belangrijke mate bijdragen 

aan de invulling van het bindend sociaal objectief.  

Programmatisch dient de aansnijding rekening te houden met de beschrijving van de gewenste 

ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied; daaromtrent wordt in het GRS voorgesteld het beleid 

onder meer te richten op het creëren van een gevarieerd aanbod aan nieuwe woongelegenheden, 

waarbinnen ruimte dient te worden geboden aan alle geledingen van de bevolking.  

Woondifferentiatie wordt in het GRS aangegeven als actiepunt bij het voeren van een actief 

woonbeleid: "De doelstelling voor woningdifferentiatie zal in belangrijke mate betrekking hebben op 

dichtheid en onderscheid in woninggrootte. Dit houdt verband met een beleidskeuze die rekening 

houdt met een gewijzigde behoefte ten gevolge van de gezinsverdunning en de veroudering van de 

bevolking. De vraag naar nieuwe woningtypologieën en aangepaste kwalitatieve woonomgevingen 

wordt steeds groter. De behoefte aan goed gelokaliseerde en kleinere maar comfortabele 

woongelegenheden zal ook in Geraardsbergen toenemen (cfr. serviceflats). Deze woongelegenheden 

zijn veelal in hoofdzaak bestemd voor bejaarden en zorgbehoevenden. Vooral aspecten als ligging 

t.o.v. het centrum, voorzieningen en openbaar vervoer zullen aan belang winnen. Er dient ook 

aandacht besteed te worden aan de behoefte aan woongelegenheden voor alleenstaanden en voor 

jonge gezinnen. Het stimuleren van gemengde gezinsvorm zal leiden tot het tot stand brengen van een 

gedifferentieerd woningaanbod" (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 22).  

Voor het actief te voeren woonbeleid worden aandachtspunten inzake dichtheden en differentiatie 

naar voor geschoven: "De woonfunctie moet er attractief zijn, er moet gestreefd worden naar een 

gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad (naar prijsklasse, grootte en type) en er moet 

voldoende woningdichtheid gecreëerd worden, vooral dan in de morfologisch dichtst bebouwde 

gebieden van de kern Geraardsbergen, zonder hierbij over te gaan naar een eenzijdige keuze voor 

appartementisering"  (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 21). "Het stimuleren en concentreren van 

activiteiten in het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Bij een ‘trendbreuk’ dient het kleinstedelijk 

gebied Geraardsbergen zo te worden versterkt dat die in een ruimtelijke en maatschappelijke 

meerwaarde oplevert voor Geraardsbergen zelf en de regio. Daarom is het nodig om de 

ontwikkelingen van activiteiten waaronder wonen, te stimuleren en te concentreren binnen het 

kleinstedelijk gebied, zonder daarbij de draagkracht van de stad uit het oog te verliezen. Een 

gemengde invulling van de woon(uitbreidings)gebieden met aandacht voor sociale verweving en 

differentiëring, waarbij een evenwichtige verhouding tussen huur- en koopwoningen, sociale kavels, 

residentiële woningen, enz. wordt nagestreefd, is een belangrijke doelstelling" (GRS, richtinggevend 

gedeelte, p. 21).  

Het GRS accentueert de noodzaak aan een mix van typologieën en vernieuwende invullingen:  "Er 

dient over gewaakt te worden dat er een draagkrachtgevoelig evenwicht ontstaat tussen de bestaande 

ééngezinstypologieën en de trend tot meergezinstypologieën (appartementen). Bijkomende 

meergezinswoningen kunnen enerzijds in de morfologisch dichtst bebouwde gebieden van het stedelijk 

gebied Geraardsbergen en anderzijds op nader te bepalen strategische locaties (zoals bepaalde 

knooppunten, poorten van de stad,…) overwogen worden. Het aantal bouwlagen bij een 

(ver)nieuwbouw is contextueel op te vatten in functie van de bestaande woningen in de omgeving. Er 

dient gestreefd te worden naar het ontwikkelen van nieuwe ééngezinstypologieën met 
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schakelbouwprincipes, die de kwaliteiten van de vrijstaande woningtypologieën (vrijheid, stukje tuin, 

akoestische elementen, privacy, enz.) evenaren" (GRS, richtinggevend gedeelte, p. 22). 

Dit alles vraagt een integrale ruimtelijke aanpak waarbij vanuit een planmatige "ruggengraat" een 

aantal stedenbouwkundige parameters met betrekking tot de architecturale invulling en de 

landschapsvormgeving moeten worden onderzocht opdat een coherent ruimtelijke geheel zou 

ontstaan dat in alle dimensies aan de verschillende stedelijke functies kan voldoen en dat wordt 

gedragen door alle betrokkenen in het planningsproces. Gezien de hoge graad van detaillering 

(omstandige uitwerking van de inrichting van het openbaar domein, een beplantingsplan e.d.) en de 

verschillende overlegmomenten biedt een verkavelingsprocedure hiervoor voldoende garanties. De 

rechtsleer schrijft ter zake dat “de verkavelingsvergunning in feite een ruimtelijke ordening op 

microschaal tot stand (brengt), zoals een ruimtelijk ordeningsplan dat op macroschaal doet” (R. 

VEKEMAN, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Mechelen, Kluwer, 2004, 263). De aansnijding van 

het plangebied kan geschieden binnen één coherent ontwikkelingsconcept waarbij vooropgestelde 

inrichtingseisen met betrekking tot woondifferentiatie, landschapscreatie en kwaliteit van de publieke 

ruimte kunnen worden gegarandeerd; 

- De ontsluiting van het woonuitbreidingsgebied kan als gunstig worden ervaren daar het onmiddellijk 

aansluit op wegen met een lokale verzamelende functie. De afstand tot een hoger wegennet (N42) 

bedraagt minder dan 500 m. Gezien de beperkte afstand tot de N42 (ca. 350 m) wordt bij de 

afwikkeling van het verkeer naar bovenlokale netwerken ook het lokale centrumverkeer niet of 

nauwelijks gehinderd. Het bijkomend verkeer dat de ontwikkeling van een nieuw woongebied 

genereert, wordt rechtstreeks gekoppeld aan een weg met een uitgesproken verbindend karakter 

zonder het omliggende verblijfsnetwerk te belasten. Met betrekking tot het langzaam verkeer biedt de 

ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied mogelijkheden om via Meerslos, de Gemeentestraat en 

de Stadsweg het centrum van de stad te bereiken met een minimale kruising van de verzamelwegen. 

Deze langzaam verkeersfunctie kan worden gekoppeld met de beleving van de openruimtecorridor die 

langsheen de Duitsenbroekbeek in de gewenste ruimtelijke structuur wordt naar voren geschoven. 

- De aansnijding van het woonuitbreidingsgebied biedt de mogelijkheid een ruimtelijke identiteit te 

verschaffen aan het onontwikkelde gebied tussen de bebouwing langsheen de Hogeweg en het reeds 

deels aangesneden gedeelte van het woonuitbreidingsgebied "Overpoort". De aanwezigheid van de 

beekvallei van de Molenbeek in het plangebied biedt daarenboven de mogelijkheid om de gewenste 

natuurlijke structuur verder uit te werken binnen het westelijk stadsgedeelte, zodat natuurbeleving, 

woonomgeving en waterbeheersing binnen één globaal en finaal ontwikkelingsconcept ter hoogte van 

het plangebied kunnen worden gerealiseerd. "De beek- en riviervalleien zijn zeer kenmerkend voor 

Geraardsbergen én van ecologisch belang. Door de druk van de bebouwde ruimte en de intensieve 

landbouw gaat de ecologisch kwaliteit van de beekvalleien achteruit. Het is belangrijk deze 

beekvalleien te vrijwaren van bebouwing en hun landschappelijke structuur te bewaren en te 

versterken" (GRS, richtinggevend gedeelte, p.5). De aansnijding van het plangebied kan een bijdrage 

leveren tot de gewenste definitieve inrichting en verdere ecologische uitbouw van de beekvallei van 

de Molenbeek, door de dialoog met de bebouwde omgeving op een ruimtelijke kwalitatieve manier 

uit te werken. Een uitgekiend ontwerp van de grenslijn beekvallei/bebouwing kan voor beide zones 

potenties/garanties bieden naar een optimale toekomstige ontwikkeling en ruimtelijke beleving. 

- De aansnijding van het plangebied biedt de kans het publiek domein in het westelijk deel van de stad 

te verrijken. Een kwalitatieve publieke ruimte is niet enkel van belang voor nieuwe bewoners maar 

kan mits een goed uitgerust infrastructuurnetwerk voor langzaam verkeer een ruimer stadsdeel 

bedienen. Door een goede inrichting van het publiek domein kan het gebied ondanks de 

vooropgestelde randstedelijke densiteit een open karakter behouden. 
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- Er werd een principieel akkoord (PRIAK) door de Deputatie afgeleverd. Artikel 5.6.6, § 2, VCRO stelt 

dat dat de deputatie “in een principieel akkoord bevestigt (…) dat de vooropgestelde ontwikkeling 

ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten. De deputatie wint daaromtrent 

het voorafgaand advies van de gemeenteraad in. Dat advies is bindend in zoverre het negatief is. 

Indien de gemeenteraad geen advies aflevert binnen een termijn van negentig dagen, ingaande de dag 

na deze van de betekening van de adviesvraag, kan aan deze adviesverplichting worden 

voorbijgegaan.” 

 

Ingevolge de afgifte van een principieel akkoord “kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van 

woningen of voor het verkavelen van gronden in woonuitbreidingsgebied (…) worden afgeleverd”. 

Artikel 5.6.6, § 2, VCRO stelt dat een principieel akkoord afgeven wordt aan een “aanvrager”. Die 

aanvrager beschikt ingevolge het verkrijgen van een principieel akkoord aldus over de verzekering dat 

de ontwikkeling inpasbaar is in het woonbeleid. 

 

Daarbij is niet in enig mechanisme voorzien ingevolge hetwelk die zekerheid zou kunnen worden 

geannuleerd. Door het ontbreken van dergelijk mechanisme moet desnoods teruggevallen worden op 

het beginsel dat het wegnemen van realisatiemogelijkheden in ruime zin op gespannen voet staat met 

het zgn. GBOL-beginsel, m.n. de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Op basis van dit 

beginsel mag de overheid niet zonder vergoeding meer lasten opleggen dan een burger in het 

algemeen belang moet verdragen. De last van een overheidsbeslissing mag niet op een beperkte 

groep worden gelegd, maar moet gelijk over de gemeenschap worden verdeeld. Het Hof van Cassatie 

oordeelde in een arrest van 24 juni 2010 (Nr. C.06.0415.N) dat het GBOL-beginsel bindend is voor de 

wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.  

 
Het voorstel van decreet betreffende ‘woonreservegebieden’ in ruime zin (Parl. St. Vl. Parl. 2020-21, 

nr. 577/1) gaat voor toekomstige aanvragen uit van een bijzondere regeling: 

woonuitbreidingsgebieden worden tot 2040 ‘onder een stolp’ geplaatst en zijn enkel aansnijdbaar via 

een gemeentelijk vrijgavebesluit dat ruimtelijke kwaliteiten bewaakt.  

Overgangsmatig stipuleert het voorstel dat op de datum van de inwerkingtreding ervan (zoals gesteld 

wellicht medio 2021) lopende vergunningsaanvragen verder kunnen worden behandeld op grond van 

het ‘oude’ recht (groepswoningbouw, globale verkaveling, huidige regeling voor sociale 

woonorganisaties én principiële akkoorden). Op basis van bestaande principiële akkoorden zullen ook 

nog aanvragen ingewilligd kunnen worden, op voorwaarde dat deze omgevingsaanvragen 

(ontvankelijk en volledig) ingeleid zijn binnen een jaar vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe 

decretale regeling. Zulks bevestigt het feit dat principiële akkoorden minstens nog overgangsmatig hun 

rol spelen. 

De overwegingen van het principieel akkoord zijn vandaag nog relevant. De opdeling van ‘ten eerste’ 

tot ‘ten zevende’ wordt hieronder aangehouden:  

o Ten eerste. Uit de Woonstudie die gevoegd is bij de startnota blijkt dat Geraardsbergen nog 

steeds een verouderd woonpatrimonium kent, waardoor nieuwe initiatieven zich opdringen. 

o Ten tweede. Geraardsbergen vervult ook op vandaag een centrale rol ten opzichte van het 

omgevende buitengebied waardoor het stedelijk gebied (waar het gebied van de 

ontwikkelaar deel van uitmaakt) versterkt kan worden. 

o Ten derde. Het gebied van de ontwikkelaar is effectief opgenomen in de deelruimte 

‘Verstedelijkt gebied’ volgens het GRS, waarbinnen een proactief, gericht beleid kan worden 

gevoerd ter promotie van stedelijk wonen. 
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o Ten vierde. Het gebied wordt op de figuur ‘GRS, richtinggevend gedeelte, kaart 2, p. 35’ 

effectief opgenomen als "WUG te ontwikkelen of af te werken". 

o Ten vijfde. Een actieve aanvulling met duurzame woningen die voldoen aan eisen van 

hedendaags wooncomfort dringt zich inderdaad op, gezien de aan de startnota gevoegde 

Woonstudie aangeeft dat “niet alleen de sterke vergrijzing, maar ook de 

armoedeproblematiek voor de stad Geraardsbergen een grote uitdaging (vormt) die op 

verschillende manieren in de hand wordt gewerkt door het huidige woonaanbod”.  

o Ten zesde. Het gebied van de ontwikkelaar is vandaag nog steeds opgenomen binnen de 

stedelijke afbakening en ook de startnota onderschrijft deze kwalificatie. 

o Ten zevende. De Woonstudie die gevoegd is bij de startnota wijdt een volledig hoofdstuk 

(5.4) aan de nood om het sociaal aanbod gevoelig te verhogen, via een thematisch RUP 

sociaal wonen. De ontwikkelaar wenst hieraan zeker actief mee te werken. 

De invoeging in het stedelijk gebied maakt de verwijzing naar een kwantitatieve woonbehoeftetoets 

minder relevant. In zoverre bij de stelling inzake de ‘herziening’ van de PRIAK’s verwezen wordt naar 

een woonbehoeftetoets, geldt dat de stedelijke gebieden redelijkerwijs beschouwd moeten worden 

als dynamische gebieden, waarbinnen nieuwe functies moeten worden geconcentreerd.  

De ontwikkelaar geeft aan open te staan voor een denkoefening omtrent de invulling van het PRIAK-gebied 
rekening houdend met onder meer de nood aan een gedegen groenblauwe dooradering, de noden van het 
integraal waterbeleid en de wenselijkheid van state-of-the-art-projecten die inspelen op concrete noden. R10 

 
Antwoord: 

Als motivering tot het behoud en aansnijden van het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de 

Duitsenbroekstraat en de Leliestraat wordt in de reactie van de indiener verwezen naar de verschillende 

structuurplannen en zijn PRIAK. 

 

Structuurplannen en andere beleidsplannen en studies 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) staat dat het ruimtelijk beleid voor de kleinstedelijke gebieden 

op provinciaal niveau gericht is om de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk 

functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Het stedelijk 

gebiedbeleid rijkt verder dan enkel de realisatie van harde bestemmingen voor woningen en bedrijven.  

 

In het PRS staat dat Geraardsbergen – naast de versterking als woongebied en centrum van voorzieningen - ook 

een belangrijke rol heeft als toeristisch-recreatief knooppunt in het Zuidelijk Openruimtegebied. Belangrijke 

aandachtspunten voor het afbakeningsproces zijn: de dubbele spoorweginfrastructuur (Gent/Edingen en 

Aalst/Ath), de N42 en N8, het reliëf, de Dender en de Dendervallei en de omgevende landschappelijk 

waardevolle openruimtegehelen.  

 

Daarnaast dient te worden vermeld dat de Vlaamse regering parallel aan de verdere uitvoering van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een nieuw Beleidsplan Ruimte voorbereidt. De Vlaamse Regering keurde 

op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. In de strategische visie 

van het BRV wil men het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tegen 2040 terugdringen tot 0 hectare. 

Het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag wordt daarbij vooropgesteld.  

 

De opmaak van het GRS liep gelijktijdig met de opmaak van het vorige PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’. In het GRS werd een hypothese van gewenste afbakeningslijn opgenomen. Het GRS werd 

goedgekeurd op 1 maart 2012 en het PRUP op 7 december 2012. Het PRUP werd echter op 2 december 2016 

door de Raad van State volledig vernietigd. Alle deelplannen en de afbakeningslijn hebben als gevolg van deze 

vernietiging ‘nooit’ bestaan. Verwijzingen naar onderdelen van het PRUP zoals de afbakeningslijn in het GRS 

vervallen dan ook automatisch.  
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Er wordt in de reactie verwezen naar de woonbehoeftestudie die naar aanleiding van het GRS werd opgemaakt. 

Aangezien het GRS dateert van 2012 is deze woonbehoeftestudie niet meer actueel. Naar aanleiding van dit 

planproces werd een nieuwe (actuele) woonbehoefte opgemaakt. Uit deze woonbehoefte blijkt er geen grote 

bijkomende woonnood in Geraardsbergen te zijn en er nog voldoende effectieve woonvoorraad is. Bijgevolg is 

het aangewezen om in te zetten op het verhogen van het de kwaliteit van het bestaande woonpatrimonium 

alsook het verhogen van het ruimtelijk rendement van reeds bestaande sites (cfr. visie hoger bouwen). 

Bijkomend blijkt uit de nieuwe bevolkings- en huishoudensvooruitzichten van de Vlaamse statistische autoriteit 

van 11 mei 2021 dat bijvoorbeeld het aantal huishoudens met kinderen van 2010 t.o.v. 2030 daalt.  

 

Priak 

De provincie heeft op 25 oktober 2012 voor het woonuitbreidingsgebied een principieel akkoord (PRIAK) 

verleend. Het verkrijgen van een PRIAK staat niet gelijk als het verkrijgen van een vergunning. De ontwikkelaar 

dient nog steeds een vergunningsaanvraag in te dienen. Bovendien dient de gemeente binnen het jaar na het 

verkrijgen van een PRIAK starten met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).  

Hoewel er wettelijk geen verjaringstermijn aan een PRIAK hangt, wordt er vastgesteld dat het 

woonuitbreidingsgebied anno 2021 en circa. 9 jaar na het verlenen van het PRIAK nog niet is gerealiseerd. 

Sinds de verlening van het PRIAK zijn de visies inzake ruimtelijk beleid op verschillende overheidsniveaus 

gewijzigd. Een overheid kan steeds een planinitiatief nemen, een PRIAK hindert dat niet.  

 
Conclusie: 

De opname van een perceel binnen de afbakeningslijn wil niet automatisch betekenen dat dit kan/mag 

bebouwd worden. Binnen een kleinstedelijk gebied is het behoud en versterken van een bij voorkeur bestaand 

blauwgroen (stedelijk) netwerk evenzeer belangrijk. Openruimte maakt dus zeker ook onderdeel uit van het 

stedelijk gebiedbeleid. Het is immers bewezen dat het voorzien van een groenblauw netwerk (meer) ruimte 

biedt voor de ontwikkeling van biodiversiteit en een positieve bijdrage kan leveren aan de oplossing van de 

klimaatproblematiek alsook aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.  

 

De Molenbeek is een belangrijke morfologische structuur binnen het functioneren van de stad. In deze vallei 

bevinden zich nog drie woonuitbreidingsgebieden.  

 

Het middelste woonuitbreidingsgebied – waarop deze reactie betrekking heeft - ligt in mogelijks 

overstromingsgevoelig gebied. Hoewel dit woonuitbreidingsgebied omsloten is door verschillende straten is er 

nog een groene noord-zuid as waarneembaar. Samen met de twee omliggende woonuitbreidingsgebieden 

vormt ze een belangrijke ‘groene vinger’ voor de stad Geraardsbergen. Binnen dit ruimtelijke planproces en 

stedelijk gebiedbeleid wensen we de Molenbeekvallei als blauwgroen netwerk te behouden en waar mogelijk te 

versterken door o.a. het schrappen van de woonuitbreidingsgebieden en het herbestemmen van het 

signaalgebied nabij het Sint-Jozefinstituut (deelplan Sint-Jozef) naar een openruimte bestemming. Gelet op 

bovenstaande argumenten wordt de visie omtrent het schrappen van het woonuitbreidingsgebied niet 

gewijzigd.  
 
Protest tegen het herbestemmen van een perceel gelegen aan de Hogeweg. Dit perceel aan de baan is langs 
alle zijden omringd door wegen en ligt zelf aan een weg ( de Hogeweg ), terwijl er tevens langs alle zijden 
bebouwing is van huizen. Langs de Hogeweg staan zowel links als rechts huizen, waardoor het perceel perfect 
zou kunnen bebouwd worden en geen meerwaarde biedt aan de omgeving om groen te blijven! 
 
Het volledig gebied dat zou uitgekleurd worden is trouwens – in tegenstelling tot de andere 2 gebieden 
waarover eveneens een voorstel is om ze als WUG te wijzigen - omzoomd door wegen en huizen zodat het 
geen meerwaarde voor de natuur kan bieden. R8 

 

Antwoord: 

Het perceel waarop deze reactie betrekking heeft, is aangeduid als biologisch waardevol. Samen met de 

argumenten van voorgaand antwoord is het logisch dat ook dit perceel meegenomen worden in de algemene 

visie om de Molenbeekvallei niet verder te bebouwen. Het voorstel om de woonuitbreidingsgebieden te 
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schrappen wordt niet gewijzigd. In de startnota wordt voorgesteld om de drie woonuitbreidingsgebieden te 

schrappen.  

 
Is het tevens mogelijk duidelijk mee te geven dat de recreatiegebieden dienen behouden te blijven in de 
toekomst, om deze opnieuw te kunnen ontwikkelen door bijvoorbeeld een speelbos. Lijkt mij nodig gezien de 
immense bebouwingen die er de laatste jaren gebeurd zijn in Goeferdinge. In de sociale verkaveling Overpoort 
fase 2 en fase 3 blijkt geen enkele groene zone voorzien te zijn. Graag behouden van groene speelzone in de 
toekomst. Kinderen hebben ook recht op speelgelegenheden in hun eigen gemeente. Toegang naar recreatie 
dient ontwikkeld te worden via een lus om te kunnen ontwikkelen. R21 

 

Antwoord: 

Binnen dit planproces wordt de recreatiezone ten noorden van het meest westelijk woonuitbreidingsgebieden 

niet herbestemd. De ontwikkeling van een lokaal speelbos is een gemeentelijke bevoegdheid en kan los van dit 

planproces gerealiseerd worden. Dit voorstel wordt door de reactie indiener best aan de stad Geraardsbergen 

voorgesteld. 

 
De JeugdraadPlus staat achter de keuze om deze woonuitbreidingsgebieden te schrappen. Ze vragen tegelijk 
om spelen en laagdynamische recreatie als nevenbestemming op te nemen in de groenvoorschriften, zodat 
inrichting als groene speelruimte mogelijk is.  
 
Verschillende ideeën zoals een natuurreservaat, openbare moestuintjes of stadstuintjes worden voorgesteld. 
Iemand stelt nog een plan B voor, voor in het geval dat er toch bepaalde woonbestemmingen behouden 
worden: "Mocht die keuze toch nog veranderen [en er voor een woonbestemming gekozen worden], dan is het 
belangrijk om bij nieuwe woonuitbreidingen ervoor te zorgen dat het niet volgebouwd wordt maar dat er ook 
voldoende openbare ruimte voor de buurt is." R75 

 

Antwoord: 

Bovenvermelde suggesties worden in het verder planproces meegenomen. 

 

2.2.5 Plangebied Denderlandshopping 

 
In verband met de ontwikkeling van het project Denderlandshopping maak ik me zorgen over de hoogte van de 
woonblokken. Het kan niet zijn dat er plots metershoge blokken voor onze neus verschijnen die ons zicht gaan 
belemmeren. R25 

 

Antwoord: 

Momenteel bevinden we ons in de startfase, waarbij enkel de planintenties voorgesteld worden. In een latere 

fase zal er via o.a. ontwerpend onderzoek een plan opgemaakt worden met stedenbouwkundige voorschriften. 

Daarin wordt gedetailleerder omschreven wat er op het perceel van Denderlandshopping mogelijk al zijn. Of er 

in de stedenbouwkundige voorschriften hoogtebepalingen moeten opgelegd worden, wordt dan onderzocht.  
 
Reactie tegen gemengde ontwikkeling op de site Denderlandshopping. R31, R53 
Volgende argumenten worden opgegeven: 
 

- De economische studie spreekt van een groot tekort aan bedrijventerreinen 
Het lijkt ons echt realistisch om deze KMO-zone op te heffen. Er is 22.000 m² op deze site voorhanden. 
‘Zachte’ KMO onder de vorm van KMO-units kunnen hier ontwikkeld worden. Het gaat dan eerder om 
zelfstandigen die niet de mogelijkheid hebben om aan hun woning een kleine loods bij te bouwen die 
moet dienen als magazijn of voor opslag van goederen. Een KMO-zone waar niet wordt geproduceerd 
is hier te aanvaarden. Dit brengt slecht beperkt verkeer met zich mee aan de nu al gevaarlijke 
oversteekplaats aan de Zonnebloemstraat. Een vergunning voor dergelijke units werd op de Unal-site 
hiervoor recent geweigerd, stelt de startnota op blz. 139 onderaan. Dit kan dan ook de ideale 
inplanting zijn.  
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De KMO-units kunnen laag gehouden worden met een vergelijkbare hoogte als de nu bestaande 
gebouwen. Gezien het niveau verschil is het perfect mogelijk langs de kant van de Meerminstraat 
lagere gebouwen in te planten. De ‘kelderverdieping’, kant weide, kan gezien het extra ‘kelderniveau, 
weliswaar boven de grond’ ingevuld worden met KMO-units met daarboven de burelen achter een 
glasgevel. Bovenop de kantoren kunnen moderne woningen aan het bedrijf voorzien worden met een 
enorm uitzicht en zonneterrassen. Heel wat mensen wonen graag aan hun bedrijf. Tussen de units 
kant Meerminstraat en kant weide kan een groenstrook voorzien worden die het toelaat een 
brandweg te voorzien. Op die manier kunnen de woningen volop genieten van licht. Er kunnen zelfs 2 
rijen aaneengeschakelde lagere units voorzien worden.  
 
Wij verwachten dat het enorme uitzicht vanuit onze woning bewaard blijft. De bestaande hoogte zou 
nu reeds moeten vastgelegd worden om geen afbreuk te doen aan het vertezicht dat we hebben. De 
skyline dient behouden te worden over de ganse breedte. Dit is wat onze woningen typeert. Onze 
woningen verschuilen achter woonblokken zal een enorme waardevermindering met zich meebrengen 
door het verlies van uitzicht, maar vooral ook enorme schaduwvlakken.  

 

- De woonstudie stelt dat er voldoende woonaanbod is in Geraardsbergen.  
Waarom zou deze KMO-zone (waaraan een tekort is, zoals hierboven beschreven) dan moeten 
omgevormd worden naar een woongebied met verschillende (hoge) woonblokken ?  
 
Het is verwonderlijk dat op blz. 49 van de startnota (scenario 4) gesteld wordt : ‘Enkel de 
Denderlandshopping site blijft op die manier over als potentieplek die realiseerbaar is voor het 
toekomstig woonaanbod tegen 2028. Het is dus niet hoogstnoodzakelijk alle strategische locaties aan 
te snijden.’  
 
Bovendien wordt er gesproken van woontorens met een blikvanger (hogere bebouwing) op de hoek 
van de inrit Zonnebloemstraat. Enerzijds wil de stad de groene flanken behouden en vrijwaren van 
hogere bebouwing. De Oudenbergsite is een relictzone en de uitzichten dienen bewaard te blijven. 
Het zou de Oudenbergsite volledig verstoppen achter de woontorens.  
We weten als bewoner niet hoeveel woonblokken er worden voorzien, waar ze ingeplant zullen en 
hoeveel bouwlagen er voorzien worden. Allen vragen die onbeantwoord bleven tijdens de digitale 
vergadering. Welk nut heeft dan deze vergadering ?  
 
Woonblokken zullen in ieder geval hoger zijn dan de nu bestaande gebouwen en al zeker als dit 
gepaard gaat met een sokkel van winkels die dezelfde hoogte zullen aannemen dan de reeds 
bestaande gebouwen. Dit wil zeggen dat op het niveau van het nu bestaande dak, bovenop nog eens 
een aantal extra bouwlagen zouden komen voor bewoning. Uiteraard geeft dit enorme 
schaduwvlakken en beperkt dit enorm ons nu bestaande uitzicht. Wij zullen dan uitkijken op kolossale 
muren en nauwelijks nog vergezichten hebben. Ons uitzicht dient zoals in bovenvermeld punt 
bewaard te blijven.  
 
Bovendien geven verschillende woonblokken met een groot aantal appartementen een enorme extra 
verkeersdruk van op- en afrijdende wagens van bewoners en bezoekers en dit meerdere keren per 
dag.  Er is geen enkele duidelijkheid over de afwikkeling van het verkeer en de manier waarop de 
Meerminstraat dit verkeer zal moeten opvangen.  
 
Het lijkt ons eerder aangewezen om hogere bebouwing te voorzien in de diepste zones, het dal van de 
stad, en aan een ringweg/invalsweg, zoals de Astridlaan. Woonblokken op deze al zeer hoog gelegen 
site is voor fietsers en voetgangers geen ideale ligging gezien het reliëfverschil.  
 
Waarom zou de Denderlandsite de enige potentieplek zijn ? Alsof er niet voldoende plaats zou zijn in 
andere gebieden. 

 

- De detailhandelsstudie 
Het idee om de zone om te vormen naar wonen en bijkomend naar detailhandel doet nog meer de 
wenkbrauwen fronsen. Zoals reeds hierboven aangegeven moet dan eerst een commerciële sokkel 
gebouwd worden met daarop de extra woonlagen/woontorens die niet minder dan 4 bouwlagen 
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zullen bevatten. Detailhandel genereert dan bovenop de voorziene woongelegenheid nog eens voor 
extra drukte, en vooral in de weekends. Verkeersdrukte door woontorens en verkeersdrukte door 
detailhandel.  
 
Uit de startnota komt naar voor dat detailhandel zich bovendien situeert op 2 handelspolen die elkaar 
versterken, namelijk het centrum en de Astridlaan. Het centrum voor de fun-shopping en de 
Astridlaan voor de run-shopping. De nota stelt dat er geen bijkomende herbestemmingen mogen voor 
handel en alles gebundeld dient te worden langs de invalswegen. Waarom dient dan een 
herbestemming te gebeuren op een derde locatie ? Dit is nogal tegenstrijdig met de visie over 
detailhandel. Het reliëfverschil is al een enorme hinderpaal voor voetgangers en fietsers. De auto zal 
dan terug de bovenhand nemen. Bovendien blijkt al 25 jaar dat het complex enorme leegstand kent. 
De detailhandelsstudie bevestigt dit. De startnota spreekt van een enorme concentratie aan 
voorzieningen en terug een invulling van het complex na de opfrissing. Niets is minder waar. 
Leenbakker verdween uit het complex. De retailers zoeken een ligging aan de invalsweg Astridlaan en 
met goede autobereikbaarheid. Waarom vrachtwagens de berg laten oprijden ?  
 
Het lijkt ons ten zeerste onlogisch om de Astridlaan te beperken naar omvang terwijl dit de 
activiteitenas door Geraardsbergen is. Hier een derde handelscluster komen voorzien, is in strijd met 
de detailhandelsstudie.  
 

Conclusie:  
Laat de KMO-zone bestaan volgens het nu bestaande gewestplan. Een goed uitgebouwde KMO-zone 
zoals hierboven beschreven in de economische studie genereert de minste verkeersdrukte, zowel in de 
week als tijdens het weekend.  
 
De verkeersbewegingen beperken zich hoofdzakelijk tijdens de morgen- en avondspits bij het begin en 
einde van een werkdag.  
 
Wij blijven dan ook het uitzicht bewaren vanuit onze woning. Wij hopen dat er zal rekening gehouden 
met onze bezwaren tegen de omvorming van de KMO-zone naar een zone voor wonen en 
detailhandel. Dit is het slechts mogelijke scenario naar zichthinder en verkeersdrukte op ieder 
moment. 

 
Antwoord: 

Uit bovenstaande reactie wordt vastgesteld dat de indiener(s) – omdat niet alle vragen tijdens het 

participatiemoment konden beantwoord worden - het nut van de vergadering in vraag stelt. De Provincie heeft 

begrip voor deze reactie, maar wenst aan te geven dat het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen’ zich in een startfase bevindt. In deze fase is nog niet alles in detail onderzocht en worden enkel 

de grote krijtlijnen (planintenties) meegegeven. Het is dan ook logisch dat sommige zaken nog vragen oproepen 

en er nog onduidelijkheden zijn. 

 

De bedoeling van de startnota en de raadpleging is om betrokkenen in een vroeg stadium op de hoogte te 

brengen en hen al de mogelijkheid te geven om een eerste keer te reageren. In een latere fase zal een 

gedetailleerder plan met stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt worden. Het opleggen van een 

maximale hoogte of aantal bouwlagen kan hierin opgenomen worden. Dit plan zal aan een openbaar onderzoek 

onderworpen worden, waarbij de betrokkenen opnieuw kunnen reageren. Dit plan moet de eventuele 

onduidelijkheden die er nu nog zijn ophelderen.  

 

De indieners zijn voorstander van de ontwikkeling van een KMO-zone omdat deze een lagere mobiliteitsimpact 

en visuele impact zou hebben dan voorgestelde ontwikkeling. De sectorale studies worden als argumentatie 

aangehaald. 

- Het klopt dat er volgens de ruimtelijke economische studie bijkomende vraag naar ruimte voor 
bedrijvigheid is. Indien er louter vanuit dit perspectief nagedacht wordt zou een volledige invulling als 
KMO-zone niet onlogisch zijn. Toch betreft de opmaak van dit PRUP een integrale benadering en zijn er 
ook verschillende argumenten om dit niet volledig als een KMO-zone te gaan ontwikkelen: 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 88 

 

o Een KMO-zone ontwikkelen naast een stedelijk park is niet wenselijk. Het voorzien van 
complementaire functies en/of voorzieningen passend bij het park lijkt meer aangewezen. 

o Welke effecten een KMO-zone heeft en/of deze effecten minder hinderlijk voor de omgeving 
zouden zijn is van verschillende factoren afhankelijk. Enkele factoren is bijvoorbeeld het ‘type’ 
bedrijf, het aantal werknemers, etc. Het is bijgevolg niet gezegd dat de mobiliteitseffecten van 
een KMO-zone minder hinderlijk zouden zijn dan voorgestelde ontwikkeling.  

o De omvang van het terrein is in vergelijking met de Unal-site of de toekomstige KMO-zone 
nabij de Astridlaan niet van die aard dat ze een significante bijdrage zal leveren aan het tekort 
aan extra bedrijfsruimte. Het terrein kan hoogstens één groot bedrijf of enkele kleinschalige 
ondernemingen opvangen.  

o Het is niet gezegd dat een KMO-zone geen of minder visuele hinder zou geven dan een 
stedelijke ontwikkeling. Een KMO-zone kan ook een visuele impact hebben op de omgeving. 
Veel loodsen zijn immers hoger dan de hoogte van een standaard bouwlaag van een 
woonentiteit. Bovendien staat er bovenop deze gebouwen vaak verschillende 
nutsvoorzieningen (buizen, ventilatiesystemen, zonnepanelen, etc.) die ook een visuele impact 
kunnen hebben op de omgeving. 

- Uit de woonstudie blijkt inderdaad dat er puur theoretisch gesproken geen grote toekomstige 
woonbehoeften zijn in de komende jaren. Echter wil dit niet betekenen dat er geen 
verdichtingsprojecten kunnen plaatsvinden. Denderlandshopping ligt momenteel binnen het stedelijk 
gebied van Geraardsbergen. Binnen het stedelijk gebied kan een aanbodbeleid gevoerd worden en zijn 
er dus bijkomende woningen mogelijk. Uiteraard worden deze bijkomende woningen liefst gebouwd op 
logische plaatsen en reeds aangesneden gronden, zodat er zo weinig mogelijk bijkomende open ruimte 
moet worden aangesneden. In de startnota wordt niet gesteld dat Denderlandshopping de enige 
potentieplek zou zijn. Dit wordt gesteld in één van de scenario’s van de woonstudie. De stad heeft 
reeds een verdichtingsstudie ‘studie hoger bouwen’ opgemaakt dat aangeeft welke de andere 
potentiële plaatsen zijn.  

Bijkomend wordt meegegeven dat Geraardsbergen op heden nog bouwgronden gelegen heeft in 

overstromingsgevoelige gebieden. Het is wenselijk dat hier niet gebouwd wordt en deze gebieden op 

termijn worden geschrapt. Dit kan eventueel via een planologische ruil plaatsvinden. Dit maakt het 

mogelijk om slecht gelegen bouwgronden te ruilen voor bouwmogelijkheden in de stads- of 

dorpskernen. De mogelijkheden hiervan wordt door de provincie i.s.m. de stad verder onderzocht. 

Denderlandshopping zal onder de loep genomen worden als een mogelijke piste.  

 

- Het voorstel dat in de startnota is opgenomen, heeft niet de doelstelling om een grootschalige of derde 

detailhandelspool te creëren. Op pagina 65 van de detailhandelsstudie wordt immers aangegeven dat 

het af te raden is een volwaardige derde detailhandelscluster uit te bouwen op het grondgebied van 

Geraardsbergen.  

 

Op vandaag is er - ondanks de leegstand - nog steeds op Denderlandshopping detailhandel aanwezig. 

Er wordt voorgesteld om een gemengd stedelijk gebied te ontwikkelen, waarbij er nog ruimte is voor 

detailhandel. Wel zal het aandeel detailhandel beduidend lager zijn dan het op vandaag aantal 

voorziene oppervlakte. Een concreet aantal oppervlakte is momenteel nog niet vastgelegd. Dit zal in 

het latere planproces vastgelegd worden in de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

De Provincie streeft ernaar om (waar mogelijk) functies te verweven. Om een monotone ontwikkeling tegen te 

gaan, wordt er momenteel een gemengde stedelijke ontwikkeling voorgesteld, waar er plaats is om te werken, 

te wonen en te ontspannen. De nabijheid van het stadscentrum, het stadspark, verschillende voorzieningen en 

de goede ontsluiting langsheen de Zonnebloemstraat zorgen ervoor dat de site Denderlandshopping minstens 

als gemengde stedelijke ontwikkeling verder moet onderzocht worden. 
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Op vandaag zijn de milieueffecten van de voorgestelde ontwikkeling nog niet gekend. In het verdere 

planningsproces worden deze effecten a.d.h.v. een milieueffecten onderzoek (plan-MER) onderzocht. 

Verschillende effecten waaronder mobiliteit maken een onderdeel uit van dit onderzoek. De effecten van het 

plan worden afgetoetst ten opzichte van twee referentiesituaties, met name de actuele situatie en de 

planologische referentiesituatie. Deze laatste omvat voor dit plangebied de invulling als KMO-zone. Uit deze 

aftoetsing zal afgeleid kunnen worden wat het effect is van de huidige plannen ten opzichte van enerzijds de 

huidige situatie en anderzijds de situatie waarbij het gebied ontwikkeld is als KMO-zone (langsheen de 

Meerminstraat). Op basis van de bevindingen kunnen de plannen bijgestuurd worden en/of milderende 

maatregelen genomen worden. Een voorbeeld van een maatregel kan zijn dat de ontsluiting voor 

gemotoriseerd enkel via de Zonnebloemstraat gebeurd.  
 
Verschillende reacties hebben betrekking op het grote weiland tussen Denderland Shopping en Focus-
Arjaantheater. Er wordt gevraagd om dit perceel van een harde ontwikkeling te vrijwaren.  
 
Volgende voorstellen worden gedaan: 

- De weide aanleggen als een soort van toontuin met vb. zo veel mogelijk verschillende graangewassen 
en/of "vergeten" groenten, kruidentuin... Er wordt hierbij een link gemaakt met de bestemming 
landbouw van de buitengebied en met de vroegere bestemming (elke abdij had een 
hoogstamboomgaard, groenten- en kruidentuin) . 
 
Tevens kunnen er tal van educatieve voordelen verbonden zijn aan dergelijke inrichting : 

o Opnieuw kennismaken met graangewassen. Welk kind/volwassene kent immers nog het 
verschil tussen de verschillende granen (waar komt het brood vandaan)? Ook oude rassen 
kunnen, eventueel in samenwerking met molenaars van Geraardsbergen en omgeving, 
gezaaid worden. 

o Oude landbouwtechnieken van zaaien en oogsten (maaien met pik en zeis, opbinden van de 
schoven, dorsen, malen enz...) kunnen gedemonstreerd worden, samenwerking met 
landbouwverenigingen, Velt en de Volkstuinen zijn hier mogelijk. Verwerken van de geoogste 
granen; demonstratie brood- taarten bakken, samenwerking met verschillende verenigingen 
zijn hier ook mogelijk. Een bakhoven bouwen in de Abdij behoort tot de mogelijkheden en 
kan gerealiseerd worden via een workshop. 

o Fruit oogsten geeft dan weer de mogelijkheid om de verschillende fruitrassen te leren kennen 
en de verschillende manieren van verwerken kunnen eveneens gedemonstreerd worden 

- Het perceel te integreren binnen het Abdijpark als groene long voor het stadscentrum. 
 
Tot slot wordt aangegeven dat het perceel deel zou uitmaken van een legaat waarbij bebouwing niet mogelijk 
zou zijn. R38, R40 
 

Antwoord: 

Het perceel heeft geen waterproblematiek en heeft een strategische ligging. Het perceel ligt in de nabijheid van 

het stadscentrum met in de directe omgeving tal van voorzieningen alsook een park. Uit de woonbehoeftestudie 

blijkt dat er nood is voor woonentiteiten specifiek gericht op éénpersoons huishoudens en vooral oudere 

personen.  

 

Hoewel bovenstaande reacties logisch zijn, wordt in deze fase van het planproces nog geen keuze genomen. Er 

worden in de vernieuwde startnota voor dit perceel 2 scenario’s opgenomen. Deze scenario’s worden aan een 

milieueffecten onderzoek onderworpen. Op basis van o.a. de resultaten zal een beslissing genomen worden. 

Deze scenario’s zijn: 

- Een scenario waarbij het volledige perceel een groene bestemming krijgt. 

- Een scenario waarbij de helft van het perceel een hardere woonbestemming krijgt, specifiek gericht op 

de doelgroep senioren. Het andere deel van het perceel krijgt een groene bestemming.  
 
Hoe gaan jullie in de winter de bereikbaarheid garanderen. Er wordt nu amper gestrooid in de winter. Heb al 
verschillende auto’s op het bestaande midden betonblok zien steken met grote schade tot gevolg. Als ik s’ 
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morgens vroeg in de winter de shopping af wil is dat onmogelijk en zijn we verplicht de verboden richting in de 
Meerminstraat te gebruiken. R41 
 

Antwoord: 

Deze reactie bevat geen ruimtelijke afwegingen. Het bestrooien van gemeentelijke wegenis en/of private 

eigendom met strooizout tijdens de wintermaanden is geen bevoegdheid van de Provincie en heeft geen 

betrekking op dit planinitiatief. Hiervoor wordt de stad en/of eigenaar best rechtstreeks aangesproken.  
 
Het bedrijf en eigenaar van Denderlandshopping brengt volgend advies uit. R43 
 
In haar advies beschrijft het bedrijf de historiek, de bestaande situatie en vergunningstoestand.  
Het bedrijf geeft aan dat de bestaande en toekomstig gewenste handelsfuncties zijn vergund. Ook in 
oppervlakte. Volgens de rechtspraak van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak moet bij de 
vaststelling van een RUP ook de bestaande toestand in rekening worden gebracht. 
 
Dit is niet zonder belang bij dit planologisch initiatief: Het bedrijf wil precies vertrekken vanuit de bestaande en 
vergunde kleinhandelstoestand, maar deze veel gerichter en doordachter verkleinen in oppervlakte en 
upgraden door een kwalitatieve mix van functies te creëren (ook met horeca en residentiële elementen). De 
bestaande cluster en kleinhandelsinvulling kan hierbij echter onmogelijk genegeerd worden en dat zou ook 
ruimtelijk onwenselijk zijn. 
 
Visie in de startnota – opmerkingen en suggesties  
De startnota vermeldt voor het plangebied Denderland Shopping dat een meer diverse invulling een grote 
toegevoegde waarde zou kunnen bieden aan Geraardsbergen. De goede ligging binnen de compacte stad en 
het aantrekkelijk karakter, maken de site Denderland Shopping een geschikte ontwikkelingslocatie voor 
bijvoorbeeld een gemengde sterke ontwikkeling. De startnota stelt voor om het plangebied te ontwikkelen met 
een combinatie van winkelen en wonen. 
 
Naar principe is dit o.i. de juiste insteek. Een gemengde ontwikkeling met een handels- en residentiele functie 
is wenselijk voor de site in kwestie, gelet op de goede ligging en de nabijgelegen omgeving. Ook horecafuncties 
moeten mogelijk zijn op deze site en van belang zal zijn om geen te grote rigiditeit in te bouwen in de 
voorschriften, noch qua functies (bv. een complementaire horeca-invulling), als qua retailinvullingen en 
assortimenten die ook divers kunnen zijn.  
 
In het kader van een planologisch initiatief wenst het bedrijf volgende elementen nader met uw diensten uit te 
werken:  

- Een gelijkvloerse bouwlaag met handelsactiviteiten. De tweede verdieping die momenteel ook 
vergund is als detailhandel wordt gesupprimeerd en dit is eigenlijk een bewuste keuze voor 
rationaliteit en ruimtelijk rendement. Het bedrijf  streeft naar een netto-kleinhandelsoppervlakte van 
6.000 m² op het gelijkvloers. Enkele van de bestaande huurders hebben onder meer reeds grote 
interesse getoond om mee te stappen in dit nieuwe verhaal. Dit is een aanzienlijke reductie van de 
handelsoppervlakte t.o.v. de huidige bestaande en vergunde situatie van 8.500 m² handel. Deze 
minimale oppervlakte is van belang om de voordelen van de kruisbestuiving tussen de verschillende 
handelszaken te kunnen laten spelen. Ze is eveneens nodig om de nodige schaalvoordelen te creëren 
inzake een efficiënt en gemeenschappelijk beheer.  
 

- De combinatie van het opnieuw integreren van de bestaande huurders in het toekomstige project met 
een afname van de totale handelsoppervlakte zorgt er voor dat het bestaande handelsapparaat van 
Geraardsbergen niet wordt verstoord.  

 
- Tegenover deze rationalisering en reductie van de handelsfuncties naar de gelijkvloerse verdieping 

toe, wil het bedrijf vanuit de idee van ruimtelijk rendement en ook de link met het centrum van 
Geraardsbergen ook een slimme mix van functies verweven op dit terrein (dus niet te beperkend qua 
invulling en ook complementaire functies zoals horeca kunnen aldaar aanwezig zijn), door een 
voldoende woningdichtheid te voorzien met verschillende typologieën (te bekijken) en gebeurlijk 
woonvormen, verspreid over meerdere bouwlagen. Woningtypologieën met een grondgebonden 
karakter kunnen in deze mix een plaats vinden. Er kan ter hoogte van de Zonnebloemstraat ook met 
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een ankerpunt en zichtlocatie worden gewerkt in het bouwprogramma, omwille van het potentieel 
van deze site in het landschap.  

 
- Het bedrijf denkt bij de herontwikkeling eveneens na over de fasering van het bouwprogramma.  

 
- In dat kader vindt het bedrijf het alvast van belang dat wordt vertrokken vanuit de bestaande toestand 

(die geen congestie met zich brengt) en in die zin is het zonder meer zo dat enkele bevindingen in de 
detailhandelsstudie kritisch moeten worden bekeken. In deze sectorale  studie wordt immers- ten 
onrechte- aangegeven dat Geraardsbergen twee bestaande zones heeft voor detailhandel, zijnde 
recreatief winkelen in het stadscentrum en functioneel winkelen langsheen de Astridlaan. Er wordt 
geopperd om beide clusters verder uit te bouwen, maar “andere” zones voor detailhandel niet te 
stimuleren en zelfs te beperken. 

 
De bevindingen uit de detailhandelsstudie zijn vandaag wat betreft Denderland Shopping onjuist en 
het feit dat deze site zonder meer al lange tijd een bestaande én vergunde cluster is, wordt hierin 
genegeerd.  
 
Er wordt gesteld dat het winkelaanbod ter plaatse eerder beperkt is en wordt gedomineerd door de 
aanwezigheid van een Carrefour. Zoals gezegd, had de eerdere leegstand alles te maken met 
suboptimale commerciële keuzes en beheer, maar de huidige invulling van het shoppingscentrum is 
wel goed qua retails en ook de diversiteit van het aanbod en zowel het bedrijf als de bestaande (en 
gebeurlijk andere) retailers zijn volledig overtuigd van het grote potentieel van de site, mits er nu voor 
een rationale en eigentijdse invulling wordt gekozen van deze bestaande cluster.  
 
Ook is dit tegenstrijdig met beschouwingen in de startnota. Denderland Shopping moet wel degelijk 
als bestaande cluster worden beschouwd: Buiten het kernwinkelgebied zijn kleinhandelsfuncties met 
een grotere oppervlakte voornamelijk geconcentreerd langs de N42/Astridlaan en ter hoogte van het 
winkelcentrum ‘Denderland’, gelegen aan de Zonnebloemstraat.  
 
Denderland Shopping is een bestaande concentratie van grootschalige kleinhandel: Denderland-
shopping is een bestaande concentratie van grootschalige kleinhandel ten noordoosten van de kern, 
waar groeikansen eventueel in combinatie met andere stedelijk functies (residentieel, sociaal of 
cultureel) mogelijk kunnen gemaakt worden.  
 
Terecht geeft de stad Geraardsbergen in haar GRS aan om de site in haar functie te versterken en hier 
maximaal handel te centraliseren. Het bedrijf meent dat dit uitgangspunt essentieel is en verder 
uitwerking dient te krijgen in elk planologisch en beleidsmatig initiatief. De stad Geraardsbergen wenst 
ook het bedrijventerrein ten noordoosten van de stadkern (shoppingcentrum “Denderland”) – waar 
momenteel reeds handel aanwezig is – in zijn functie te versterken en de handel hier maximaal te 
centraliseren eventueel in combinatie met andere sociale en culturele functies (…).  

 
Het bedrijf wenst te benadrukken dat het complex gelegen is binnen de contouren van de compacte stad 
Geraardsbergen. Desalniettemin kent de site op heden geen problematiek van overlast inzake mobiliteit, 
geluid, etc. In andere gebieden binnen de contouren van het kleinstedelijk gebied die worden aangewezen 
voor handel is deze problematiek wel aanwezig.  
 
Op basis van volgende overwegingen leent de site zich perfect tot het bundelen van deze functies:  

- Zeer goede multimodale bereikbaarheid van de site;  
- Jarenlange traditie van handel op de site;  
- Alle voorzieningen in de nabije omgeving: zoals het park, sportgelegenheden, cultuur, ziekenhuis, 

scholen enz.  
- Goede ligging, ook in nabijheid van de kern van de stad Geraardsbergen;  
- Reliëfverschil is verwaarloosbaar door alternatieve vervoersmiddelen;  

 
Dit kadert in het ruimtelijk rendement en de Vlaamse visie om meer te doen met de beschikbare ruimte. Wij 
hopen u hiermee alvast enkele essentiële opmerkingen te hebben kunnen meegeven en blijven ter beschikking 
om dit verder met u te bekijken en te bespreken. 
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Antwoord: 

Reactie indiener geeft aan dat de bevindingen uit de detailhandelsstudie vandaag wat betreft 

Denderlandshopping onjuist zijn en dat Denderlandshopping een vergunde activiteit is dat volledig genegeerd 

wordt. Het klopt dat Denderlandshopping een vergunde handelsvestiging betreft. Dat wordt nergens in de 

detailhandelsstudie tegengesproken. De detailhandelsstudie dateert van 2018. De situatie op 

Denderlandshopping is sinds de opmaak van de detailhandelsstudie licht gewijzigd. De leegstand is sindsdien 

niet toegenomen en er zijn enkele handelszaken bijgekomen. Dit wil echter niet betekenen dat de visie 

achterhaald is. 

 

Op vandaag is Denderlandshopping niet volledig ingevuld met grootschalige detailhandel. Indien 

Denderlandshopping 100% (maximaal) opgeladen wordt met grootschalige detailhandel kan ze in concurrentie 

gaan met de twee andere polen (Astridlaan en het centrum) en als derde pool fungeren. De detailhandelsstudie 

stelt voor om geen volwaardige derde detailhandelscluster uit te bouwen op het grondgebied van 

Geraardsbergen. Dit wil echter niet zeggen dat er buiten deze gekende detailhandelspolen (het centrum en de 

N42) geen ruimte is voor detailhandel. In de detailhandelsstudie wordt aangegeven dat een toename van 

aanbod dagelijkse goederen in de kernen van de deelgemeenten wordt aangemoedigd, evenals in Denderland 

shopping. Wat ook kan zijn locaties voor de verkoop van voeding (Categorie A uit het decreet ‘Integraal 

Handelsvestigingsbeleid’) en voor grondgebonden activiteiten uit Categorie C (verkoop van planten, bloemen en 

goederen voor land- en tuinbouw). 

 

Om een derde detailhandelspool op Denderlandshopping tegen te gaan, stellen we voor om een gemengde 

stedelijke ontwikkeling op Denderlandshopping te voorzien. Dat is gelet op de strategische locatie en 

bereikbaarheid niet onlogisch. In de startnota wordt voor deze site een gemengde ontwikkeling voorzien, 

waarbij winkels beperkt worden toegelaten. Deze visie ligt in lijn met voorgestelde reactie, die ook een 

gemengde ontwikkeling en een lager winkeloppervlak voor ogen heeft.  

 

Op heden zijn er nog geen oppervlaktes bepaald. Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 

bevindt zich in een startfase. In een latere fase zal een gedetailleerder plan met stedenbouwkundige 

voorschriften opgemaakt worden. Indien gewenst kan de reactie indiener altijd contact opnemen om zijn ideeën 

voor te stellen.  

 

Eén reactie geeft volgende suggesties mee: 

- Ok om hier mix te creëren van wonen, zeker ook kantoren en horeca toelaten. 

- Shoppen ook mogelijk maken, gelet op beperkte uitbreidingsmogelijkheden langs Astridlaan. 

- Boomgaard aanleggen kan in verlengde en aansluitend bij het Abdijpark, kan dienen als plaats om te 

picknicken, ontspanning mogelijk te maken. 

- Eventueel volkstuintjes uitbreiden indien er vraag naar is. 

- Skatepark/basketbalveld in open lucht kan ook voorzien worden. 

- Indien er bijkomend nood aan zou zijn, kan hier e.v.t. bijkomend schoolgebouw/concertgebouw 

/verzorgingstehuis i.p.v. boomgaard opgericht worden (ecologisch ontwerp met groendak en 

ondergrondse parkings). Kunsten/cultuurcentrum ook mogelijk. Nood aan uitbreiding cinema-

complex? R60 

 

Antwoord: 

Deze suggesties worden meegenomen en onderzocht in het verdere planproces.  
 
Volgend idee wordt meegegeven. R63 
Een ”one-stop-shop”, waar je de doordeweekse benodigdheden kan kopen, nieuw of via upcycling mét een 
gerust geweten: lokaal aanbod, Belgisch ,biologisch, duurzaam, geen kinderarbeid, veganistisch én super 
klantgericht. Alle goede alternatieven op 1 plek. Zoals een permanente vegan beurs. 
 
Volgende visie wordt meegegeven: 

- Voeding: veganistisch aanbod, lokale groeten, verpakkingsvrij… 
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- Persoonlijke Hygiëne: ecologische tandenborstels, shampoo, douchegel, wasbaar maandverband, 
cups, bamboe toiletpapier… 

- Huishoudproducten: laundry egg, ecologisch verantwoorde poetsproducten, DIY, … 
- Kleding en schoenen: veganistisch, duurzame stoffen (bamboe, eucalyptus), zowel nieuw als 

gerecycleerd door samen te werken met leerlingen snit -en naad, die van oude stoffen nieuwe spullen 
maken 

- Reparatie klein huishoudelektro: door samen te werken met leerlingen techniek of bv. Astertechnics. 
- Ontspanning: kapsalon en beautysalon met veganistische producten 
- Opvang kinderen: Tijdens het shoppen opvang à la Chiro. Ook voor en naschoolse opvang. 
- Restaurant: Ter plekke eten, take-away en catering voor bv. scholen, ziekenhuis…Zero waste, groenten 

verwerken die niet meer verkocht worden, veganistisch, menu van de dag volgens de seizoenen, open 
keuken om te tonen hoe je veganistisch kookt, mogelijkheid tot kookworkshops. 

- Polyvalente ruimte: voor workshops mentaal welzijn (yoga, mediteren, mindfulness), voor opvang 
kinderen voor -en na school, voor startende zelfstandigen die een werkruimte zoeken. 

 
De economische en ecologische troeven van de site: 

- Eyecatcher voor Geraardsbergen: innoverend en een voorbeeld dat het anders kan. Aantrekken 
toeristen en nieuwsgierige kopers uit naburige gemeenten en steden. Geraardsbergen als groene 
longen 

- Jobcreatie op een toplocatie: Dakterras zoals Al Fayette shopping in Parijs en ideaal voor opvang 
kinderen door nabijgelegen, totaal vernieuwd Abdijpark. 

- Weinig concurrentie: voor bestaande winkels in het centrum, want dit is totaal anders. Eerder een 
aanvulling voor ander publiek. 

- Klantgericht: door bv. de doe-opvang voor kinderen terwijl de mama haar boodschappen laat 
klaarzetten en intussen geniet van een welverdiende gelaatsverzorging. 

- Minder verkeer in binnenstad: door combi met voor en-na schoolse opvang. Huidige schoolbussen 
gebruiken voor de allerkleinsten en vervoer naar hobby’s kinderen.. Meer beweging voor de grotere, 
want alle centrumscholen zijn te voet beschikbaar. 

- Succesverhaal: door zoveel mogelijk circulatie te creëren (opvang, workshops, polyvalent ruimte) 
 
Voorstel van naam: DENDERLAND NÛ: Naakt, onverbloemd, eerlijk en NU is het hoogtijd om ons steentje bij te 
dragen tot een duurzamere economie. Het hoedje staat voor “samen naar de top” én “bottom-up werken”. 
 

Antwoord: 

Het voorstel in de startnota laat momenteel deze ontwikkelingen toe. Denderlandshopping kan een potentiële 

plek zijn voor ontwikkelingen zoals hierboven omschreven. Wel wordt meegegeven dat – als er een ontwerp 

plan wordt opgemaakt – de stedenbouwkundige voorschriften nooit zo in detail zullen geschreven worden dat 

bijvoorbeeld de oppervlakte voor economie enkel voor korte keten doeleinden kunnen gebruikt worden of voor 

de verkoop van enkel ecologisch verantwoorde producten. Dit is immers afhankelijk van verschillende factoren 

zoals de afzetmarkt alsook personen die hier initiatief willen nemen. 
 
De JeugdraadPlus staat grotendeels achter de doelstellingen van dit deelplan, maar formuleert wel een aantal 
belangrijke bemerkingen en kanttekeningen. R75 
 

Positieve elementen in het plan: 
- Vooral de centrale rol en hernieuwing van het Abdijpark wordt als een grote troef gezien. De 

JeugdraadPlus erkent het belang van goede linken tussen de verschillende voorzieningen onderling en 
het nieuwe woonontwikkelingsgebied. 

 

Bemerkingen en kanttekeningen bij de Startnota: 
- Het reliëf en de sterke helling zorgt mogelijks voor een breuk met het centrum. Daar moet goed over 

nagedacht worden, zodat bewoners of bezoekers die goed kunnen overbruggen te voet of met de 
fiets. 

- De integratie van enkele commerciële functies wordt positief bevonden, maar de klemtoon moet 
liggen op lokale handelsondernemingen. " Het is DENDERLAND shopping dus eerder lokale 
onderneminkjes zoals skateshop dan zoals vroeger ketens als shoe discount,..." 
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- De ambitie moet hoog liggen:" Deze site heeft volgens mij meer potentieel dan woningen, dus àls er 
woningen komen moet het wel heel speciaal zijn" 

- Bezorgdheid over de combinatie van commerciële en sociaal-culturele activiteiten enerzijds met de 
functie van wonen anderzijds:" Liever geen woningen, dit zou activiteiten van bv denderland vzw 
kunnen blokkeren (geluidsoverlast,...) ". Beide functies moeten dus een goede en overdacht plek 
krijgen in het gebied. 

- De site is een interessante plek voor voorbijkomende skatevoorzieningen. De parking heeft op dit 
moment al een goede skate-ondergrond. Het gebouw kan met een skatehal een tijdelijke invulling 
krijgen. 

- Ook een veilige bereikbaarheid vanaf de oostkant (Onkerzele) is aangewezen: 
" De trage wegels zijn in de grote bocht van cinema 'De Focus'. Er is aandacht nodig voor goede 
oversteekplaatsen op de Zonnebloemstraat vanaf dat punt. Verbind een stukje Onkerzele meteen met 
de site." 

 

 
 

Antwoord: 

Bovenstaande suggesties worden meegenomen en onderzocht in het verdere planproces. 

2.2.6 Schendelbeke plangebied bedrijventerrein 

 

Er werden geen reacties voor dit plangebied ingediend. 

2.2.7 Schendelbeke plangebied verwevingszone 

 

Een bedrijf gelegen in de zone voor dagrecreatie heeft tijdens de raadpleging gereageerd. R3, R45 
 
In de startnota is geen sprake van ons recreatieve centrum in de het dagrecreatiegebied in Schendelbeke langs 
Aalstsesteenweg. In de streek is dit de grootste privé investering op recreatief vlak in jaren. Er werd een 
stedenbouwkundige vergunning verleend. Het gebouw is water- en winddicht. De binneninrichtingswerken zijn 
nog in uitvoering. Omdat het bedrijf nog niet over de volledige site eigenaar was, kon ze nog geen totaalproject 
uitwerken. Het perceel werd in 2020 verworven.  
 
In de vaststelling van het toenmalige PRUP werd de zone voor dagrecreatie integraal behouden. In 
tegenstelling tot het vernietigende PRUP, wordt met onderhavig planproces wel in de herbestemming van de 
recreatie voorzien, meer bepaald de bestemming verwevingszone.  
 
De reactie van het bedrijf is tweeledig enerzijds wenst het bedrijf de bestaande feitelijke en juridische toestand 
correct vertaal te zien. Anderzijds is geen enkele objectieve ruimtelijke verantwoording voorhanden om de 
volwaardige invulling als zone voor (actieve) dagrecreatie niet voor de toekomst te bestendigen. 
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- In de beschrijving van de bestaande toestand is er op geen enkel moment sprake van de vergunde 
recreatiesite, waarvan het gebouw op vandaag reeds is opgericht (incl. aanleg parking). De startnota is 
dan ook gebaseerd op foutieve, minstens onvolledige weergave van de bestaande toestand.  

- Hoewel recreatie en ontspanning nog steeds als toelaatbare activiteiten worden opgesomd, vreest het 
bedrijf dat het PRUP de ontwikkeling van de recreatiesite zal bemoeilijken. In de toekomst wenst het 
bedrijf haar bestaande vergunde activiteiten uit te breiden met een outdoor (elektrisch) kartingcircuit. 
Een elektrische (buiten) karting is enerzijds ruimtebehoevend en anderzijds complementair met de 
reeds op de site aanwezige activiteiten (dubbel gebruik parkeerplaatsen, cafetaria, …). Een elektrische 
karting is bovendien milieu- en geluidsvriendelijk. De energie voor het opladen van de elektrische 
voertuigen zal gegenereerd worden door de zonnepanelen op het reeds bestaand en vergunde 
recreatiegebouw, zodat ook op deze manier naar een duurzame exploitatie wordt gestreefd (cfr. 
voorbeelden in Middelkerke en Bergen). 
 
De beoogde ontwikkeling integreert zich in de bestaande en sluit aan bij de gewenste ruimtelijke 
context van de site en omgeving. Het RUP dient voor de bestaande exploitaties, waardoor ook de 
recreatieve sites van het bedrijf dient te worden begrepen, de nodige garanties te beiden naar het 
bestendigen en uitbreiden van haar vergunde exploitatie.  
 
Gelet op de enerzijds de in het verleden reeds verleende vergunningen en anderzijds de uitdrukkelijke 
beslissing om de planologische context van de recreatiesite niet te wijzigen bij het initiële planproces 
in 2011-2012, kon het bedrijf er rechtmatig op vertrouwen dat er verdere invulling van de 
recreatiesite ook in de toekomst mogelijk zou zijn. Deze vaststelling geldt des te meer nu de verdere 
ontwikkelingsplannen van het bedrijf steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitvoerig 
overleg en/of open communicatie met de gemeente Geraardsbergen. Het bedrijf heeft nood aan 
rechtszekerheid. De start- en procesnota biedt op dit punt onvoldoende garanties. Er is nochtans geen 
enkele objectieve verantwoording voorhanden waarom de betrokken ontwikkelingsmogelijkheden 
niet uitdrukkelijk in het RUP zouden worden bevestigd.  
 

 
 

 
Verder heeft het bedrijf nog bijkomende motivatie waarom dagrecreatie op deze locatie noodzakelijk is: 

- De sportcluster van nederboelare kan niet worden ontwikkeld door een verzadigde ontsluiting. De 
Molendreef is éénvaksrijweg, welke dwars door woningzone lopend. Een paar jaar geleden werd mijn 
kleinschalige KMO-project in Gemeldorpseweg geweigerd omdat ze takt aan de Molendreef, waardoor 
de bewoners van de residentiële bebouwing langsheen de Molendreef hinder zouden ondervinden 
van bijkomende verkeersactiviteiten (vrachtverkeer, bezoekers, personeel,…”. Dit toont aan dat de 
Molendreef verzadigd is. Bovendien heeft het stadsbestuur de intentie om de oude trambaan af te 
schaffen en te verkopen. Hierdoor is er geen alternatieve ontsluiting van de sportcluster meer 
mogelijk. Toekomst van de vliegveld is ook onzekerheid aangezien Raad Van State reeds vier keer de 
milieuvergunning vernietigd. Dit gebied heeft trouwens een overstromingsvolume van 3 miljoen liter. 

 
- Ook de verkeersstroom naar de Gavers door de dorpkern van Onkerzele en Idegem sas heeft de grens 

van de toelaatbaarheid reeds lang overschreden. Voor bijkomende ontspanning en sport is het 
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dagrecreatiegebied van Schendelbeke de beste oplossing voor de mobiliteit en buffering tussen het 
industriegebied en de woonkern van Schendelbeke. Gezien zijn ligging is dit gebied zelfs geschikt voor 
bovenlokale sportinfrastructuur. Voor bovenlokale sportinfrastructuur is het nodig om ook 
slaapgenegenheid te kunnen aanbieden. Dit is trouwens een voorwaarde van Sport Vlaanderen. 

 

Antwoord: 

Er is inderdaad een vergunning afgeleverd voor het oprichten van o.a. een bowling. Deze gebouwen zijn reeds 

opgetrokken, maar op vandaag worden de activiteiten nog niet uitgevoerd. Vandaar dat de aanwezigheid van 

deze functie nog niet expliciet werd opgenomen in de startnota. In de startnota is de aanwezigheid van een 

zone voor dagrecreatie meegegeven.  

 

In de startnota wordt de vergunningshistoriek van geen enkel perceel of deelplan weergegeven. Dit zou ons in 

deze fase immers te ver leiden. In de vernieuwde startnota wordt verduidelijkt dat het bestaande 

recreatiegebied reeds voor een deel bebouwd is, met als doel het uitbaten van o.a. een bowling.  

 

Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ bevindt zich in een startfase. In deze fase is nog 

niet alles in detail onderzocht en worden enkel de grote krijtlijnen (planintenties) meegegeven. Het is dan ook 

logisch dat sommige zaken nog vragen oproept en er nog onduidelijkheden zijn. 

 

De bedoeling van de startnota en de raadpleging is om betrokkenen in een vroeg stadium op de hoogte te 

brengen en hen al de mogelijkheid te geven om een eerste keer te reageren. In een latere fase zal een 

gedetailleerder plan met stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt worden.  

 

Er werd in de startnota voorgesteld om een verwevingsgebied tussen het bestaande bedrijventerrein en het 

dorp Schendelbeke te creëren waarbij er een mix aan functies kan gerealiseerd worden. In eerste instantie 

wordt gedacht aan bedrijven, sport- en recreatievoorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen en groene ruimte. 

Deze laatste functies kunnen ook een bufferende werking hebben t.o.v. het dorp Schendelbeke. De 

verscheidenheid aan functies heeft als doel een meerwaarde te creëren voor het bedrijventerrein alsook het 

dorp Schendelbeke. Bijkomende sport- en recreatievoorzieningen worden in het huidig voorstel niet uitgesloten. 

Op vandaag is er nog geen zekerheid of het deelplan zal gerealiseerd worden. Op basis van o.a. het 

milieueffectenonderzoek zullen er keuzes gemaakt worden.  

 

Indien de verwevingszone deel uitmaakt van het verder planproces, kan het grafisch plan verschillende vormen 

aannemen: 

- De volledige verwevingszone kan als een projectzone ingekleurd worden, waarbij er in de 

stedenbouwkundige voorschriften wordt meegegeven welke functies welke oppervlakte kan/moet 

hebben, of er een buffer moet zijn en hoe groot, etc.  

- De verwevingszone kan zoals een gewestplan in concrete zoneringen onderverdeeld worden.  

- De verwevingszone kan een combinatie van bovenstaande zijn, waarbij bijvoorbeeld een groene 

(overdruk)zone grafisch vastligt en de rest in een projectzone ligt.  

 

Welke vorm het grafisch plan uiteindelijk zal aannemen wordt n.a.v. het verdere onderzoek bepaald.  

Het bedrijf wenst voor zijn percelen huidige bestemming te behouden, echter willen we ook benadrukken dat de 

opname in een verwevingsgebied ook voordelen kan hebben. Indien er geen bijkomende nood zou zijn voor 

dagrecreatie of de activiteiten worden stopgezet, kunnen de gebouwen eventueel aangewend worden voor 

activiteiten andere dan recreatie. Dit is niet het geval indien de gebouwen binnen deze strikte zonering zouden 

liggen. De Provincie is van oordeel dat er creatief moet omgesprongen worden met de ruimte en deze 

multifunctioneel moet kunnen gebruik worden, bijvoorbeeld door het voorzien van paddelvelden op een 

bedrijfsgebouw, etc.  

 

Met betrekking tot de reeds vergunde functies heeft het bedrijf voldoende juridische zekerheid. Deze activiteit 

(bowling) kan binnen de verwevingszone plaatsvinden. In het verdere onderzoek zullen bovenvermelde 

uitbreidingswensen worden meegenomen. Er zal ook met het betrokken bedrijf in dialoog worden gegaan om te 

kijken of en hoe de activiteiten inpasbaar zijn in de plannen.  
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Volgens het bedrijf zijn er bij de andere omliggende recreatiegebieden heel wat knelpunten, waardoor zijn 

recreatiegebied het beste zou zijn om te ontwikkelen. De recreatiegebieden zijn echter niet met elkaar te 

vergelijken: 

- Met betrekking tot het recreatiegebied langsheen de Molendreef is er een vergunningsaanvraag 

lopende. 

- Er wordt verwezen naar de luchthaven Overboelare. Dit ‘type’ van activiteit is geheel anders dan van 

het bedrijf (bowling, tennis, ect. ). 

- Er wordt verwezen naar de Gavers, dat ook een geheel ander type van activiteiten behelst dan huidig 

bedrijf. De Gavers is gericht op slaapgelegenheid en natuur en zwemgelegenheid. 
 
Er werden verschillende reacties ontvangen tegen de ontwikkeling van de verwevingszone. R11, R14, R15, R18, 
R24, R29, R34, R49, R52, R64, R69 
 
Volgende argumenten worden in de reacties aangehaald: 

- Geen verstedelijking 
Iedereen die vroeger een huis heeft gekocht, wou in een landelijk gebied wonen en zeker niet in een 
stad. Eén reactie indiener geeft aan een stresserende job te hebben en heeft zijn woning bewust 
gekocht heeft in een landelijk gebied om te ontspannen. 

 
- Geen nood aan bijkomend groen (park) en recreatiegebied. 

Waarom is dat nodig als er reeds een provinciaal domein is in onze gemeente…namelijk De Gavers. Dit 
domein is slechts 1 kilometer ver van onze straat. Er zijn alle mogelijke 
ontspanningsfaciliteiten….looppiste, wandelpaden, visvijver, zwembad enz… 

 

- Geen nood aan functies zoals een bedrijfsrestaurant 

Werknemers in de omliggende bedrijven of dorpsbewoners zullen geenszins nood hebben aan een 

middaglunch of ontspanning na het werk in een bedrijfsrestaurant. Er zijn er immers genoeg in de 

omgeving. 

 
- Verlies aan privacy 

Er is geen nood aan een nieuwe wijk in de achtertuin, of industriële gebouwen of een park want dat is 
weer een verlies aan privacy. Dit geeft dan inkijk op de tuin en huis en dit zal zeker een minderwaarde 
betekenen van onze eigendom. 

 
- Geluidsoverlast 

Het spreekt voor zich dat extra industrie zorgt voor extra geluidsoverlast door vrachtwagens, bedrijven 
die heel vroeg starten met hun werkzaamheden (of tot heel laat doorwerken), machines en 
afzuiginstallaties die heel vroeg in de ochtend opgestart worden. 
 
Dit is nu al het geval door het bedrijf Concreton die elke ochtend met bulldozers zijn betondek 
afschraapt! Vrachtwagens die heel vroeg in de ochtend vertrekken en laat aankomen en de openbare 
weg in de industriezone gebruiken als parking zorgt voor extra overlast. Dit is nefast voor onze 
gezondheid vanwege slaapproblematiek. (cfr. volksgezondheid) 

 
Een park brengt problemen met zich mee…zoals geluidsoverlast door hangjongeren. Jongeren die de 
mensen lastigvallen zoals in het park te BRAKEL enkele weken terug. Druggebruik, diefstallen…dit zal 
nogmaals last meebrengen voor ons, de dichtste bewoners aan het park. Eveneens meer werk voor de 
politie van Geraardsbergen. 

 
- Geen bijkomende woonwijk 

De inplanting van nog een woonwijk is niet nodig. Er zijn reeds grote woonwijken bijgekomen in 
Schendelbeke.  
 
De uitbreiding van de sociale woonwijk schijnt volgens onderzoek niet nodig te zijn aangezien er 
voldoende aanbod aan woningen is, alleen zijn ze verouderd. Waarom niet werken met 
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renovatiepremies zodat het bestaande gerecycleerd wordt, wat in het kader van de European Green 
Deal strategie veel beter aanvaardbaar is dan het bouwen van nieuwe woningen waarmee dan een 
bestaand open gebied ingenomen wordt. 
 

In Geraardsbergen staan honderden huizen leeg. Ik pleit ervoor dat de stad Geraardsbergen eerst de 

leegstand aanpakt en vermindert, alvorens weer mooie natuur en landbouwgronden vol te storten 

met beton. Niet alleen moet er beton gestort worden voor de nieuwe huizen en industrie, maar er 

moet ook beton gestort worden voor de aanleg van nieuwe wegen voor deze huizen en industrie. 
 

- Waardeverlies eigendom 
We komen wonen in een streek die nog de nodige openheid garandeert en nadien wordt dit open 
gebied aangetast met de beste bedoelingen en stikken we ook in een gebied als dit, voor ons is dit een 
feitelijke onteigening. Ons huis zal minder waarde hebben als we het willen verkopen, in de feiten. 
 

- Impact op bedrijfsvoering 
Eén reactie indiener gaf aan niet akkoord te zijn met het voorstel omdat hun weide noodzakelijk is 
voor hun paardenbedrijf. Een eventuele verkoop of onteigening van hun grond is geen optie. 
 

- Inname openruimte 
Het landelijke karakter werd al te veel ingenomen door de industrie en de nieuwe sociale woonwijk!  

 
Volgens het Vlaams ruimtelijk beleid lijkt het behoud van open ruimte een essentieel element te zijn. 
Hier zal volgens de plannen beton gegoten worden en verharding, in ieder geval inname van het 
terrein door gebouwen en een klein parkje. Niets dat een open weide kan vervangen. Behalve 
misschien een bos, waarom wordt hier geen bos aangelegd met verbod dit aan te tasten? 
 

- Landbouw 
De landbouw is in deze alweer het slachtoffer, aangezien opnieuw een aanval wordt gepleegd op 
mooie landbouwgrond. Men dient er zich van bewust te zijn dat mensen nog altijd moeten eten. 
 

- Volksgezondheid 
Van overheidswege schrijft men hoge cijfers van bepaalde soorten kankers o.a. van longkanker e.d. 
toe aan de luchtvervuiling vrnl. door het wegverkeer maar meer nog dan door roken en uitlaatgassen 
zijn veel van die kankers ook te wijten aan stof van afbraakwerken, van steenverwerkende bedrijven. 
Vooral deze laatsten brengen in de omgeving heel wat opwaaiend stof met zich mee. 
 
Een arts wees één reactie indiener in 1973 reeds met klemtoon op de gevaren van o.a. cementstof, 
van steenstof, straling en lijmen en voorspelde toen al een sterke toename op termijn van de op dat 
moment nog lage percentages van bepaalde kankers en dat als gevolg van het milieuvervuilend effect 
ervan met weerslag op de volksgezondheid. 
 
Daarnaast werd door de reactie indiener verwezen naar de nefaste gevolgen voor de bevolking in de 
buurt van de 3M fabriek . Het is niet de eerste jaren maar pas na verloop van tijd dat de 
gezondheidsbelemmerende factoren van dergelijke vervuilende bedrijven zich laten voelen en dat 
onheil is niet meer te herstellen (zie Eternit bedrijven destijds aangeprezen , nu verboden ). Dergelijke 
bedrijven horen niet thuis in bewoonde gebieden. 
 

- Geen steenverwerkingsbedrijf  

Eén reactie geeft aan tegen de komst van een steenwerkingsbedrijf in de omgeving te zijn. Dergelijk 

type bedrijf veroorzaakt stof- en lawaaihinder en kan – zeker als bij de braakwerken toch asbest zou 

zitten – een verhoogd risico op kanker zijn (cfr. argument volksgezondheid). 
 

- Combinatie met leemontginning 
Het is al erg genoeg dat een leemontginning gedurende vele jaren zal gebeuren hetgeen met zich 
weerom heel veel verkeersoverlast en stof zal meebrengen. 
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- Waterproblematiek 
Op televisie horen wij dagelijks praten over de problematiek van het grondwater dat te laag staat door 
teveel bebouwing en beton. Blijkbaar is dat niet van tel voor het voorziene project te Schendelbeke. 
Hier wil men echt iedere vierkante meter betonneren en bebouwen. Waar is de logica ? 
 
Het verder betonneren van de grond zal zorgen voor nog meer wateroverlast, terwijl de hevige 
stortbuien op dit moment al niet meer geslikt kunnen worden door de riolering en onze kelders onder 
water zet en de steenweg blank. Door het dichtbouwen van die oppervlakte zal dit alleen 
verslechteren.  
 
Recent was er een onweer , géén wolkbreuk, en we zijn nipt aan overstromingen ontsnapt. De modder 
kwam door de rioleringen naar omhoog en kwam zo in de ijsbroekstraat terecht. Modder op straat en 
op de voetpaden. De buizen kunnen nu al het water niet meer slikken, wat zal dat geven als men nog 
wil bijbouwen achter onze woningen ? Niet vergeten dat de ijsbroekstraat één van de tien laagste 
punten is van Geraardsbergen. Al dat regenwater zal altijd naar het laagste punt komen…dus naar de 
ijsbroekstraat. 
 
Wanneer er een hevige bui zich voordoet, dan verandert de verkeersdrempel in een vijver (zie 
fotomateriaal). 
 

    
 
Ik dacht dat er een betonstop zou komen en de landbouwgebieden moeten behouden blijven juist om 
deze waterproblematiek te vermijden? Wanneer mijn woning opeens in overstromingsgevoelig gebied 
komt te liggen zal de premie voor de brandverzekering toenemen! 

 

- Mobiliteit 

De Dagmoedstraat is helemaal niet voorzien op zwaar verkeer en is er nu al veel overlast 

van bestelwagens die de industriezone voorbij zijn gereden (dit te laat gemerkt hebben 

en willen terug keren) waardoor ze zich steeds op mijn oprit moeten draaien, dit is nu al 

een 3-tal keer per dag, met schade aan voortuin en brievenbus tot gevolg, 

Dit zal alleen maar erger worden als er nog meer industrie toegelaten wordt dichter bij 

mijn woning! 

Er zal al een grote toename zijn van verkeer in de Dagmoedstraat door de nieuwe sociale 

wijk die nu in opbouw is (en reeds gedeeltelijk voltooid). 

Het is nu ook al lang aanschuiven in de ochtend en avondspits ter hoogte van het 

verkeersknooppunt de 4 wegen, 

Bij uitvoering van het RUP gaat dit nog aanzienlijk toenemen! 

Dit gaat dan voor sluipverkeer zorgen in de omliggende straten zoals de Dagmoedstraat, 

Moenebroekstraat, Kampstraat, Volderstraat, enz… 

Er is nu reeds overlast ter hoogte van APF (Dagmoedstraat 86) waar de openbare weg gedeeltelijk 

wordt ingenomen door werknemers die daar hun auto parkeren, extra 

industriezone gaat dit alleen maar erger maken! 

 

Specifiek worden volgende zaken aangegeven: 

o De Aaltsesteenweg is niet uitgerust met een aangepast oppervlak om de toegenomen zware 

vrachtwagens en andere te dempen, op vlak van trilling en geluid. Dit betekent dat de straat 
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ook in zijn huidige toestand het verkeer niet zal kunnen opvangen dat nog zal toenemen als 

de verwevingszone ingenomen wordt met uitbreiding van het industrieterrein, bedrijven en 

woningen enz; 

 
Ik wil er ook de aandacht op vestigen dat er slechts één klein buurtwinkeltje is in Schendelbeke van 
slechts een paar vierkante meter groot. Als men dan toch Schendelbeke wil verstedelijken zou men 
dan ook niet meer winkels moeten voorzien ? Of anders gaan alle nieuwe bewoners toch hun auto 
moeten nemen om te gaan shoppen in Ninove of Geraardsbergen zelf. Wat dan méér verkeer zal 
meebrengen, meer luchtvervuiling, parkeermoeilijkheden zoals in de Dagmoedstraat . In de 
Dagmoedstraat maakte men al zoveel appartementen bij dat de mensen nergens hun auto nog 
kunnen parkeren. Leuk is anders. 

 
Nog meer firma’s, of woningen, bijmaken in de verwevingszone is onmogelijk, dit gaat enorme 
verkeersproblemen geven bij het verlaten van Schendelbeke. Op de Astridlaan is er nu al dagelijks een 
file in de ochtend en in de namiddag vanaf 15u30. De auto’s en camions schuiven aan vanaf de 
Audenaardspoort tot aan het kruispunt met de Aalstersesteenweg…dit is enorm. Nog meer auto’s en 
camions is een echte ramp. Dit is een korte samenvatting van mijn bezwaar tegen de voorziene 
plannen.  
 

- Lichtvervuiling 

In de ochtend worden nu reeds grote schijnwerpers geactiveerd op de site van Concreton waardoor 

die binnen gaat schijnen in de huizen van de woonwijk en gedeeltelijk ook mijn woning. Dit fenomeen 

zal alleen maar erger worden als er meer gebouwen worden geplaatst volgens het RUP.  

 

- Luchtvervuiling 

Enerzijds gaat de luchtvervuiling toenemen door de industrie uitstoot en vrachtverkeer, anderzijds zal 

ik bij de uitvoering van het RUP 5-10 jaar midden in een bouwwerf wonen, Met alle gevolgen van dien 

betreffende opwaaiend stof. 

 

- Milieu 

Het is onmogelijk het milieu niet negatief te gaan beïnvloeden wanneer de overheid van plan is om 

een groot stuk landbouwzone vol te bouwen als “verwevingszone”. De dieren die deze zone gebruiken 

als huisvesting, jachtgebied zijn gedoemd om te verdwijnen. 

 

Antwoord: 

Naar aanleiding van o.a. de voorgaande adviezen en reacties zal het dorp Schendelbeke niet meer opgenomen 

worden binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. Bijgevolg zal het dorp geen stedelijke functies 

opnemen en kan het als een dorp blijven fungeren. Dit is in de vernieuwde startnota aangepast. 

 

Wel wordt voorgesteld om het verwevingsgebied nog in het verdere planproces mee op te nemen en te 

onderzoeken. De argumentatie wordt hieronder opsgesomd: 

 

- In het voortraject werden er verschillende studies opgemaakt, nl. een ruimtelijk economische studie, 

een woonstudie en een detailhandelsstudie. In de ruimtelijk economische studie werd aangetoond dat 

er voor Geraardsbergen een nood is aan bijkomende bedrijvigheid. Eén van de potentiële locaties om 

bijkomende bedrijvigheid te voorzien is in het gebied palend aan het bestaande bedrijventerrein. 

Omdat de woonstudie geen bijkomende woonnood aantoonde en er recent al verschillende 

woonontwikkelingen in het dorp Schendelbeke hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om in het 

verwevingsgebied geen nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Bedrijfswoningen (geïntegreerd binnen het 

bedrijfsgebouw) worden momenteel niet uitgesloten. 

 

- Het verwevingsgebied heeft niet de doelstelling alles vol te bouwen of te verharden. Het gebied zal ook 

een groene inrichting krijgen en voor de gebouwen en verharding zullen er later in de 

stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp PRUP kwaliteitseisen en duurzaamheidsprincipes 
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opgelegd worden. Zo kunnen er voorschriften inzake waterinfiltratie en waterbuffering opgenomen 

worden. Hoeveel dat precies is dat weten we nog niet en onderzoeken we in dit planningsproces. 

 

- Er wordt in een reactie verwezen naar de nabijheid van de Gavers, waardoor er geen bijkomende 

(publieke) groene ruimte nodig zou zijn. Het ‘type’ groen in de Gavers en de doelstelling van dat groen 

is verschillend als dat van het verwevingsgebied. De Gavers is een bovenlokale pool met een zwembad 

en overnachtingsaccommodatie. Hoewel er niet getwijfeld wordt dat de inwoners van het dorp 

Schendelbeke ook van deze groenpool gebruik maken, is groen op maat van het dorp ook wenselijk. Dit 

blijkt ook uit de reactie van de kinderen (R76). 

 

- In het verdere planproces wordt er een milieueffectenonderzoek opgemaakt. Tijdens dit onderzoek 

wordt o.a. bekeken welke mobiliteits- en geluidseffecten te verwachten zijn met de voorgestelde visie. 

Op basis van de resultaten kan de visie nog wijzigen en/ of kunnen er nog milderende maatregelen 

getroffen worden. Er wordt dan ook voorgesteld om eerst de resultaten van het 

milieueffectenonderzoek af te wachten alvorens de visie voor de ontwikkeling van een 

verwevingsgebied volledig te schrappen. 

 

- Momenteel is er nog niet gespecificeerd welk type bedrijven er in de verwevingszone zouden kunnen 

plaatsvinden. Gelet op de nabijheid van het dorp Schendelbeke wordt voorgesteld om in het 

verwevingsgebied geen Seveso-inrichtingen toe te laten. Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig hebben die vastgelegde drempelwaarden 

overschrijden. Dit werd in de vernieuwde startnota expliciet aangevuld. Op andere locaties zoals het 

bestaande bedrijventerrein – waar één seveso-bedrijf gevestigd is – zouden we dit momenteel wel nog 

toelaten. Er werd advies gevraagd aan het team externe veiligheid, waaruit blijkt dat er een ruimtelijk 

veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. Op basis van dit rapport kunnen er nog wijzigingen verder 

in het planproces plaatsvinden. Of er naast Seveso-inrichtingen nog andere type bedrijven moeten 

worden uitgesloten, wordt naar aanleiding van de resultaten van het milieueffectenrapport in het 

verder planproces bekeken. 

 

- Het planproces bevindt zich aan de startfase. In een latere fase zal er op basis van bijkomend 

onderzoek een ontwerp PRUP opgemaakt worden.  

o Tijdens dit ontwerpend onderzoek zal bekeken worden hoe er rekening kan gehouden worden 

met de op het terrein bestaande bedrijfsvoering zoals het paardenbedrijf, etc. Er zal 

onderzocht worden of deze bedrijfsvoering binnen de visie te integreren is. 

o Aan het ontwerp PRUP zullen er ook stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden, 

waar bijvoorbeeld de afstand van bebouwing tot bestaande perceelsgrenzen of het voorzien 

van een groenscherm t.o.v. bestaande bebouwing kunnen opgelegd worden. Zo kan 

potentiële inkijk tegen gegaan worden.  

 

- Sommige reacties gaven aan dat door het wegnemen van de openruimte er een waardevermindering 
van hun woning zal optreden. Ondanks dat het gebied op vandaag een open vlakte is, heeft het gebied 
wel een juridische bestemming die het bebouwbaar maakt. Het gebied is volgens het gewestplan 
gelegen in bufferzone, recreatiegebied en woonuitbreidingsgebied. Door het gebied in het PRUP te 
bestemmen als verwevingszone, kunnen er verordenende kwaliteitseisen en voorschriften opgelegd 
worden die het gebied structureren. Op deze manier kunnen er bijvoorbeeld zichtbuffers, 
waterinfiltratie en waterbuffering opgenomen worden. Hoeveel dat precies is dat weten we nog niet 
en onderzoeken we in dit planningsproces. 

In de verwevingszone tussen het dorp en de industrie van Schendelbeke zou er volgens de startnota kunnen 
ingezet worden op een voedselhub. Wij hebben echter bedenkingen bij deze locatie. Er wordt nog vermeld dat 
er voor deze hub wordt verwezen naar het actieplan van de landbouw. Wij zijn als bedrijfsgilde bereid om hier 
verder mee over na te denken en wij zijn verheugd dat de stad haar schouders onder het actieplan voor 
landbouw wil zetten en dit verder wil uitwerken om van Geraardsbergen een echte landbouwstad te maken. 
R32 
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Antwoord: 

De locatie voor een voedselhub ligt niet vast. De stad maakt in samenwerking met de Provincie een 

voedselstrategieplan op. Verdere acties kunnen mogelijks deel uitmaken van het actieplan. 

 

Er werden verschillende voorstellen ingediend m.b.t. de invulling van het verwevingsgebied: 
- Indien er toch plannen blijven bestaan willen wij na de tuinen van de bewoners een brede groene 

zone ingepland zien zodat er toch nog een degelijke afstand tussen ons en het verwevingsgebied is. 
R34 

- Een betere optie voor dit gebied en aansluitend de lokale bevolking is de ontwikkeling van een 
recreatiegebied/ bos- of parkzone waar de lokale bewoners wel voordeel aan hebben. Een 
opwaardering en vergroening van de huidige straten en wijken lijkt een stuk belangrijker dan plannen 
voor alwaar uitbreiding van industrie. R64 

 

Antwoord: 

In het verder planproces wordt er nog verder ontwerpend onderzoek verricht en zullen bovenstaande suggesties 

worden meegenomen. 

 

De dorpsraad Schendelbeke ziet de verwevingszone als een reële meerwaarde voor het dorp en 

bedrijventerrein. R36 

 
De dorpsraad geeft aan oor te hebben naar het toekomstbeeld zoals geschetst op pagina 109 van de startnota, 
maar de dorpsraad maakt wel de bedenking dat de participatiemomenten en de antwoorden op welbepaalde 
vragen hen doet vermoeden dat het hier eigenlijk vooral te doen is om de creatie van extra bedrijventerrein. 
Dit geldt evenzeer voor het aansnijden van ‘de driehoek’. En dit staat ver van het geschetste toekomstbeeld 
hierboven. 
 
Volgende vragen worden gesteld: 

- Hoe wordt de verwevingszone in het nieuw te ontwikkelen PRUP ‘ingekleurd’ en hoe worden de 
verschillende functies hierbinnen juridisch verankerd? 
Het huidige gewestplan en de inkleuring van de verschillende functies geniet alvast het voordeel van 
de twijfel. Ook al is de exacte scheiding - zo staat in de startnota te lezen - tussen de verschillende 
functies niet altijd even duidelijk, zijn die nu wel duidelijk te onderscheiden: er is een groene 
bufferzone, er is een oranje recreatiegebied en er is een rood-wit gearceerd woonuitbreidingsgebied. 
 
Onze onbeantwoorde vraag blijft: Welke kleur krijgt de nieuw te ontwikkelen verwevingszone dan 
binnen het gewestplan? En hoe veranker je juridisch welke functies waar hun bestemming krijgen? De 
Schendelbekenaren willen dat het toekomstbeeld wordt geconcretiseerd en duidelijk zien welke 
functie waar wordt ingeplant. 

 

- Herbestemming JA, onteigening NEEN 
Welke herbestemming er ook komt, we zijn tegen het onteigenen van bepaalde percelen. 
Met ‘bepaalde percelen’ bedoelen we hier: de bestaande (en bewoonde) woningen die zich nu binnen 
de zogenaamde verwevingszone situeren, de tuinen van bewoners die gedeeltelijk binnen de 
verwevingszone vallen, en de percelen die nu door aanwonenden (economisch) geëxploiteerd 
worden. Denken we maar aan landbouwactiviteiten en het runnen van een manège. We zijn ervan 
overtuigd dat hiervoor juridische middelen bestaan om de bovenvermelde percelen te ‘regulariseren’. 
 
Natuurlijk blijft het een moeilijke oefening voor ons om exact te bepalen over welke percelen het hier 
gaat daar ook de afbakeningslijn van de bedoelde verwevingszone niet tot op perceelsniveau werd 
getekend. Dit verwachten we wel van het volgende ontwerp. Over andere percelen, die mogelijks 
dienen als speculatieve opbrengsteigendom, spreken we ons hier niet uit. Ook daarvoor bestaan er 
wellicht juridische instrumenten die mogelijks de waardevermindering compenseren. 

 
Antwoord: 

Het grafisch plan kan verschillende vormen aannemen: 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 103 

 

- De volledige verwevingszone kan als een projectzone ingekleurd worden, waarbij er in de 

stedenbouwkundige voorschriften wordt meegegeven welke functies welke oppervlakte kan/moet 

hebben, of er een buffer moet zijn en hoe groot, etc.  

- De verwevingszone kan zoals een gewestplan in concrete zoneringen onderverdeeld worden.  

- De verwevingszone kan een combinatie van bovenstaande zijn, waarbij bijvoorbeeld een groene 

(overdruk)zone grafisch vastligt en de rest in een projectzone ligt.  

 

Het voordeel van een projectzone is dat er nog ontwerpvrijheid is. Het nadeel voor de omgeving is dat het nog 

onduidelijk is waar sommige functies zullen plaatsvinden. Desalniettemin kunnen er in de stedenbouwkundige 

voorschriften regels opgelegd worden zoals bijvoorbeeld afstandsregels t.o.v. bestaande bebouwing, etc. Op 

vandaag is er nog geen beslissing genomen over hoe het grafisch plan er moet uitzien. De opties worden in het 

verder planproces n.a.v. het ontwerpend onderzoek bekeken en afgewogen.  

 

In deze fase van het planproces werden de plantintenties meegedeeld. Momenteel hebben wij de plancontour 

voor o.a. de verwevingszone en de afbakeningslijn grotendeels gebaseerd op basis van de grenzen van het 

woongebied (rode zone) volgens het gewestplan. De plancontour moet in het verder planningsproces nog 

verfijnd worden. In een latere fase worden gedetailleerde plannen op perceelniveau uitgetekend. 

 

Tijdens de raadpleging zijn er reacties binnengekomen dat er binnen het gebied bedrijfsvoering zoals een 

manege aanwezig zou zijn. In het verder planproces zal gekeken worden of dit al dan niet ontwerpmatig in te 

passen is in de zone. Ditzelfde geldt voor eventuele woningen binnen de zone.  

 

De Provincie wenst uiteraard het aantal ‘getroffen’ mensen zoveel als mogelijk te beperken. Idealiter kan de 

grondverwerving van deze ontwikkeling vrijwillig (tegen vergoeding) gebeuren. Mogelijks kunnen gronden ook 

geruild worden. Dit laatste is in het verder planproces te bekijken.  

 

Voor dit planproces zal er ook een plan worden opgemaakt, waarbij de planschade en planbaten wordt 

weergegeven. Aan dit plan is ook de vergoeding gekoppeld. 

 

De dorpsraad gaf tevens de kansen en uitdagingen mee die zij zien voor de verwevingszone: R36 
 

- Een recrea(c)tieve groene bufferzone scheidt de woonfunctie duidelijk van andere functies.  
Hoewel jullie in de startnota schrijven dat een groene bufferzone op vandaag een financiële last 
betekent, zien we in de aanleg van een recrea()tieve groene buffer een duidelijke meerwaarde. En dit 
helemaal in lijn met het geschetste toekomstbeeld. Afhankelijk van de functie – landbouw, park- of 
recreatiegebied, bedrijven – die ze moet scheiden van de woonzone, varieert de gewenste breedte 
van de bufferzone.  
 
De groene bufferzone grenst als het ware aan de achtertuin van iedere Schendelbekenaar die nu langs 
de verwevingszone woont. Dit geldt ook voor de nieuwe inwoners van de Rodendries en 
Kartuizerdries (sociale huisvesting die werd gerealiseerd binnen het woonuitbreidingsgebied ten 
zuiden van de Dagmoedstraat).  
 
In deze groene bufferzone is heel veel recreatie mogelijk: de aanleg van een Finse piste, 
een BMX-parcours, kleine natuurlijke en avontuurlijke speelterreintjes (ter compensatie 
van de gemiste kansen bij de aanleg van de nieuwe woonwijk), kleine rustplaatsen,… 
Maar tevens kan er een educatief voedselleerpad ingericht worden waarbij de Agripolis 
Geraardsbergen wordt onderwezen. 
 
Een duidelijke meerwaarde voor de bewoners van Schendelbeke én de werknemers 
van het bedrijventerrein. En de aanleg en onderhoud ervan kan voor nieuwe tewerkstelling zorgen. 
Denken we maar aan het maatwerkbedrijf De Dagmoed die mensen met een grote afstand tot het 
normale arbeidscircuit tewerkstelt. 

 
- Het huidige (nog bestemde) woonuitbreidingsgebied wordt een ruimte voor een voedselhub.  
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Het woonuitbreidingsgebied dat nu nog voorzien is in het Gewestplan, ten noorden van de 
Dagmoedstraat, wordt herbestemd tot voedselhub, zoals beschreven in de startnota. Wel rekening 
houden met de tuinen, woningen en manege. 
 
Ons lijkt dit het geschikte gebied om op te laden met experimenten rond kleinschalige nieuwe 
voedselteelten. En/of aan korte keten landbouw te doen en/of lokale voedselverwerking te realiseren. 
We denken hierbij tevens aan zelfpluk-/zelfoogst-boerderijen waar de afstand tussen producent en 
consument zeer klein is.  
 
Maar ook een ambachtelijk broodatelier, een kaasmakerij, een wilde bloementuin,… en dergelijke 
kunnen er een plaats krijgen.  

 
- Naast het reeds bestaande indoor-recreatieaanbod is er nog plaats voor openluchtsporten.  

Op vandaag is het nog wachten op de opening van de bowling en binnenspeeltuin. Maar uit goede 
bron vernemen we dat diezelfde (vrijetijds-)ondernemer ook nog buitenbanen plant om o.a. te 
padellen. Het zou leuk zijn indien het vrijetijdsaanbod zich nog verder ontwikkelt en we zo een grotere 
recreatiesite creëren binnen de verwevingszone. We wijzen ook nog eens op het recrea(c)tieve 
aanbod binnen de groene bufferzone (zie boven)  

 
- Kleinschalige, niet hinderlijke economische activiteiten bij de uitbreiding van het bedrijventerrein 

binnen de verwevingszone.  
Bovenvermelde verweefbare bedrijven sluiten, naar ligging, best zo dicht mogelijk aan bij het huidige 
bedrijventerrein. En worden best bereikt via de huidige Dagmoedstraat (zie voorstel betreffende de 
mobiliteit binnen de verwevingszone verder). Deze straat wordt wellicht best aangepast om een vlotte 
doorstroming te realiseren.  
 
Wanneer we een eventuele verhuis van bedrijven op de huidige UNAL-site in ogenschouw nemen, is 
er – volgens ons – geen plaats voor ASCOOP en de vuurwerkmaker (té hinderlijk) en voor de firma Van 
Israël (een grote ruimtevreter).  
 
In het huidige resterende woonuitbreidingsgebied is er enkel plaats voor economische activiteiten 
bedoeld zoals hierboven vermeld. 
 

- Centrale voorzieningen met gedeelde functies verrijken niet enkel de bedrijvenzone maar ook het 
dorp. 
Ook dit idee uit de startnota (pagina 108) zijn we wel genegen. Bij die centrale voorzieningen denken 
we vooral aan een overdekt marktgebouw waar diverse lokale/regionale voedselproducenten en –
verwerkers hun goederen, volgens het korte ketenprincipe, aan de man kunnen brengen. Producenten 
kunnen er zowel op permanente als op tijdelijke basis (bv. 1 à 2 dagen/week) een verkoopsruimte 
huren. Zo kan er misschien een boerenmarkt op zaterdag ontstaan.  
In het overdekte marktgebouw zijn ook andere diensten aanwezig zoals horeca, vergader- en co-
working ruimtes,… Dit zou een mooi aanvulling zijn op het reeds bestaande bedrijvencentrum. Het 
onderhoud en enkele diensten kunnen hier ook voor extra tewerkstelling zorgen. We denken hierbij 
terug aan maatwerkbedrijf De Dagmoed die reeds her en der het onderhoud van gebouwen voor hun 
rekening nemen. Maar misschien hebben zij ook wel zin om hier een horecaproject met hun 
doelgroepwerknemers uit te baten.  
 
Dit gebouw wordt best centraal ingeplant binnen de verwevingszone. Bij dit gebouw is een ruime 
parking aanwezig die tevens als centrale parking dient voor de werknemers van alle te realiseren 
bedrijven én voor de klanten van alle bedrijven die binnen de verwevingszone worden gerealiseerd. 
Via wandel- en fietspaden wordt de verbinding met alle bedrijven binnen deze zone gerealiseerd.  
 

- De mobiliteit wordt binnen deze verwevingszone tot het strikt noodzakelijke herleid en laat geen 
doorgaand verkeer toe.  
Graag formuleren we volgende voorstellen:  

o De Dagmoedstraat ‘knippen’ na het laatste woonhuis als je vanuit de dorpskern naar het 
bedrijventerrein rijdt en waar de huidige bufferzone begint. Deze ingreep sluit definitief het 
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doorgaand verkeer af vanuit de dorpskern naar het bedrijventerrein en zal ook het verkeer 
binnen de dorpskern zelf al een deel ontlasten;  

o De Dagmoedstraat die nu in het bedrijventerrein gelegen is met een nieuwe naam bedenken. 
Dit om GPS-bestuurders niet meer door de dorpskern te leiden wanneer ze eigenlijk de 
Dagmoedstraat in het bedrijventerrein als eindbestemming hebben. Zo vermijden we ook dat 
(buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs zich niet meer vast rijden in de dorpskern;  

o Een nieuwe weg aanleggen die de Dagmoedstraat rechtstreeks en noordwaarts verbindt met 
de Aalstsesteenweg. Deze weg takt aan op de Dagmoedstraat ongeveer ter hoogte van de 
Rodendries. Zo geven we een oplossing aan de niet voorziene verkeersontsluiting vanuit de 
nieuwe woonwijk ten zuiden van de Dagmoedstraat. Ook hier zorgen we weer voor een 
kleinere verkeersdruk in de dorpskern.  
Deze nieuwe weg ontsluit tevens de bedrijven en centrale voorzieningen van de 
verwevingszone ten noorden van de huidige Dagmoedstraat naar de Aalstsesteenweg. De 
centrale voorzieningen (met parking) zijn best gelegen langs deze nieuwe weg en vormen een 
kruispunt om zo alle bedrijven ten noorden van de Dagmoedstraat te bereiken.  
Deze weg wordt best zo aangelegd dat bij niet uitnodigt tot snel verkeer én dat hij geen 
vrachtverkeer stimuleert zo het dorp in te rijden;  

o De nieuwe bedrijven ten zuiden van de Dagmoedstraat worden bereikt vanuit de (te 
vernieuwen) Dagmoedstraat (met een nieuwe naam) die komt vanuit de huidige 
bedrijvenzone. Ook hier zal een nieuwe doodlopende weg, zuidwaarts en richting spoorweg, 
moeten gerealiseerd worden om de bedrijven te bereiken. Ook van hieruit is er geen 
doorgaand verkeer met de wagen mogelijk richting dorpskern.  

 

Antwoord: 

In het verder planproces wordt er nog verder ontwerpend onderzoek verricht en zullen bovenstaande suggesties 

worden meegenomen. 
 
Om het dorp van Schendelbeke leefbaar te houden, moet het voorziene verwevingsgebied vooral een 
bufferfunctie vervullen. Dat wil zeggen dat in de huidige bufferzone en recreatiegebied veel meer opgaand 
groen moet komen. Open landbouwgebied buffert immers nauwelijks, noch naar stof, noch naar lawaai, noch 
naar zicht. Daar kunnen een beperkt aantal gebouwen bijkomen die kunnen gebruikt worden door zowel 
dorpsbewoners als gebruikers van de industriezone, maar het zal veel minder moeten zijn dan op de schets 
weergegeven anders is er geen buffer meer tussen industrie en dorp. R40 
 

Antwoord: 

Er zal in de verwevingszone een groen zone zijn die een bufferende functie kan opnemen. Natuurlijk kan ook 

geluid, stof en geur op andere manieren worden opgevangen. In het verder planproces wordt hierover 

nagedacht. In het milieueffectenonderzoek worden de verschillende disciplines zoals geluid en lucht (geur en 

stof) onderzocht. Op basis van deze resultaten kan het plan nog wijzigen of milderende maatregelen genomen 

worden.  

 
Het gebied, de boerderij (waar ik woon) + piste en weides waar ik al mijn ganse leven woon is van groot 
emotioneel belang voor mijn mama, mijn grootvader en mij. Reeds 3 generaties getogen en trots in ons 
‘boerengatje’. Ik ben de 3e generatie die de boerderij met paardenstal verder mag uitbouwen. Dit met heel 
veel trots. 
 
Onlangs ben ik dan ook met een professionele zaak gestart, die volledig in de startblokken zit. Dit gepaard met 
vele veranderingen en kosten. Dit is niet alleen mijn woning, maar ook mijn broodwinning. Indien mijn 
beperkte accommodatie nog meer wordt ingeperkt, kan ik mijn toekomst hier vergeten. Ik voel het mes op 
mijn keel betreft deze situatie. 
 
Mijn zaak omvat alles omtrent paarden, alsook toekomstige werkgelegenheden, indien ik deze mag blijven 
uitbouwen. Maar op de eerste plaats mijn hart en mijn ziel. Graag wil ik ons dorpje verder op kaart zetten en 
verrijken met het aanbieden van allerlei diensten. Dit is een uniek aanbod ten voordele van zowel de economie 
van ons dorp, alsook het aanbieden van recreatieve mogelijkheden voor jong en oud uit de buurt. 
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Wij zijn heel erg gemotiveerd onze toekomst uit te bouwen in de Ijsbroekstraat. Boven onze droom hangt nu 
een hele zwarte wolk. 
 
Ik vraag u vriendelijk begrip op te brengen voor mijn situatie alvorens u beslissingen neemt betreft mijn 
toekomst en de toekomst van al mijn dieren. R42 
 

Antwoord: 

In het verder planproces wordt er nog bijkomend onderzoek verricht. Er zal gekeken worden of de 

bedrijfsvoering van de reactie indiener kan geïntegreerd worden in het plan.  

 
In één reactie (ondertekend door 4 personen) wordt aangegeven dat men niet akkoord gaat met de plannen 
omdat uit de plannen blijkt dat hun eigendommen in de verwevingszone vallen en in twee worden gesneden 
door een fietspad/ voetpad. Er wordt aangegeven dat dergelijke ingreep nefast is voor de waarde van hun huis 
en tuin en comfortabel wonen onmogelijk maakt. De intekening van het voetpad/fietspad is ook vreemd gezien 
al ettelijke jaren een voetpad in gebruik is net voor de huizen. R64 
 

Antwoord: 

In het huidige voorstel dat momenteel in de startnota staat, liggen er inderdaad tuinen al dan niet gedeeltelijk 

in het plangebied van de verwevingszone. De plancontour voor de verwevingszone is momenteel gebaseerd op 

basis van de grenzen van het woongebied volgens het gewestplan.  

De plancontour moet in het verder planningsproces nog verfijnd worden.  

 

De startnota bevat een algemene visie en is nog niet gedetailleerd. Er zijn  nog geen concrete plannen 

opgemaakt. Er is een plancontour dat (zoals aangegeven) nog verder moet verfijnd worden en er is één 

schetsmatig ontwerp opgemaakt dat voor alle duidelijkheid geen definitief plan is. In een latere fase moet o.a. 

nog verder ontwerpend onderzoek verricht worden en moet nog gekeken worden hoe deze verwevingszone kan 

gerealiseerd worden. Bovenstaande bezorgdheid wordt in het ontwerpend onderzoek meegenomen. 

 
Eén reactie geeft volgende suggesties mee: 

- Locatie voedselhub op bedrijventerrein is niet logisch, niet aantrekkelijk. Dient in centrum gelegen te 

zijn of bij een hoeveproducent. 

- bijkomende zone voor bedrijvigheid is absolute noodzaak voor Geraardsbergen, uitbreiding absoluut 

vereist. Ook voor zwaardere industrie (afbraakbedrijven, tuinaanlegbedrijven enz. ). 

- Bufferzone t.o.v. woningen vereist, goed idee om waterbuffer te vormen. Wonen boven bedrijven 

mogelijk maken. 

- verhardingen zoveel mogelijk beperken, waterdoorlatend. Ontharden waar mogelijk. 

- fietsverbindingen mogelijk maken doorheen terreinen/mogelijke stopplaatsen openbaar vervoer (om 

zo vervoer naar werk te stimuleren). Fietslanen met groenbeplanting langs voorzien midden in 

bedrijfsterrein. 

- groendaken verplicht op te leggen. 

- geen bijkomend woonaanbod hier voorzien, woonuitbreidingsgebied niet aansnijden om voldoende 

mogelijkheden voor bedrijven te voorzien + ruime buffer te kunnen creëren t.o.v. dorp. 

- Woonaanbod in/langs centrum van de stad moet dringend verbeterd worden (+ ook luxesegment, die 

vraag is er maar er is geen aanbod). R60 

 

Antwoord: 

De suggesties worden meegenomen in het verder planproces. Wel worden er n.a.v. sommige suggesties 

volgende zaken meegegeven: 

- Het is belangrijk dat een dak multifunctioneel wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien 

van een groendak, maar evenzeer door het installeren van zonnepanelen en/of zonneboilers of door 

het voorzien van een extra functie zoals bijvoorbeeld padelvelden, etc.  

- Het woonaanbod is in deze zone eerder beperkt en zal bestaan uit bedrijfswoningen. Deze 

bedrijfswoningen worden best geïntegreerd binnen het bedrijfspand of op het dak van het 

bedrijfspand. 
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De JeugdraadPlus staat positief ten aanzien van de idee van een 'verwevingszone' R75 

- Er wordt vooral aan nieuwsoortige bedrijvigheid gedacht: 
"Het kan een goeie aantrekkingskracht zijn voor bedrijven, professionals door vergaderruimtes,..." 
"Voor bedrijven; meer inzetten op ander soort bedrijven, nu vooral industrie daar, misschien ook 
ruimte voor bv dienstensector, kenniseconomie …" 

- De JeugdraadPlus vraagt hierbij ruimte voor jongeren in de verwevingszone, maar ook 
ontmoetingsruimte voor de verschillende generaties: 
Zij erkennen het innovatieve karakter van zo’n verwevingszone en staan achter een hoge ambitie: "Het 
unieke: een sportvoorziening op het dak, groen op het dak, een hippe terras op het dak met een 
panoramisch uitzicht. Dat zou behoorlijk uniek zijn voor Geraardsbergen en Schendelbeke an sich.” 

 

Verder worden nog volgende aandachtspunten en bedenkingen meegegeven: 
- Geen milieuhinder en aandacht voor de gezondheid 
- Participatie is nodig: "Men moet ook participatie in de buurt gaan doen" [om de noden voor de 

verwevingszone in kaart te brengen] 
- Verkeersveiligheid:  

"Er moet veel aandacht zijn voor de zwakke weggebruiker” 
"Verkeersveiligheid in het achterhoofd houden want er passeren daar vrachtwagens voor het 
industrieterrein (+iedereen leert daar autorijden)" 

- Fietsverbindingen: 
"Kan er een verbinding gemaakt worden met het Denderpad? Er moet toegankelijkheid zijn tussen de 
site en stad?" 
Ook een goede (fiets)verbinding met de Gavers is aangewezen. 

- Nieuwe (groenrecreatieve) functies moeten aanvullend zijn aan wat reeds in de Gavers te vinden is: 
"Dit ligt dicht bij De Gavers en moet zich kunnen differentiëren van het provinciaal park." 

- De vraag wordt gesteld hoe het ondertussen zit met het nieuwe buurthuis? Dit zou ook een functie 
kunnen zijn voor de verwevingszone, maar omwille van de lange termijn is dit misschien minder 
aangewezen. En misschien is er ondertussen al een oplossing? 

 

Antwoord: 

De suggesties van de jeugdraadPlus worden meegenomen in het verder planproces.  

 
Conclusies van het participatietraject met de kinderen R76: 

- De kinderen hebben geen positief beeld van bedrijven. Het liefst hebben ze geen uitbreiding van het 

bedrijventerrein, zodat de openruimte niet moet bebouwd worden.  

- Als die bedrijven er toch komen, dan mogen ze volgens de kinderen geen hinder veroorzaken: 

o Geen mobiliteitshinder, zeker geen verkeer via de Dagmoedstraat 

o Geen milieuhinder (geur, lawaai,…) 

- De kinderen geven uitdrukkelijk aan dat de bedrijven volop zonnepanelen moeten installeren. In 

wezen zeggen ze dat het bedrijventerrein zelf moet kunnen instaan voor energievoorziening en moet 

bijdragen tot de energietransitie.  

- Indien de verwevingszone ontwikkeld wordt, dan schuiven de kinderen volgende principes naar voren: 

o Concentreren en zelfs stapelen van bedrijfsruimte, zodat er zo weinig mogelijk groene ruimte 

moet worden ingenomen. De concentratie gebeurt het beste aan de westkant (tegen de 

bestaande bedrijvenzone) en de noordkant (aan de Aalstsesteenweg). 

o Aan de dorpszijde open buurt(speel)groen voorzien.  
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o Naar aanleiding van deze sessie geeft kind en samenleving vzw aan dat bij de plan -MER 

methodologie het onderzoek bij de discipline ‘Mens’ zich niet mag beperken tot louter 

gezondheidsaspecten, maar ook de mogelijke impact op ‘ruimte voor spel en ontspanning’ 

mee onderzocht zou moeten worden, omdat dit zo belangrijk is voor het welbevinden en 

psychisch welzijn. 

 

Antwoord: 

De suggesties van de kinderen worden meegenomen in het verder planproces.  

 

2.2.8 Schendelbeke plangebied Driehoek 

 
In verschillende reactie wordt enige bezorgdheid geuit over de impact van de voorgestelde visie. Er wordt 
gepleit voor het behoud van landbouw en er worden o.a. alternatieve locaties voor bedrijvigheid meegegeven. 
R23, R26, R36, R37 
 
Volgende argumenten worden aangegeven om het gebied niet aan te snijden voor bedrijvigheid: 

- Visie landbouw 
In de visie wordt Geraardsbergen als landbouwstad aanzien, maar hier wordt weeral landbouwgebied 
aangesneden. Het invullen van de driehoek als Industriegebied zal een verlies zijn voor de plaatselijke 
landbouwers.  
 

- Landschappelijke waarde en zichtas 
De Galgestraat is één van de heuveltoppen in de omgeving van Geraardsbergen die vorm geven aan 
het typische karakter van de Vlaamse Ardennen. Ter hoogte van de brug over de spoorweg is mooie 
zichtas aanwezig richting de Oudenberg. Indien dit open kouterlandschap omgevormd zou worden 
naar industriezone zal de bebouwing de landschappelijke waarde van de omgeving en deze zichtas 
sterk negatief beïnvloeden. De belevingswaarde van de toekomstige fietsverbinding tussen Zottegem 
en Geraardsbergen langsheen de spoorweg zal in negatieve zin gewijzigd worden. 
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- Reliëf 

Het is een hellend terrein vanaf de Galgestraat richting de Dammersbeek. Gezien de bestaande 
hoogteverschillen is dit gebied technisch gezien minder geschikt om te ontwikkelen als industriezone. 
Vanaf de Galgestraat tot aan de Dammersbeek bedraagt het hoogteverschil minstens 12 meter. 
 

- Infiltratiegebied 
Ter hoogte van Den Driehoek zijn hoofdzakelijk droge leembodems met een drainageklasse b 
aanwezig. De infiltratiecapaciteit van dit bodemtype speelt een niet onbelangrijke rol bij het aanvullen 
en op peil houden van de grondwatertafel en het ecologische functioneren van de waterlopen in de 
omgeving. Het hemelwater dat in deze zone valt, infiltreert via de bodem en komt terug aan de 
oppervlakte ter hoogte van de Broekebeek en de Dammersbeek. Indien deze zone zal omgevormd en 
ontwikkeld worden tot industriezone zullen de bronmaatregelen, conform het provinciaal 
beleidskader wateradviezen, gericht zijn op het bufferen en vertraagd afvoeren van het hemelwater. 
Ondanks de infiltratiecapaciteit van de leembodems zal het inzetten op infiltratie onvoldoende 
veiligheden kunnen garanderen naar de stroomafwaarts gelegen gebieden. Het is namelijk zo dat de 
ervaring leert dat infiltratievoorzieningen die gebouwd worden conform de normen van de 
gewestelijke verordening hemelwater en gelegen zijn in een zone met leembodems veel te vaak 
ongecontroleerd overstorten omdat de infiltratiesnelheid relatief laag is. Vandaar dat het provinciaal 
beleidskader wateradviezen voor deze zones opteert voor het aanleggen van buffervoorzieningen met 
vertraagde afvoer die grotere veiligheden garanderen inzake overstromingsproblematiek. Deze 
buffervoorzieningen dragen echter zeer weinig toe aan het aanvullen van de grondwatertafel. Er mag 
dan ook verwacht worden dat de ontwikkeling van het gebied en het realiseren van verhardingen een 
negatief effect zal hebben op de grondwatertafel en de droogteproblematiek in de hand zal werken. 
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- Grote ruimtegebruikers 

Het verbaast mij ook sterk dat net deze zone gereserveerd wordt voor grote ruimte verbruikers. Net in 
een zone waar reliëf de inrichting van deze zo'n bedrijven moeilijker maakt. Ik stel mij ook de vraag 
wat de invloed zal zijn op de waterhuishouding in deze omgeving als deze zone verhard wordt. Zal de 
N42 en de spoorweg nog toegankelijk zijn 
bij hevige regen als deze heuvel verhard is? 
 
Bovendien hoeven de activiteiten van Ascoop/Rebuco op de Unal-site niet stopgezet te worden nu 
ook het eerder ingeplande winkelpark er niet meer komt. 

 

- Impact Gemeldorp 
De driehoek situeert zich vlakbij de dorpskern Gemeldorp. Er wordt wel nagedacht over een 
verwevingsplan met Schendelbeke maar wordt er ook nagedacht over de impact van de 
buurgemeente? 
 

- Verhuisd voor locatie 
wij zijn iets meer dan een jaar geleden verhuisd van de Brusselse rand naar Geraardsbergen met als 
doel om de grootstad achter ons te laten en onze kinderen een toekomst in een groene omgeving te 
kunnen bieden. Groot zou dus onze teleurstelling zijn mocht er beslist worden om een industrieel 
terrein aan te leggen op de 11 hectare landbouwgrond die aan onze tuin grenst. 
 

- Geluidsoverlast  
Afhankelijk van de bestemming die aan het industrieel terrein gegeven zou worden 
en het type van industrie dat er geïnstalleerd zou worden, denken we bijkomend 
aan toenemende geluidsoverlast, vervuiling en eventueel pollutie. Temeer spreekt 
men op blz. 110 van de startnota van grote ruimtegebruikers. 
 

- Waardeverlies eigendom 
We zien de waarde van onze woning aanzienlijk afnemen wanneer onze eigendom volledig omringd 
zou worden door industrieel gebied. 
 

- Geen onteigening 
Eén reactie indiener geeft aan niet ze niet willen onteigend worden (cfr. vorig afbakeningsproces). 
Verder wordt verwezen naar de eigendom, welke op de lijst van Onroerend erfgoed. 
 

- Mobiliteit 
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Een industrieel terrein brengt veel meer beweging (vervoer) met zich mee. Vandaag is de Astridlaan 
reeds een drukke as naar het centrum van de stad. Een extra industrieterrein neerplanten aan de 
ingangspoort van de stad, grenzend aan een woongebied zou de drukte op de as alleen maar 
vergroten, alsook de drukte op het gevaarlijke kruispunt van de Galgestraat. Er is voldoende plaats aan 
de overzijde van het nu bestaande industrieterrein. Laat de vrachtwagens op één zijde van de 
Astridlaan aan-en afrijden.  

 
Volgende locatiealternatieven worden meegegeven: 

- Gebied tussen de Astridlaan/Osseweide/Aalstsesteenweg(N460) - Ontginningsgebied 
Dit agrarisch gebied is gelegen ten noorden van de bestaande industriezone en is bezwaard met een 
toekomstige leemontginning. Na het ontginnen van de leem kan het gebied een nabestemming 
industriezone krijgen omdat de landbouwkwaliteit van dit gebied sterk zal verminderd zijn. 
Momenteel bedraagt het hoogteverschil op deze terreinen tussen de N460 en het hoogste punt ca 
5m-6 m. Dit is al een beperkter hoogteverschil dan bij Den Driehoek. Verwacht wordt dat na het 
ontginnen van de leem dit hoogteverschil nog beperkter zal zijn. Het huidig (en toekomstig) 
hoogteverschil maakt dat deze zone meer geschikt is voor het inplanten van gebouwen en 
infrastructuur. 
 
De leemontginning in dit gebied zal het landschap en de landbouwkundige waarde van dit gebied hoe 
dan ook verstoren. Dus waarom daar geen plaats voorzien voor de grote ruimtegebruikers? 
 

- Brambroek/Derito 
 
Volgende bedenkingen worden meegegeven: 

- Zou toerisme en alles daarrond niet meer werkgelegenheid bieden dan een paar industriële bedrijven 
die veel ruimte nodig hebben?  

 
Volgende suggesties en milderende maatregelen worden meegegeven: 

- Als er toch industrie moet komen in de driehoek in Schendelbeke dan pleit ik voor industrie met een 
link met landbouw zoals de voedselhub of als een gebied voor hernieuwbare energie.  

- Als er echt gedacht wordt aan een warmtenet dan is het belangrijk dat de afstand tot de stad zo kort 
mogelijk wordt gehouden. Ik zou grote ruimte gebruikers, die grote oppervlaktes verharden in zo'n 
zone alleszins vermijden en eerder plaats geven aan kleinere bedrijven die ook wat groen kunnen 
integreren en zo water infiltratie in deze zone kunnen toelaten. Om de inpakt op de omgeving zo klein 
mogelijk te houden zou ik alleszins hoge gebouwen verbieden en maatregelen voorzien om het gebied 
optimaal te integreren in de Vlaamse Ardennen. Er bestaat ook een grote kans dat er een fietssnelweg 
komt parallel met de spoorweg. Willen we een fietsers aantrekken met een industriële poort als 
toegang tot de stad van de muur of willen we een groene fietsomgeving die aansluit op de stad? Ik 
heb mijn keuze al gemaakt.  
 

- Brede buffer vanaf de Galgestraat  
Indien er toch geopteerd wordt om Den Driehoek te ontwikkelen als industriezone dient dit te 
gebeuren met voldoende aandacht voor de landschappelijke waarde voor dit gebied op de grens 
tussen Geraardsbergen en Lierde. Bebouwing in de directe omgeving van de Galgestraat, het hoogste 
punt, moet vermeden worden omwille van de grote impact. Een brede zone, 100 meter of meer, in 
agrarisch of ander gebruik, vanaf de Galgestraat richting de Dammersbeek, kan de impact op het 
landschap milderen. Indien deze zone breed genoeg wordt gekozen, kan eveneens de zichtas richting 
de Oudenberg gevrijwaard worden. Het lager geleden gebied van Den Driehoek sluit ook beter aan bij 
de bestaande industriezone aan de overzijde van de Astridlaan; 

 

- Laagbouw en inpandige activiteiten  
Door een beperkte hoogte van de gebouwen toe te laten kan eveneens de impact op landschap 
beperkt worden. Om geluids- en overige hinder naar de ruimere omgeving te vermijden dienen de 
activiteiten inpandig te zijn.  

 

Antwoord: 
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Op basis van de economische studie is er een bijkomende nood aan ruimte voor bedrijvigheid. Het aansnijden 

van openruimte is niet evident. Het landschap van Geraardsbergen is waardevol. Het plangebied ‘driehoek’ 

alsook het plangebied ’verwevingszone’ kwam het meest in aanmerking. Aangezien dit nog maar de startfase 

is, wordt dit plangebied nog niet uitgesloten. In het verder planproces wordt een milieueffectenonderzoek 

verricht. Tijdens dit onderzoek zal gekeken worden welke impact het voorstel heeft op het milieu. Disciplines 

zoals mobiliteit, geluid, etc. worden onderzocht. Het studiegebied van deze disciplines wordt bepaald door de 

zone rond de verschillende plangebieden waar effecten naar mobiliteit, geluid, lucht… verwacht worden. 

Mogelijks zal Gemeldorp dus ook voor één of meerdere disciplines zich binnen het studiegebied bevinden. Indien 

er zich milieueffecten ter hoogte van Gemeldorp zouden kunnen voordoen door voorliggend plan, zal dit dus in 

kaart gebracht worden. Op basis van de resultaten kan het plangebied nog geschrapt worden en/of worden er 

milderende maatregelen getroffen. De bovenvermelde suggesties zullen daarbij worden meegenomen.  

 

Er worden door de reactie indieners twee potentiële locatiealternatieven aangeduid: 

- Het ontginningsgebied 

Zowel het planinitiatief als de ontginning van dit gebied zal lang duren. De nood op korte termijn kan 

niet ingevuld worden.  

- Bambroek: het is niet de bedoeling de stad te ‘exporteren’ naar het buitengebied. De aanleg van een 

middelgroot regionaal bedrijventerrein in Bambroek is strijdig met het concept van de compacte stad 

en met de filosofie van het beschermen van de aaneengesloten buitenruimte. Deze site is principieel 

uitgesloten, ook al biedt die een aantal voordelen die sites in de nabijheid van de stad niet kunnen 

bieden. Gezien deze optie a priori niet kan omwille van principiële redenen, wordt deze niet 

onderzocht.  
 
De Boerenbond merkt op dat binnen het plangebied Schendelbeke de driehoek (ruimte tussen de spoorweg en 
de N42) op het gewestplan ingekleurd is als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in landbouwgebruik 
is. In het planningsproces zal verder onderzocht worden of deze driehoek kan ingezet worden om de nood aan 
bedrijvigheid voor grote ruimtegebruikers op te vangen. Zij willen er toch nog eens de aandacht op vestigen dat 
de bedrijfsvoering van landbouwers afgestemd wordt op hun beschikbaar areaal (cfr. mestafzet, teeltrotaties, 
…). Als er wordt doorgegaan met deze piste, moeten er andere gronden ter beschikking gesteld worden voor 
de landbouwers of moeten deze landbouwers vergoed worden aan actuele grondprijzen. R32 
 

Antwoord: 

Voor dit planproces zal er ook een plan worden opgemaakt, waarbij de planschade en planbaten wordt 

weergegeven. Aan dit plan is ook de vergoeding gekoppeld.  

 

Eén reactie geeft volgende suggesties mee: 

- Locatie voedselhub op bedrijventerrein is niet logisch, niet aantrekkelijk. Dient in centrum gelegen te 

zijn of bij een hoeveproducent. 

- Bestemmen voor bedrijvigheid, met ruime groenbuffer (waterbuffer mag ook), voldoende 

mogelijkheden voor openbaar vervoer/fietsers. 

- Hier kan evt parkeergelegenheid voor vrachtwagens voorzien worden. R60 

 

Antwoord: 

In het verder planproces wordt er nog verder ontwerpend onderzoek verricht en zullen bovenstaande suggesties 

worden meegenomen. 

 Specifieke reacties 

2.3.1 Reacties over participatie 

Het is betreurenswaardig, bedenkelijk en misschien zelfs juridisch onaanvaardbaar dat slechts enkele inwoners 

de brochure niet gekregen hebben waardoor hun (negatieve) bemerkingen niet kunnen gegeven worden. R18 

Spijtig dat de inwoners niet tijdig en voldoende op de hoogte gebracht zijn, zo is er paniek ontstaan tussen de 

inwoners van de IJsbroekstraat, Dagmoed en Serrestraat ( ook via Facebook ) de dorpsraad heeft de mensen 



Behandeling adviezen en reacties raadpleging _PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ 113 

 

dan samen geroepen om te informeren, vooral paniek wegens onteigeningen wat volledig te begrijpen was als 

je dit allemaal hoort. R4 

 

Antwoord: 

De aankondiging van de raadpleging is gebeurd zoals decretaal voorzien. De aankondiging verscheen op de 

provinciale en gemeentelijke website, in het Belgisch Staatsblad en in de 3 kranten. Hoewel het wettelijk niet 

verplicht is, kregen de mensen die in het plangebied wonen een uitnodiging en brochure. We maakten de 

brochure op om omwonenden en geïnteresseerden uit te nodigen voor het algemeen participatiemoment en om 

hen op een laagdrempelige manier te informeren over de inhoud van de startnota.  

 

In totaal kregen 1807 omwonenden en eigenaars de brochure in hun brievenbus. De brochure is te downloaden 

op de website van de Provincie. Wie wil, kon in het Administratief Centrum van de stad een exemplaar afhalen. 

Er was ook een buitententoonstelling in het domein Den Bleek. Op de infopanelen vind je een samenvatting van 

de startnota. Daarnaast verscheen de informatie ook via sociale media, o.a. via een video. 

 

In het verdere planningsproces worden er n.a.v. het openbaar onderzoek nog bijkomende 

participatiemomenten georganiseerd, waarbij wij hopen elkaar fysiek te zien. Wij vertrouwen er ook op dat de 

mond-aan-mond-reclame bij de mensen in de buurt hun werk doet. Er wordt ook een nieuwe digitale 

nieuwsbrief voorzien. Inschrijven hierop kan via https://oost-vlaanderen.be/Nieuwsbrieven.html  

2.3.2 Specifieke bemerking over de uitgangspunten 

 

De dorpsraad Nederboelare kan zich vinden in de drie voorliggende uitgangspunten van de visie mits een kleine 

bemerking: 

- Het richtinggevend karakter van het fysisch systeem en het landschap zonder dat daardoor gewenste 

maar in het landschap ingepaste infrastructuur wordt belemmerd; 

- Geraardsbergen als agripolis zonder dat deze als enig economische motor mag worden aanzien; 

- De compacte stad waarbij groen en ruimte - al dan niet privaat - de leefbaarheid voor elke inwoner op 

lange termijn garanderen. R16 

 

Antwoord: 

Het is onduidelijk waarop de bemerking betreffende het landschap betrekking heeft. Moet deze bemerking de 

aanleg van infrastructuur zoals een ringweg mogelijk maken? Dergelijke ingrepen gaan verder dan enkel de 

inpassing in het landschap. Ze hebben een impact op de mobiliteit, klimaat, natuur, toerisme, landbouw en 

leefmilieu. Naar mobiliteit toe is er het feit dat de ringweg bijkomend doorgaand verkeer zal aantrekken. In die 

zin zal de impact op natuur, milieu enz… niet enkel veroorzaakt zijn door de infrastructuur zelf, maar bovendien 

ook nog door het verkeer op die weg.  

 

Er wordt nergens in de startnota vermeld dat de landbouw de enige economische motor voor de stad 

Geraardsbergen moet zijn en/of moet worden. Tijdens de opmaak van de ruimtelijke visie werd aangetoond dat 

er in die sector nog bijkomende potenties voor bijvoorbeeld meer werkgelegenheid zijn. Het is niet de 

doelstelling van dit PRUP om economische activiteiten – andere dan landbouw – te bannen. De opname van de 

plangebieden ten noorden van de stad nl. de driehoek gelegen tussen de Galgestraat, spoorweg en Astridlaan 

alsook het bestaande bedrijventerrein en de verwevingszone toont aan dat er inspanningen worden geleverd 

om de nood aan extra niet aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid op te vangen. Ten slotte wordt ook aan 

het toerisme een belangrijke economische taak toegemeten. 

 

Het spreekt voor zich dat in een verstedelijkt gebied de leefbaarheid van de bewoners belangrijk is. En met de 

bewoners bedoelen we alle bewoners. Met de voorstellen die opgenomen zijn in de startnota tonen we aan dat 

we groene ruimte belangrijk vinden.  

2.3.3 Plan-MER 
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Na de vernietiging van het vorige PRUP, is het plan-MER opnieuw in openbaar onderzoek gegaan en daaruit 
kwamen volgende richtlijnen uit van de dienst MER van de Vlaamse Overheid (zie pg. 4 op 
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/efbea6b0-7de4-4712-895b-
66422a213523/PLIR0028%20-%20aanv%20RL.pdf) : 
 
"(..) Vanuit het openbaar onderzoek worden een drietal bijkomende locaties aangevoerd, zijnde 
a) Zone tussen Groendal, Halieweg en Edingseweg (5-6 ha), 
b) Zone ten zuiden van hierboven genoemde zone en ten westen van Edingseweg (8-9 ha)  
c) Zone (buffer) tussen de N42 en de spoorweg, ten westen van Baronie van Boelare (1-2 ha). 

Deze locaties moeten in het plan-MER opgenomen worden en o.b.v, dezelfde criteria van het vooronderzoek 

geëvalueerd worden. In het geval één van de bijkomende locaties als een redelijk alternatief kan weerhouden 

worden, moet dit verder volwaardig meegenomen worden in het effectenonderzoek van het plan-MER. Die 

evaluatie dient expliciet gemotiveerd te worden in het MER. De dienst MER dient op de hoogte gebracht te 

worden van de resultaten van deze evaluatie/afweging en dient haar akkoord te geven." 
 
Vreemd genoeg zijn die zones niet opgenomen binnen het studiegebied, ze liggen nochtans in of vlak naast het 
"studiegebied". De eerste twee zones liggen vlakbij de Edingseweg en zijn daardoor even goed ontsloten als de 
andere zones. R56 

 

Antwoord: 

Naar aanleiding van een vorig planproces werd de ruimtelijke haalbaarheid/opportuniteit van deze locaties 

onderzocht, daaruit bleek dat Groendal, Halleweg, Edingseweg geen redelijk alternatief is omdat het een kleine 

oppervlakte betreft die bovendien sterk insnijdt in de open ruimte en hoewel het een vermindering zou 

betekenen voor het vrachtverkeer op de westflank van de Oudenberg, het vrachtverkeer nog steeds het 

kruispunt Zonnebloemstraat - Astridlaan over moet en risico creëert voor vrachtverkeer vanuit het zuidoosten 

door de kernen van Viane en Moebeke. De zone ten zuiden van bovenstaande zone en ten westen van de 

Edingseweg is door zijn ligging pal in het buitengebied a priori uitgesloten van verdere overweging tot opname. 

Alle argumenten contra van de vorige zone gelden hier in versterkte mate. De derde zone is te klein en heeft een 

te slechte vorm om ontwikkeld te kunnen worden.  

2.3.4 Vraag tot opname van volgende zaken op te nemen in het PRUP 

 
Ook dit zijn derhalve redelijke alternatieven om mee op te nemen in het verder onderzoek van voorliggend 
PRUP. R56 
 
Bij het plangebied Woonuitbreidingsgebieden zijn er nog 4 woonuitbreidingsgebieden (WUG) die als redelijk 
alternatief best meegenomen kunnen worden, m.n. 

- een in de Dendervallei in het verlengde van de Rood Kruisstraat en de Polderstraat waar omwille van 
de hoge overstromingsgevoeligheid ook bebouwing niet aangewezen is. Deze site werd aangeduid als 
watergevoelig open ruimtegebied (WORG). 

- drie tussen de Hoge Buizemonstraat en het Arduinbos/Zavelstraat (i.c. een stuk van 8,8ha, een van 
8,5ha en een van 1 ha) waar omwille van de hoge landschappelijke kwaliteiten en omwille van de 
aanwezigheid van heel wat heiderelicten bebouwing allerminst aangewezen is.  

 
Het eerste WUG ligt midden in het plangebied. De andere drie sluiten er bij aan: ze grenzen aan de Hoge 
Buizemontstraat die een uitloper vormt van het stedelijk weefsel en kunnen aldus perfect mee opgenomen 
worden binnen de begrenzing van het stedelijk gebied. Er kan evenzo een uitstulping tot aan dit stuk van de 
Zavelstraat gemaakt worden net zoals een uitstulping tot aan het landelijke deel van Goeferdinge gemaakt is.  

 

Antwoord: 

De omgeving van de Rood Kruisstraat is aangeduid als watergevoelig open ruimtegebied (WORG) en maakt 

voorwerp uit van de procedure die de Vlaamse overheid voor de WORG voert. Het gebied wordt in kader van het 

project Ruimte voor Water Dendervallei (ORBP) als dusdanig behandeld.   

 

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/efbea6b0-7de4-4712-895b-66422a213523/PLIR0028%20-%20aanv%20RL.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/efbea6b0-7de4-4712-895b-66422a213523/PLIR0028%20-%20aanv%20RL.pdf
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De drie woonuitbreidingsgebieden zijn gelegen buiten het voorstel van afbakeningslijn. Aangezien de 

woonuitbreidingsgebieden in het voorstel gelegen zijn in het buitengebied, is het minder aangewezen om deze 

aan te snijden. Het voorstel om de woonuitbreidingsgebieden te schrappen kan evenwel een onderdeel vormen 

van het actieplan. Dit wordt in het verder planproces onderzocht. 

2.3.5 Specifieke vraag grote ruimtegebruiker 

 
Op 7 januari 2021 werd door een uitspraak van minister Demir nog maar eens de milieuvergunning van Rebuco 
nv bevestigd, na aanhoudend beroep van stichting Omer Wattez. Opnieuw meer bedrijfszekerheid voor de 
exploitanten. Deze milieuvergunning loopt echter tot april 2022. In de voorbije weken werden de nodige 
stappen gezet om de procedure tot hernieuwing en omzetting naar de permanente omgevingsvergunning op te 
starten. 
 
De opvolging zet aan om verder te investeren in de recyclagebusiness en het verder uitbouwen van het 
bestaande bedrijf. Naast het continueren van de bestaande activiteiten overweegt de exploitant zeer sterk om 
in te zetten op het verder opwaarderen en optimaliseren van bepaalde afvalstromen. 
Volgende activiteiten worden ingepland: 

- Bouwen van een nieuwe betoncentrale ter vervanging van de bestaande voor het opwaarderen van de 
inerte afvalstromen 

- Hakselen van tuinafval 
- Verbranden van “afval”-hout met de productie van elektriciteit en warmte …. 

 
U zal willen begrijpen dat deze problematiek van cruciaal belang is.  
 
We hebben met de nodige belangstelling de participatiemomenten gevolgd en moeten besluiten dat de 
toekomst nog heel onduidelijk is. De diverse scenario’s die worden voorgesteld voor de UNAL-site vormen, elk 
op zich, een enorme bedreiging voor de bovengenoemde activiteiten. 
 
De ontwikkelingen van Geraardsbergen-Noord – de driehoek – deelgebied 6, volgen wij met bijzondere 
aandacht. We beseffen dat we als bedrijf met enig impact: transport, geluid, … beter gepositioneerd zijn op 
deze locatie dan in het centrum van Geraardsbergen. 
 
Gezien de nota melding maakt van zone voor grote ruimtegebruikers, voelen wij ons zeker aangesproken 
gezien de grote oppervlaktevraag voor onze activiteiten. Via deze weg hadden we graag de nodige inspraak 
verkregen in het lopende proces om de ruimtebehoefte en andere noden van het bedrijf duidelijk te maken. 
Welke info dienen we aan te leveren dat er weldegelijk rekening wordt gehouden met de noden en behoeftes 
van het bedrijf ? R35 
 

Antwoord: 

Voor het milieueffectenonderzoek is het belangrijk om te weten welke impact het bedrijf reeds vandaag heeft 

o.a. inzake geluid, mobiliteit, etc om zo de actuele referentiesituatie zo goed mogelijk in kaart te kunnen 

brengen. Daarnaast kan het bedrijf haar gewenste activiteiten meegeven. Ten gepaste tijde zullen we zelf met 

alle belangrijke actoren contact opnemen wanneer we specifieke informatie nodig hebben.  
 

2.3.6 Parkeersuggesties 

In het voortraject stelden wij ook voor om de in 2018 opgeheven reservatiestroken op Geraardsbergs 
grondgebied te benutten als ventwegen en enkel voor te behouden voor aangelanden, stappers en trappers. 
Bij een eventuele gedeeltelijke invulling van de Zonnebloem (cfr. supra) als publieke parking dringt een 
vrachtwagenparking zich op. Zou het trouwens niet aangewezen zijn om deze, bewaakte, parkeergelegenheid 
te voorzien in de omgeving van het industriepark Diebeke op een economisch minder rendabeler stuk grond? 
R16 
 

Antwoord: 
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De suggestie van de reservatiestroken en de locatie voor een vrachtwagenparking in de omgeving van het 

industriepark wordt in het verder planproces bekeken.  

 

2.3.7 Dorp Schendelbeke 

De dorpsraad Schendelbeke geeft volgende reactie m.b.t. dorp Schendelbeke. R36 

 
Voor ons is het duidelijk dat alle (potentiële) plangebieden op het grondgebied Schendelbeke – en zelfs 
daarbuiten – ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden zijn. Elke ontwikkeling buiten het dorp (verwevingszone, de 
driehoek en het huidige bedrijventerrein) heeft een impact op de leefkwaliteit van het dorp zelf. We zoeken 
graag mee naar de meerwaarde/lusten maar zijn ook niet blind voor de (onvermijdbare?) lasten.  
 
In de startnota schrijven jullie dat de bevolkingstoename een geringe groei kent. Met de nieuwe 
wooninbreiding (Burgemeester Van Liefferingestraat met 50 wooneenheden) en de geplande woonuitbreiding 
(Rodendries en Kartuizerdries met 150 wooneenheden) groeit ons dorp met 200 woonheden. Op circa 800 
wooneenheden betekent dit een toename, op korte termijn, met ongeveer 25 %. Blijkbaar hanteren jullie een 
andere definiëring van bevolkingstoename als wij? Wij zijn van oordeel dat ons dorp een sterke 
bevolkingstoename kent. Maar let wel, iedereen is van harte welkom en zullen wij warm onthalen. Tevens 
willen wij wel aanhalen dat er grenzen zijn aan de groei.  

 

En stop alsjeblieft met Schendelbeke een ‘satelliet’ te noemen. Dit zet kwaad bloed bij de inwoners. Alsof we in 

een kunstmatige baan om het stadscentrum van Geraardsbergen heen circuleren. Dit begrip geeft ons nu de 

indruk dat we eigenlijk niet essentieel, en eerder bijkomstig, zijn bij deze afbakeningsoefening. Of is dit 

werkelijk zo? 
 

Antwoord: 

Het klopt dat er in de startnota op pagina 106 wordt gesteld dat de prognoses naar bevolkingsgroei duiden op 

een geringe groei. Dit is een verwijzing naar de woonstudie waaruit blijkt dat de bevolking in Geraardsbergen in 

zijn totaliteit beperkt zal groeien. Dit gaat over de toekomstige bevolkingsgroei en staat los van de huidige 

ontwikkelingen waarnaar de reactie verwijst. 

 

Het dorp Schendelbeke wordt niet meer opgenomen binnen de afbakeningslijn. Dit wil zeggen dat het dorp in 

het buitengebied zou komen te liggen. Woonuitbreidingen zijn niet wenselijk. Door de opname van het 

noordelijk woonuitbreidingsgebied binnen de verwevingszone, wordt dit niet meer gerealiseerd.  

 

Het spreekt voor zich dat de voorgestelde plangebieden grenzend aan het dorp mogelijks een invloed kunnen 

hebben op het dorp en vice versa. Hoewel het dorp n.a.v. de adviezen en reacties niet meer is opgenomen in de 

vernieuwde startnota, zullen de milieueffecten van de voorgestelde plannen op de ruimere omgeving en dus ook 

het dorp moeten onderzocht worden. Dit zal gebeuren in het milieueffectenonderzoek (plan-MER). 

 

Het was geenszins de bedoeling om met de term ‘satelliet’ een negatieve connotatie aan het dorp Schendelbeke 

te geven noch kwaad bloed bij de inwoners te zetten. De term hoeft niet zo letterlijk (astronomisch) begrepen te 

worden. Het gaat immers niet over de term of naam, maar over de functie dat het dorp zou kunnen vervullen. 

De term wordt in de vernieuwde  startnota aangepast naar gewoon dorp.  

 

2.3.8 Nieuwe ontsluitingsweg 

Voorstel ontsluitingsweg Overboelare oost R59 

 
Als je het traject van de N42 vanaf Lessen volgt, merk je dat die bij de gewestgrens een scherpe bocht naar 
links neemt om vervolgens na een bochtige parcours in Noord-Oostelijke richting doorheen de dorpskern van 
Overboelare ter hoogte van de rotonde terug aan te sluiten in het verlengde van zijn traject in Henegouwen. 
 
Reactie indiener stelt twee nieuwe trajecten voor: 
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- Zou het een idee zijn om dit afwijkend traject te vervangen door een rechter traject ten oosten van 
Overboelare langsheen de spoorweg Geraardsbergen - Ath? 

- Een mogelijks traject zou kunnen inhouden dat ter hoogte van de gewestgrens de N42 rechtdoor blijft 
gaan om na 200 m. de spoorweg te kruisen. Vervolgens kan dan de boogvorm van de spoorweg 
worden gevolgd en na 2 km. de Majoor Van Lierdelaan bovengronds te kruisen en dan na 400 m. in 
een linkse bocht onder de spoorweg te gaan om achter de huizen van de Fabriekstraat over de 
gronden van de huidige gereedschapswinkel Wijnant richting huidig rotonde aan te sluiten met de 
Astridlaan. 

Voordelen: 

- het huidige deels bochtig traject van 3 km. en doorheen de dorpskern wordt ontlast van alle 
doorgaande verkeer wat gunstig is voor de veiligheid en leefbaarheid; 

- het doorgaand verkeer kan dit traject overbruggen langs een eigen route zonder gelijkgrondse 
kruisingen of erftoegangen wat de verkeersdoorstroming sterk verbeterd. De minder rem- en 
optrekbewegingen zorgt tevens voor minder uitstoot. 

 
Nadelen: 

- traject loopt door natuurgebied -> eventueel te compenseren door huidig ambachtelijke zone langs 
Majoor Van Lierdelaan, gelegen in overstromingsgevoelig gebied, om te vormen naar natuurzone; 

- kruisingen spoorweg -> best boven of ondergronds te realiseren; 
- bewoning Majoor Van Lierdelaan / Kruisveldekensstraat + winkelpand Wijnant dient onteigend te 

worden. 

 

Antwoord: 

Er zijn verschillende redenen waarom beide tracés niet in aanmerking komen voor opname binnen dit 

planinitiatief: 

- De voorgestelde tracés lopen door een erkend natuurreservaat Kortelake. Dit gebied is biologisch 

waardevol en is aangeduid als VEN en IVON gebied. Deze natuurverwevings- en 

natuurverbindingsgebieden behoren tot belangrijke instrumenten van het natuur- en bosbeleid. Tevens 

is het een natura 2000 gebied. Door deze erkenningen is het gebied extra beschermd. Gelet op het 

statuut van het aanwezige natuurgebied zal het juridisch gezien moeilijk (al dan niet onmogelijk) zijn 

om dit gebied aan te snijden; 

- De door de reactie indiener voorgestelde compensatie staat niet in verhouding met de huidige 

natuurwaarde en het verlies daarvan. Bovendien duurt het jaren vooraleer de Majoor Van Lierdelaan 

dezelfde natuurwaarde zou hebben; 

- De voorgestelde tracés liggen in effectief en mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Het is wenselijk 

deze gebieden te vrijwaren van bebouwing of andere grootschalige infrastructurele werken; 
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- De voorgestelde tracés moeten de aanwezige spoorweg kruisen. De spoorwegbeheerder Infrabel wil 

het aantal gelijkvloerse kruisingen de komende jaren reduceren. Het voorzien van een bijkomende 

gelijkvloerse overweg is niet aangewezen. Het zou al een ongelijkvloerse kruising (brug of tunnel) 

moeten zijn. Dit is een grote kost.  

- De voorgestelde tracés stellen beiden onteigeningen, zelfs voor het ‘rechte’ tracé op grote schaal voor. 

Het ‘rechte’ tracé komt uit op de Rozenstraat. Deze straat heeft in vergelijking met de Groteweg een 

zeer smal wegprofiel. Er zouden voor dit tracé meer onteigeningen nodig zijn dan deze die de reactie 

indiener voorstelt.  

- Op vandaag kijken de woningen gelegen langs het oostelijk deel van de Astridlaan op een 

natuurgebied. In beide voorstellen worden deze woningen volledig door wegenis omsloten. Zowel 

vooraan als achteraan zal er wegenis lopen. Dit heeft naast visuele hinder ook nog een impact inzake 

licht en geluid.  

 

2.3.9 Stationsomgeving 

Suggesties m.b.t. stationsomgeving R60 
- Zie stationsgebied Leuven en winkelcentrum Aalst : hier werd geopteerd om ondergrondse parking in 

te richten pal in winkelcentrum maar met vrijwaring van de markt erboven. Kan in Geraardsbergen 
ook: onder en nabij stationsplein zodat geen wagens meer op stationsplein (nabij monument) moeten 
geparkeerd staan en deze ruimte kan onthard worden of als park midden in de stad kan aangelegd 
worden (zoals vroeger, zie oude postkaarten van het stationsplein). 

- Geen parkeertoren aan station, maar ondergronds parkeren stimuleren. 
- Zie ook Leuven: via stadsring rijdt men zo rechtstreeks de ondergrondse parkings onder station 

binnen, kan ook in Geraardsbergen toegepast worden: parkeerruimte voor pendelaars én i.f.v. winkels 
/bezoekers van de stad , recht tot in centrum zonder te zorgen voor overlast. Men kan aangenaam 
shoppen/resto bezoeken en toch de auto dichtbij parkeren. Ook ruimte voor fietsers en autodelen in 
ondergrondse parking voorzien. 

- Hoogbouw bovenop ondergrondse parking voorzien i.f.v. woning/handel/kantoor/horeca. 
- Voedselhub: te voorzien langs stationsomgeving of op platteland in voormalige hoevegebouwen met 

beleving erbij. 
 

Antwoord: 

Voor de stationsomgeving is geen specifiek deelplan binnen dit provinciaal RUP opgemaakt. De suggesties 

worden aan de stad Geraardsbergen doorgegeven.  

 

2.3.10 Suggesties kinderen 

De kinderen gaven tijdens het participatiemoment volgende aspecten mee m.b.t. het dorp Schendelbeke R76 
- Mobiliteit en verkeersveiligheid 

o De Dagmoedstraat ten noorden van de spoorweg wordt als erg rustig ervaren. De situatie zou 
zeker behouden moeten worden. In het algemeen ervaren deze kinderen het verkeer in 
Schendelbeke niet als problematisch. Enkel de Ijsbroekstraat-Kerkborre en Sperrestraat-
Pijlekaartstraat voelen drukker aan, maar dat was voor deze kinderen niet echt een 
probleem. 

o De spoorweg en de overweg vormen wel een barrière. Maar het station wordt ook gebruikt 
door de gezinnen voor treinreizen richting Brussel. De trage wegjes langs het spoor zijn dan 
zeer nuttige om aan het station te geraken.  

o De kinderen kennen de trage wegen heel goed en maken er veel gebruik van. Ze waarderen  
- Noden in het dorp 

o Er zijn momenteel te weinig voorzieningen. Het buurthuis is zeer belangrijk. Er heerst 
ongerustheid over het verdwijnen van het buurthuis. 

o De aanwezige horeca (frituur De Cadillac, Het Schendelhof voor feesten en Den Toren aan de 
kerk) wordt gewaardeerd.  

o Ze missen vooral in het dorp ruimte voor te spelen, te sporten en te ontmoeten.  
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o De nabijheid van De Gavers is een grote troef, maar daar mogen de kinderen niet alleen naar 
toe gaan. Er is een gemis aan kleinschalige en kwalitatieve speelruimte dicht bij huis waar de 
kinderen alleen naartoe kunnen en mogen. 

 
Er werd een wandeling georganiseerd waarbij de kinderen zelf plekken aanduiden voor groene ruimte. Deze 
plaatsen waren veelal wel private eigendommen.  
 

Antwoord: 

De suggesties met betrekking tot het dorp Schendelbeke worden doorgegeven aan de stad. Ze kunnen 

meegenomen worden als er een masterplan voor het dorp wordt opgemaakt.  

- 

3. Input participatiemomenten 

Er werden volgende online participatiemomenten voor dit PRUP georganiseerd: 

- Algemeen publieksmoment – 06/05/2021 

- Plangebied Astridlaan –25/05/2021 

- Plangebieden nabij Schendelbeke (bedrijventerrein, verwevingszone, spie) –27/05/2021 

- Plangebied Denderlandshopping – 01/06/2021 

- Plangebied Unal-site – 03/06/2021 

- Plangebied Signaalgebied Sint-Jozef – 08/06/2021 

- Plangebied Woonuitbreidingsgebieden – 10/06/2021 

 

Van deze participatiemomenten werd een algemeen participatieverslag gemaakt. Het participatieverslag is 

raadpleegbaar op de website van de provincie: https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-

4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf 

 

De doelstellingen van de participatiemomenten die voor de plangebieden georganiseerd werden, waren 

tweeledig: enerzijds hadden ze als doel de deelnemers te informeren over de planintenties. Deelnemers 

konden bij onduidelijkheden vragen stellen, waarna deze beantwoord werden. Anderzijds heeft de Provincie 

van deze participatiemomenten gebruik gemaakt om input van de deelnemers te verkrijgen. Per plangebied 

werden er ‘input’ vragen gesteld. De resultaten van de input voor alle plangebieden, met uitzondering van de 

plangebieden in de nabijheid van Schendelbeke, zijn terug te vinden in bovenvermeld participatieverslag.  

 

Omwille van het groot aantal deelnemers en de vele vragen met betrekking tot de plangebieden die in de 

nabijheid van het dorp Schendelbeke gelegen zijn, werd besloten om tijdens het participatiemoment zelf geen 

input te vragen. De groep was te groot om op een kwalitatieve manier input te vragen tijdens een digitaal 

participatiemoment. De focus lag tijdens dit participatiemoment op informatieverstrekking. 

 

Om de input toch te bevragen, werd na het participatiemoment een extra digitaal vragenformulier naar de 

deelnemers doorgestuurd. De deelnemers konden tot en met de raadpleging (1 juli) de lijst invullen. In totaal 

hebben 9 personen het online vragenformulier ingevuld. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de gestelde vragen met de ontvangen input (oranje tekst).  

 

Vraag over het dorp Schendelbeke: 

o In welke mate ben je het eens met deze stelling: “Schendelbeke dorp moet opgenomen 

worden binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen”. 

Deelnemers konden een score geven van 1 (helemaal oneens) tot 10 (helemaal eens).In 

totaal werd er twee keer een 4, twee keer een 3 en vijf keer een 3 aangeduid.  

 

- Motiveer waarom Schendelbeke wel (of net niet) moet opgenomen worden binnen de 

afbakeningslijn.De stad lijkt enkel op te rukken. Verdichting dient in eerste instantie te gebeuren in de 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/31fcd152-5da2-4c55-ac12-9ffd0055b81f/Participatieverlsag%20publieke%20raadpleging.pdf
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stad. Je lost hiermee de wildgroei aan verkavelingen niet op. Erger, je bevestigt hiermee dat het OK is. 

Wat werkt in grootsteden geldt niet in kleine steden. Beperk het centrum tot de kern. 

 

Een uitbreiding van woningen en industrie leidt tot meer verkeer, geluidshinder en overlast. Het 

maximumpeil is in Schendelbeke al lang bereikt met een dicht wegennet en veel woningen op een 

kleine oppervlakte. Afleiding van sluipverkeer kan een oplossing bieden maar meer activiteit en 

bewoning komen een rustige woonomgeving niet ten goede. 

 

Nieuwe industrie zal maar beperkt aantal jobs opleveren terwijl er hier groen voor sneuvelt. Er is nu al 

een teveel aan zwaar vrachtverkeer in verschillende straten. Jonge mensen komen er speciaal wonen 

voor het dorpsgevoel. 

 

Graag ons eigen klein dorpsplein behouden met zijn eigen charmes die het al heel lang heeft 

 

De concrete invulling van de opname binnen de afbakeningslijn is nog veel te vaag om mee te gaan in 

dit project. Heel veel inwoners zien Schendelbeke niet als het verlengde of als een uitloper van de stad, 

maar willen het dorpskarakter behouden, met de klemtoon op groen. 

 

Schendelbeke heeft in 1998 1012500 euro gekregen voor aanleg of behoud van groen en nu gaan ze 

een groene zone verwijderen??? De groene zone tussen Ijsbroeckstraat en industrie terrein. 

 

Schendelbeke moet een gemeente blijven klein en landelijk zoals wij hier in de tijd zijn komen wonen. 

 

Schendelbeke mag zijn 'landelijk' karakter niet verliezen door extra industrie en/of overbebouwing. Een 

Schendelbekenaar kiest ervoor om te wonen in een groene -, rustige -, verkeersveilige -, 

kindvriendelijke - en vooral milieuvriendelijke omgeving. 

 

Op vandaag beschik ik over té weinig argumenten – zowel pro als contra – om hier een éénsluidend 

advies over te formuleren. Zowel in de startnota als in de antwoorden op vragen die hieromtrent 

werden gesteld tijdens de digitale participatiemomenten, kreeg ik weinig tot geen overtuigende 

argumenten. 

 

- Hoe zie jij de toekomstige ontwikkeling van het dorp Schendelbeke? 

Afbraak van bouwvallige, kleine huizen en die eventueel vervangen of renoveren. Er is veel leegstand in 

Geraardsbergen maar er wordt wel nog steeds verkaveld en gebouwd op ongeschikte gronden. 

 

Meer groen, afleiding van sluipverkeer en autoluwe straten. Meer ontspanning voor kinderen gezien er 

momenteel gemeentelijk niets is voorzien. 

 

Meer beperken van de grote verkeerstoestroom door bepaalde straten enkelrichting te maken of op 

zijn minst de betonplaten vervangen door asfalt zodat dit minder hinder geeft aan de omwonenden. 

Meer de nadruk leggen op recreatie en ontspanning. 

 

Groen zoals nu, moet overal geen woonuitbreidingsgebied worden we hebben hier in ons dorp al 3 

wijken. We zijn hier komen wonen omdat het zo rustig en mooi uitzicht was. 

 

Het vorenstaande sluit niet uit dat het dorp moet blijven "stilstaan" en niet mag evolueren. De 

leefbaarheid in het dorp kan nog verbeterd worden, onder andere op het vlak van mobiliteit, 

kleinschalige recreatie en groene infrastructuur. 

 

Laten zoals het is... Schendelbeke is een groen dorp. Overal bijbouwen terwijl in Geraardsbergen zelf 

veel leeg staat zoals shopping center/ Unal site. 
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Zoals jullie nu bezig zijn en voorstellen hoe het zou komen is het niet meer goed wonen in 

schendelbeke. 

 

Renovatie van de bestaande (verouderde) woningen en renovatie/vernieuwing van het buurthuis. Meer 

groen, denk maar aan het plein ter hoogte van de Hielaartstraat ('Den Dries'). 

 

Veel mensen uit Schendelbeke (inclusief mezelf) zijn vragende partij om meer groen en minder grijs te 

realiseren. Mits enige bijsturingen en eerder kleine infrastructurele ingrepen kunnen er kleine groene 

‘ontmoetingsplaatsen’ ingericht worden. Vlotte verkeersdoorstroming in het dorp met extra aandacht 

voor de zwakke weggebruiker. 

 

Vragen over de verwevingszone: 

- Kan de verwevingszone volgens jou zo ingericht worden zodat ze een meerwaarde creëert voor zowel 

het bedrijventerrein als het dorp? Welke ideeën heb jij om dit mogelijk te maken? 

 

De verwevingszone kan beter noordelijk worden ingepland gezien het onherroepelijk overlast aan de 

bevolking van de dorpskern zal betekenen. Niet alleen psychologisch (nu al!) maar ook naar geluid, 

verkeer en geur toe. Voorstel om van de ingeplande verwevingszone een groene zone te maken met 

ontspanningsmogelijkheden voor de omwonenden en weknemers van het industriegebied. Het is een 

feit dat weinig betrokken eigenaars vragende partij zijn voor extra overlast, geluidshinder, ... Burgers 

zijn vooral op zoek naar rust en groen. 

 

Aanleggen van bepaalde recreatieve ontspanningsmogelijkheden die bv. voor teambuilding kunnen 

gebruikt worden voor bedrijven in de buurt. 

 

Van mij mag alles zolang er geen mensen onteigend worden of wij onze tuin moeten.  

 

Dit moet kunnen, maar dan zonder hinderlijke bedrijven aan te trekken en zonder de verwevingszone 

tot in de achtertuin van de bewoners te brengen 

 

Nee meerwaarde van wat?? Ik denk iedereen die rond de verweringszone woont daar is komen wonen 

voor de rust en natuur. Waarom natuur vervangen door industrie?? 

 

Nee! 

 

Jazeker, door aan bebossing te doen en er een wandelpad aan te leggen. Dit om de natuurwaarde in 

Schendelbeke op te krikken. 

 

Maak een groene buffer (soort bos) dat varieert in dikte achter de mensen hun woonhuis en tuinen. Zo 

blijft het woongedeelte en het industriegedeelte gescheiden en uit het zicht. Plan dit in achter het 

laatste woonhuis in de Dagmoedstraat. In deze groene buffer kan je bvb. een natuurlijk speeldomein 

inrichten, een mountainbikepiste, een Finse piste, ... plaatsen. Het gedeelte dat dan overblijft, het 

dichts bij het huidige industrieterrein kan gebruikt worden door lichte, niet hinderlijke en niet 

vervuilende industrie. Het gedeelte dat dan tussen de huizen vast kan gebruikt worden als agrarisch 

gebied waar er bvb. kleine zelfplukboerderijen kunnen komen of een kleine lokale overdekte 

boerenmarkt. 

 

- Momenteel ligt er in de verwevingszone nog een stuk woonuitbreidingsgebied dat nog niet werd 

aangesneden. Moeten er volgens jou nog bijkomende woningen in de verwevingszone gecreëerd 

worden? 

Voor enkel eigenaren (waaronder wijzelf) zal het inderdaad voordeliger zijn indien in deze zone 

woningen komen gezien de meerwaarde van het perceel. Extra aandacht dient gegeven te worden aan 
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ontsluiting van verkeer, groen en recreatie gezien in de recent aangelegde wijk in de buurt daar voor 

helemaal geen aandacht is en een groot punt van frustratie is voor oude en nieuwe bewoners. 

 

Nee. 

 

Het dorp kan nog meer verdichting niet aan, want dit zou nog meer problemen creëren dan dat het er 

oplost. 

 

Nee. Schendelbeke is een groen dorp en laat het zo zijn. Er staan hier al genoeg huizen. 

 

Nee. 

 

Nee, er is geen nood aan extra woningen in Schendelbeke. 

 

Neen! Er zijn in de voorbije jaren al ongeveer 200 extra woongelegenheden gecreëerd in Schendelbeke. 

Volgens de startnota voorziet men tegen 2025 800 nieuwe inwoners, wel in Schendelbeke zijn er al 200 

plaatsen voorzien. Dit is ruim genoeg voor een dorp! 

 

- In de verwevingszone zullen nieuwe bedrijven een plek kunnen krijgen. We beantwoorden zo dus een 

deel van de vraag naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in Geraardsbergen. Stel dat de 

verwevingszone er komt, welk type/soort bedrijven moeten volgens jou dan een plek kunnen krijgen 

in de verwevingszone? Welke niet? 

Geen bijkomende bedrijven en geen uitbreiding van het industriepark. Je zit hier vlakbij waardevol 

natuurgebied. 

 

Liever geen bedrijven. Als het catering, horeca is met een voordeel voor de bevolking is, kan het wel. 

Alweer extra aandacht naar mogelijke overlast en grote aandacht voor het groene aspect. 

 

Geen bedrijven die afval verwerken en/of mogelijk geur- en geluidshinder produceren. 

 

Geen vervuilende, stinkende bedrijven! 

 

Zie antwoord vraag 4. 

 

Ik kan daar geen antwoord opgeven omdat jullie altijd vaag blijven over welke bedrijven over de 

plannen zelf en zo meer. 

 

Geen enkele, Geraardsbergen is niet optimaal om veel bedrijvigheid uit te voeren. De 

verkeersinfrastructuur is in de eerste plaats niet voorzien op de toename van het transport dat 

bedrijven met zich meebrengen en in de tweede plaats is Geraardsbergen te ver verwijderd van 

Belgische autosnelwegen. Ik zie in de komende jaren nog veel bedrijven uit Geraardsbergen weg 

trekken. 

 

Enkel niet hinderlijke, niet vervuilende kleine industrie. 

 

Vragen over de driehoek (ruimte tussen spoorweg – Galgestraat – Astridlaan) : 

- Door de driehoek in te kleuren als zone voor bedrijvigheid, vullen we een deel van de behoefte aan 

ruimte voor nieuwe bedrijven in. Maar is dit volgens jou wel de beste locatie voor bedrijvigheid? Heb 

je zelf een betere locatie voor bedrijvigheid in gedachten? Indien wel, geef ze ons door en geef aan 

waarom dat een goede locatie zou zijn. 

Bedrijvigheid hoort thuis aan de Unal-site waar er historische industrie is of eurotuin. Daarnaast moet 

verspreide industrie zoals Steeno ook plaatsmaken voor natuurgebied. 
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Meer gecentreerd de bedrijven inplannen langs de spoorweg is een optie. Wel vreemd (naar het 

voorbeeld van Nederland waar ze het totaal anders doen) is dat de bedrijven ten zuiden en westen van 

Geraardsbergen en Schendelbeke zijn ingepland. In België waaien vooral ZW-winden wat extra overlast 

geeft naar geluid en hinder richting het bewoond gebied. Idealiter zou de industrie in 1 gebied moeten 

komen ten noorden van woongebied met een grote groene bufferzone. 

 

Als er ruimte voor nieuwe bedrijven moet komen dan zeker het best in die driehoek. Negatieve impact 

op de dorpskern zou dan het geringst zijn. 

 

Unal-site site staat meer dan de helft leeg. Jullie gaan mensen onteigenen in schendelbeke. Ik zie het 

nut daar niet van in. Shopping centrum van Geraardsbergen staat meer als de helft leeg. 

 

Schendelbeke heeft hier al genoeg industrie! 

 

Geraardsbergen is niet optimaal om veel bedrijvigheid uit te voeren. De verkeersinfrastructuur is in de 

eerste plaats niet voorzien op de toename van het transport dat bedrijven met zich meebrengen en in 

de tweede plaats is Geraardsbergen te ver verwijderd van Belgische autosnelwegen. Ik zie in de 

komende jaren nog veel bedrijven uit Geraardsbergen weg trekken. 

 

Momenteel is de driehoek ingekleurd als waardevol agrarisch gebied. Dit zou ik het liefst zo behouden. 

De aanpalende bewoners van de Astridlaan dreigen gewurgd te raken tussen een razend drukke 

steenweg met zicht op een bedrijventerrein vooraan hun huis én nog eens, meer hinderlijke, 

bedrijvigheid in hun achtertuin. Bovendien bestaat de dreiging dat het (vracht)verkeer nog meer 

toeneemt. 

 

- Stel: de driehoek wordt in dit PRUP ingekleurd als zone voor bedrijvigheid: Wat zijn belangrijke 

randvoorwaarden (bijvoorbeeld buffer, etc.) waar we volgens jou rekening mee moeten houden? 

Indien dit toch zou gebeuren, dan is een bufferzone aan erkend en beschermd natuurgebied nodig 

tussen stad en de Gavers langs het Denderbekken aan de ene kant en tussen Onkerzele en het 

abdijpark aan de andere kant. Ook moet er dan een bijkomende beschermde strook komen tussen 

industriepark en Dender. De Gavers verbinden naar het Raspaillebos is dan ook belangrijk. Ook hier 

weer staan er verkavelingen gepland. Daarenboven dient licht in het industriepark beperkt te worden 

tot een minimum vanwege lichtvervuiling en de omringende natuur en liefst ook laag blijven. Tenslotte 

is het geplande windmolenpark slecht voor de vele trekvogels en de ooievaars van Boven-Dender. 

Plan een grote en dichte groenbuffer in met eventueel verhoogde groen wallen om vooral geluid te 

dempen. Voorbeelden zat in Nederland. Een goede ontsluiting van het verkeer is prioritair gezien nu vb 

de Astridlaan verzadigd is door verkeer dat vooral grote supermarkten liggen. Supermarkten en 

industrie samenvoegen kan een grote bijdrage leveren om rust te brengen op andere wegen en geluid 

en overlast naar 1 punt af te leiden. 

 

Zoals eerder gesteld, studie naar de extra mobiliteit die dit teweegbrengt. 

 

Er dient rekening te worden gehouden met de aanpalende bewoners. 

 

Liefst niet! Maar mocht het toch gebeuren dan zou er zeker en vast een groene buffer moeten voorzien 

worden zodat de bewoners daar niet op industrie hoeven te kijken als ze in hun achtertuin zitten. Ik zou 

dit echt wel afraden, dit wordt een nog grotere verkeersnachtmerrie!  

Liever meer industrie langs Ophasselt (Derito) er zijn daar 2 grote verkeersassen die daar 

samenkomen. Deze zijn meer berekend op veel zwaar vervoer. De kleine straten van Schendelbeke en 

de driehoek zijn daar niet op voorzien. 

 


