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1. INLEIDING
1.1.

Situering van de opdracht
Londerzeel is gelegen in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse dd. 07.03.1977.
Dit plan van aanleg legt voor de gemeente een beperking van maximaal 2
woonlagen op.
De gemeente merkt dat de bouwpromotoren met deze regel creatief
omspringen en werken met woonduplexen (kamers onder dak) bovenop een
gelijkvloerse woonentiteit. Spijtig genoeg leidt dit niet tot optimale
woonkwaliteit. Sowieso komt dit de toegankelijk van de woonentiteiten niet
ten goede, aangezien oa het gebruik van liften hierdoor niet gestimuleerd
wordt.
Tevens wenst de gemeente op basis van haar ruimtelijk structuurplan in te
zetten op kwalitatieve verdichting binnen de kern. In haar beleidsvisie wenst
zij de open ruimte zo veel als mogelijk te vrijwaren door het herbestemmen
of aansnijden van binnengebieden in de hoofdkern Londerzeel centrum.
Twee gebieden -Vieremeuleke en Egmont- komen in het kader van deze visie
in het bijzonder naar voor.
Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen in het voorjaar van
2015 besloten heeft om via een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) een
oplossing te bieden aan de voornoemde beperking tot 2 woonlagen.
Zij wenst het RUP zelf op te maken. De gemeentelijke Stedenbouwkundige
Ambtenaar / Omgevingsambtenaar Steven Rits is op het register van de
Ruimtelijke Planner ingeschreven. Voor de MER-screening werd wel beroep
gedaan op een extern deskundig bureau.

1.2.

Leeswijzer
Het dossier omvat:
- de toelichtingsnota;
- de stedenbouwkundige voorschriften;
- het plan bestaande en juridische toestand;
- het grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen;

1.3.

Kader


Op 23 september 1997 werd het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.














Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse regering het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant goed.
Op 28 november 2006 stelde de gemeenteraad van Londerzeel het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) definitief vast. De
bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde op 15
februari 2007 het GRS goed.
De Vlaamse Codex -van kracht sedert 01.09.2009- tracht de samenhang
in de ruimtelijke ordening te bewerkstelligen. In uitvoering van het
decreet maken de drie beleidsniveau’s ruimtelijke uitvoeringsplannen op
ter uitvoering van hun ruimtelijk structuurplan. Deze bepalingen hebben
tot gevolg dat ruimtelijke uitvoeringsplannen niet op zich staan zoals de
vroegere aanlegplannen. Ze hebben integendeel een sterke band met de
beleidsvisie waarvan het ruimtelijk structuurplan een belangrijke
momentopname is. Sommige ruimtelijke uitvoeringsplannen worden dan
ook letterlijk aangekondigd in de bindende bepalingen van het ruimtelijk
structuurplan. Andere ruimtelijke uitvoeringsplannen vinden hun
oorsprong in de aanwijzingen van het richtinggevend deel.
In het ontwerp van de beleidsvisie Ruimte Vlaanderen en in de visie van
de provincie Vlaams-Brabant (herziening Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan) komt de vrijwaring van de open ruimte door het
verdichten in de kernen, die goed bereikbaar zijn door middel van het
openbaar vervoer, ook duidelijk aan bod. Reconversie van historisch
bebouwde binnengebieden krijgt de voorkeur op het aansnijden van
nieuwe open ruimte.
De huidige beleidsvisie van de minister Joke Schauvliege (Gefaseerde
invoer van betonstop – 2030-2040) van begin december 2016 sluit hier
ook duidelijk op aan.
Op 23.02.2017 is het omgevingsdecreet van kracht gegaan.
In uitzonderlijke gevallen dient zich een ruimtevraagstuk aan dat geen
aanzet vindt in het ruimtelijk structuurplan en dat de toets van het
structuurplan moet doorstaan. In dit geval komt het RUP voort uit de
vraag tot een afwijking van het voornoemde gewestplanvoorschrift
inzake het aantal woonlagen.
Een inhoudelijke onderbouwing van het RUP vanuit de verschillende
ruimtelijk structuurplannen is onontbeerlijk. Deze inhoudelijke
onderbouwing komt voort uit het gedetailleerd onderzoek van de
beleidscontext in hoofdstuk 3.

2. SITUERING
2.1.

Situering op macro-schaal (kaart 1)
In functie van de situering op macro-schaal wordt het plangebied
weergegeven op een uittreksel uit de topografische kaart op schaal 1/10000.
De gemeente Londerzeel is gelegen in de regio Noordwest Brabant. In het
noorden wordt de gemeente begrensd door het grootstedelijk gebied van
Antwerpen en in het zuiden door de gemeenten Merchtem en Meise die
deel uitmaken van de Vlaamse rand rond Brussel. In deze regio zijn een
aantal infrastructuurelementen aanwezig zoals de A12, de N16, de E19, het
Zeekanaal en enkele spoorlijnen. Ondanks de centrale stedelijke ligging kan
Londerzeel beschouwd worden als een landelijke gemeente.
De gemeente Londerzeel kent vier afzonderlijke deelkernen: Londerzeel,
Malderen, Steenhuffel en Sint- Jozef. Het projectgebied is gelegen in de
hoofdkern Londerzeel. Malderen werd in het kader van het provinciaal
ruimtelijk structuurplan geselecteerd als woonkern. De twee overige kernen
aangeduid als kernen in het buitengebied.
De situering op macro- schaal wordt op kaart 1 weergegeven.

2.2.

Situering op meso-schaal (kaart 2)
Het plangebied van het RUP vormt het centrum van Londerzeel. Het situeert
zich ten zuidwesten van de belangrijke multimodale verkeersknoop, namelijk
het “trein-busstation van Londerzeel”. Het plangebied strekt zich uit vanaf de
omgeving van de kerk naar noordwestelijke richting. De belangrijke
winkelstraat ligt in de perimeter.
Het plangebied omvat het Kerk- en Marktplein, de winkelstraat KerkstraatDorpsstraat en de aanzetten van de hierop aansluitende centrumstraten,
zijnde straatdelen van Mechelsestraat, Kerkhofstraat, Vieremeuleke en
Gildenstraat (Oosten), Brusselsestraat en de Markt (Zuiden), Molenstraat en
Meerstraat (Noorden) en Kattestraat, Kerkstraat en Dorpsstraat (Oosten).

Op meso-schaal wordt de bestaande ruimtelijke structuur weergegeven door
middel van kaart nr. 2.
Deze luchtfoto geeft een globaal overzicht van het plangebied en de
verhoudingen met de onmiddellijke omgeving.

2.3.

Situering op micro- schaal (kaart 3)
Op micro-schaal wordt de bestaande ruimtelijke structuur weergegeven
door middel van een GRB-kaart (Geografisch ReferentieBestand).

De kaart is een cartografische weergave van de bebouwde ruimte versus de
niet-bebouwde ruimte.
De gekozen perimeter is eveneens duidelijk op deze kaart merkbaar: er is
gekozen om de bestaande bebouwde omgeving van de kerk, alsook de beide
zijden van de Dorpstraat en Gildenstraat in het RUP mee op te nemen,
waardoor het karakter van deze straten en de bijhorende
stedenbouwkundige mogelijkheden eenduidig blijven.
Binnen de contour van het RUP werden tevens nog twee deelgebieden
opgenomen en afgebakend, zijnde Vieremeuleke en Egmont. De
verschillende contouren zijn weergegeven op de onderstaande uittreksels
van de topografische kaart en de orthofoto (respectievelijk figuur 1 en 2).

Figuur 1. Uittreksel fotografische kaart (Bron MER-screeningsnota Anteagroup)

Figuur 2. Uittreksel uit de luchtfoto (Bron MER-screeningsnota Anteagroup)

Over enkele percelen is nog onduidelijkheid of ze mee opgenomen zullen
worden of niet. De voorkeur gaat uiteraard uit naar een integratie van deze
percelen in de ontwikkeling van de toekomstige gemengde (woon)projecten.
Deze percelen zijn aangegeven met een aparte contour (zie arcering in
onderstaande figuren). Deelgebied Egmont heeft een totale oppervlakte van
9.360 m². De oppervlakte van deelgebied Vieremeuleke bedraagt 6.667 m².
Deelgebied Egmont

Deelgebied Vieremeuleke

Figuur 3. Aanduiding twee deelgebieden op detail van orthofoto
(Bron Mer-screeningsnota Anteagroup).

De gemeenschapsvoorzieningen zijn gelegen in het centrum van Londerzeel.
Aanwezige gemeenschapsvoorzieningen, die in de perimeter van het RUP
zijn gelegen:
1.

De winkelas Markt - Kerkstraat – Dorpstraat en de winkelconcentraties
van de straten Gildenstraat en Kerkhofstraat.

2. De kerk Sint-Kristoffel van Londerzeel Centrum.
3. Horeca rond Markt en in de Kerkstraat-Dorpsstraat.
Enkele van de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen, die in de nabijheid
van de perimeter van het RUP zijn gelegen:
1. Kleuter-, basis- en middelbare school.
2. Dienstenfuncties in het kader van medische verzorging.
3. OCMW-campus met woonzorgcentrum en administratief deel.
4. Het gemeentehuis te Brusselsestraat.
5. De groene erfgoedsite ‘De Burcht’ met heel wat sociale diensten zoals
kinderopvang, medisch onderzoekcentrum, jeugdbewegingen en
speelmogelijkheden.

3. BELEIDSKADER
3.1.

Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke beleidsdoelstellingen op het
plangebied van toepassing zijn. Deze doelstellingen zijn te vinden in de
verschillende ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal en
gemeentelijk niveau.
Hiervan worden de belangrijkste relevante elementen toegelicht.

3.2.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)
Uitspraken in het richtinggevend gedeelte met betrekking tot de
gemeente Londerzeel:
-

Londerzeel is een gemeente in het buitengebied.

-

De gemeente is in het stedelijk netwerk ‘Vlaamse ruit’ gelegen.

-

Londerzeel is omwille van zijn belangrijke impact op de
werkgelegenheid aangeduid als specifiek economisch knooppunt.

-

A12 is een primaire weg I.

In de bindende bepalingen worden volgende opties genomen:
-

Londerzeel is een gemeente in het buitengebied.

-

Londerzeel is geselecteerd als economisch knooppunt.

Opmerking:
Momenteel is het Vlaams Gewest bezig met de opmaak van de
Beleidsvisie Ruimte Vlaanderen (BVR) ter vervanging van het
voornoemde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dd. 1996. De
Vlaamse Regering heeft op 30.11.2016 het witboek BVR goedgekeurd.
Het voorliggend RUP past binnen de beleidsvisie om kwaliteitsvol te
verdichten, te verweven en te hergebruiken van bestaande voormaligbebouwde binnengebieden om op deze manier de open ruimte te
vrijwaren buiten de kern (cfr. Betonstop).

3.3.

Ruimtelijk structuurplan Provincie Vlaams- Brabant
Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse Regering het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams- Brabant goed. In het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan worden de volgende relevante bepalingen met
betrekking tot de gemeente Londerzeel opgenomen:

-

De gemeente Londerzeel maakt deel uit van de uitgestrekte en
gediversifieerde deelruimte ‘verdicht netwerk’ subgebied BrusselMechelen- Antwerpen. De deelruimte heeft een
grensoverschrijdend karakter met de provincies Antwerpen en
Oost- Vlaanderen. De kern van Londerzeel is aangeduid als
hoofddorp.

-

De bestaande ontwikkeling van op logistiek en distributie gerichte
activiteiten is bepalend voor het specifiek economisch knooppunt
Londerzeel. Deze activiteiten worden uitgebouwd op één nieuw en
goed multimodaal ontsloten terrein langs A12. Ontwikkeling van
kantoorlocaties is hier niet wenselijk.

-

De economische taakstelling (te realiseren bedrijventerreinen)
bedraagt voor Londerzeel minimaal 40 ha. Het streefcijfer is 70 ha.
Verschuivingen in het streefcijfer zijn mogelijk. De provincie bouwt
het knooppunt uit door de toegewezen oppervlakte te verdelen
over een aantal specifieke locaties, die elk een specifieke invulling
krijgen. De provincie zal de afbakening van regionale
bedrijventerreinen voor haar rekening nemen.

-

Londerzeel is een bovenlokaal knooppunt van openbaar vervoer.

-

Langs de spoorlijn Dendermonde- Mechelen loopt over Londerzeel
een provinciale recreatieve fietsroute. De verbinding tussen Dender
en Londerzeel via Opwijk en Merchtem, is eveneens een
provinciale recreatieve fietsroute.

-

De gemeente is geselecteerd als toeristisch- recreatief knooppunt
en vervult een centrumfunctie voor een ruimere omgeving.

Opmerking:
Momenteel is de provincie Vlaams-Brabant volop bezig met de opmaak
van een nieuwe ruimtelijke visie (Mogelijk onder de vorm van een
herziening van haar Ruimtelijk Structuurplan). De kerngedachte is om
in te breiden in kernen, die multimodaal ontsloten worden door het
openbaar vervoer, zoals de hoofdkern Londerzeel (en de woonkern
Malderen).
Het voorliggend RUP past binnen bijgevolg binnen de voornoemde
beleidsvisie om kwaliteitsvol te verdichten in dergelijke multimodaalbereikbare woonkernen.

3.4.

Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan, Londerzeel

Op 28 november 2006 stelde de gemeenteraad van Londerzeel het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief vast. De bestendige deputatie
van provincie Vlaams- Brabant keurde op 15 februari 2007 het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan goed. In het ruimtelijk structuurplan voor Londerzeel
zitten 2 kernpunten vervat.
De gemeente ziet zichzelf enerzijds als een scharniergemeente in NoordBrabant. Daarvoor baseert ze zich op de ligging langsheen de A12, de
aanwezigheid van een groot bedrijventerrein, de goede uitrusting van
Londerzeel centrum en de aanwezige recreatieve mogelijkheden. De
gemeente wil deze sterke punten verder uitbouwen. Het waarmaken van deze
scharnierrol betekent dat Londerzeel in het centrum en langs A12 een beperkt
aantal bovenlokale functies wil behouden en/of aantrekken. Voorbeelden
daarvan zijn gemengde bedrijvigheid, diensten, handel, recreatie…
Anderzijds kiest Londerzeel resoluut voor de versterking van haar open ruimte
en dus voor landelijk Londerzeel. Waar mogelijk wordt de landschappelijke
kwaliteit verhoogd.
De rol die Londerzeel op zich wil nemen in de regio is bepalend voor de
verdere ontwikkeling van het centrum. Aangezien Londerzeel zich wil
profileren als scharnier in de regio Noordwest- Brabant, zijn investeringen in
en verdichting en/of uitbreiding van het centrum noodzakelijk. Het centrum
beschikt over enkele mogelijkheden om ver te groeien, zij het vooral
kwalitatief en minder kwantitatief. Van belang voor het plangebied van het
voorgenomen RUP is de optie om Londerzeel- centrum te verdichten en te
versterken als hoofddorp in de gemeente met respect voor de draagkracht en
de leefbaarheid van dit centrum. De verbetering van het handelsapparaat, het
ondersteunen van bestaande en het aantrekken van nieuwe diensten, het
voorzien van ruimte voor bedrijven, het ontwikkelen van recreatie en het
voorzien van bijkomende woningen kunnen bijdragen tot de optimalisering
van de kern.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden de volgende voor de
plangebieden relevante richtinggevende bepalingen m.b.t. de gewenste
ruimtelijke structuur van het centrum van Londerzeel vooropgesteld:
-

Poorten tot het centrum met hoge beeldkwaliteit als ruimtelijk
herkenbare plekken langsheen een herkenbare lus voor
autoverkeer rond Londerzeel.

-

De as Dorpsstraat- Kerkstraat- Stationstraat wordt geselecteerd als
centraal-gelegen, commercieel herkenbare handelsas waar
initiatieven voor de uitbouw van het handelsapparaat worden
gestimuleerd.

-

De ruimere centrumzone aansluitend bij de centrale as wordt
voorzien van allerlei voorzieningen (diensten, kleinhandel, horeca,
gemeenschapsvoorzieningen, enz.) ter ondersteuning van deze as.

Opmerking:
In 2017 start de gemeente met de opmaak van een nieuwe ruimtelijke
visie (Mogelijk onder de vorm van een herziening van haar Ruimtelijk
Structuurplan). De GECORO van Londerzeel heeft hiervoor reeds een
nota opgesteld. De kerngedachte sluit aan op de voornoemde
ruimtelijke visie(s) van de hogere overheid.
Het voorliggend RUP past binnen de gemeentelijke beleidsvisie om
kwaliteitsvol te verdichten in de kernen.

3.5.

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Het gemeentelijk mobiliteitsplan dd. 2004 wordt heden herzien.
Nieuwe krijtlijnen inzake mobiliteit, die impact hebben op het centrum,
zijn:
- Ontwikkeling van 2 volwaardige knooppunten op de A12
- Spoorweg blijft behouden als barrière
- Ontwikkeling van Brabantnet
- Verdere uitbouw van verkeerscirculatieweg
- Uitwerking van tragewegen-netwerk
- Ruggengraat van fietsnetwerk zijn 3 fietssnelwegen: Hazenpad, Leirekensroute en parallel
aan A12
- Aandacht voor fietsveiligheid (vb. verbetering van fietscomfort in Londerzeel centrum)
- Optimalisatie van fietsnetwerk
- Handhaving verbod op doorgaand vrachtverkeer
- Oplossingen bieden voor doorgaand verkeer in dorpskernen
- Parkeren blijft geregeld met kortparkeren (blauwe zone) en langparkeren
- Uitbouw van fietsparkeergelegenheid

4. BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND
4.1.

Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk komen juridische plannen aan bod, die ofwel geheel of
gedeeltelijk in het plangebied liggen ofwel in de nabije omgeving ervan
liggen en door hun eigenheid van belang kunnen zijn bij de verdere
uitwerking van het RUP (oa BPA´s en RUP´s op kaart 4).
Verder komen ook een aantal plannen, waarvan de juridische
draagkracht nog onduidelijk is in dit hoofdstuk aan bod.

4.2.

Gewestplan (kaart 5)
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (25), vastgesteld bij
koninklijk besluit dd. 07.03.1977 is het plangebied grotendeels
bestemd als woongebied. Enkel binnengebied Vieremeuleke is deels
gelegen in KMO-gebied (en dient te worden herbestemd als
woongebied).

Figuur 4. Uittreksel gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse dd. 07.03.1977 (bron Mer-sreeningsnota Anteagroup)

4.3.

BPA en RUP in of grenzend aan het plangebied (kaart 4)

In het plangebied zijn delen van volgende BPA’s en/of RUP’s gelegen:
1. BPA Centrum dd. 19.09.1955, gewijzigd bij KB dd. 27.04.1973 (BS
dd. 06.06.1973): Een beperkt deel van het plangebied is gelegen
binnen de contouren van het BPA Centrum, namelijk de strook ten
oosten van de Gildenstraat. Het betreft het uiterste noordwesten
van het BPA dat binnen de contouren van het RUP woonlagen valt.
In de perimeter van dit nieuwe RUP situeert zich dit deel van BPA
centrum zich in het zuidoostelijk deel.
De volgende voorschriften zijn van toepassingen binnen dit deel
van het plangebied:
• Art. 2 Openbare wegen;
• Art. 7 Stroken van hoofdgebouwen in gesloten bebouwing
Woningen, winkelhuizen, koffiehuizen en verzorgende of
ambachtelijke bedrijven die geen hinder verwekken aan het rustig
karakter van de woonwijk.

Figuur 5. BPA Centrum (Bron: Gemeente Londerzeel, dienst RO)

2. RUP KLEMEN Dorp dd. 26.08.2010 (Besluit van de deputatie
Provincie Vlaams-Brabant). Het binnengebied van het woonproject is

gelegen in het bouwblok tussen de Molenstraat, de winkelas
Kerkstraat – Dorpsstraat, Kattestraat en Burchtstraat. Een deel van dit
RUP is gelegen binnen het projectgebied, nl. in het uiterste
noordwesten ter hoogte van de Dorpsstraat.
• Art. 2: zone voor handel en wonen

Figuur 6. RUP Het Klemen dorp (Bron: gemeente Londerzeel, dienst RO.)

Tot slot grenst het uiterste oostelijk deel van dit nieuwe RUP aan het
westelijk deel van het bestaande RUP Acacialaan.
4.4.

Verkavelingen (Kaart 6)
In het plangebied zijn er 2 verkavelingsdossiers terug te vinden in het
vergunningenregister:
1. Ingetrokken verkavelingsaanvraag Kerkhofstraat-Gildenstraat
(binnengebied Egmont) met referte 1974/009. Deze aanvraag
werd ingetrokken door de aanvrager dd. 26.02.1975, maw is
juridisch niet van toepassing.
2. Verzaakte verkavelingsvergunning dd. 29/09/1998 met referte
1998/022. Aan deze verkaveling werd door de eigenaar(s)
verzaakt, maw is de goedgekeurde verkaveling juridisch niet meer
van toepassing.
Gezien deze beide juridisch niet (meer) van toepassing zijn, dient er
verder geen rekening mee gehouden te worden.

4.5.

Bouwmisdrijven (kaart 6)
Er zijn een 9-tal vastgestelde bouwmisdrijven binnen de perimeter. De
vastgestelde bouwmisdrijven worden ‘in roze arcering’ weergegeven
op kaart 8.
Dit Ruimtelijk UitvoeringsPlan doet geen uitspraak over deze
overtredingen. Het is uiteraard mogelijk dat bepaalde overtredingen
door toedoen van dit RUP regulariseerbaar zijn, gezien de
bouwmogelijkheden verhogen (meer woonlagen toegelaten). Uiteraard
dienen de betrokken eigenaars hiervoor nog zelf de nodige stappen te
ondernemen.

4.6.

Openbare eigendommen (kaart 6)
De verschillende openbare eigendommen worden weergegeven op
kaart nr. 6. De eigendommen van de gemeente zijn aangeduid in het
groen, deze van het OCMW zijn aangeduid in het blauw.
Binnen de perimeter valt in hoofdzaak de aaneengesloten
gemeentelijke eigendom in het binnengebied Egmont op.

4.7.

Atlas der buurtwegen (kaart 7)
Een weergave van de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van de
bestaande, de afgeschafte en de gewijzigde buurtwegen wordt
weergegeven op kaart nr.7.
Gezien het plangebied in het hart van Londerzeel gelegen is en gezien
de doorwaarbaarheid van dit centrum voor de zachte weggebruiker
nog kan verbeterd worden, is aandacht voor bijkomende trage wegen
cruciaal, in het bijzonder in de twee voorliggende binnengebieden.

4.8.

Onroerend erfgoed (kaart 8)
Binnen de RUP-perimeter bevindt zich 1 beschermd monument
(Parochiekerk Sint-Kristoforus: toren, daken en beuken dd. 12.03.1990).
Tevens zijn er een 20-tal gebouwen op de inventaris ´bouwkundig
erfgoed´, waarvan er reeds 6 gesloopt werden.

Figuur 7: Uittreksel kaartlaag Onroerend Erfgoed, Bron: GIS-systeem Londerzeel

Er zijn geen beschermde dorpsgezichten of landschappen aanwezig
binnen de perimeter.

4.9.

Overige juridische aspecten
We merken op dat er binnen de onderzoekszone geen waterlopen
voorkomen.

5. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN
5.1.

Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de problematiek ‘beperking
aantal bouwlagen’, alsook hoe hiermee wordt omgegaan.

5.2.

Afbakening planperimeter
De gemeente kiest ervoor om het dorpshart van Londerzeel centrum
een impuls te geven. Dit dorpshart is afgebakend als de omgeving van
de kerk (Markt), de winkelstraat (Kerkstraat-Dorpstraat) en de drie
volledige bouwblokken Egmont (Kerkhofstraat-Gildenstraat-MarktKerkstraat), Vieremeuleke (Meerstraat-Dorpsstraat-Mechelsestraatfietspad Vieremeuleke) en de tussenliggende driehoek (KerkhofstraatMechelsestraat-Verbindingsstraat).
De percelen -die niet behoren tot de drie bouwblokken- worden slechts
beperkt opgenomen in de perimeter (gezien het handelt over
bebouwing langsheen de straatwand, waardoor het over de eerste
12.00 à 17.00m bebouwing gaat).

5.3.

Analyse van de problematiek
Op 28 november 2006 stelde de gemeenteraad van Londerzeel het
gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan definitief vast. De bestendige
deputatie van provincie Vlaams-Brabant keurde op 15 februari 2007
het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goed. De rol -die Londerzeel
op zich wil nemen in de regio- is bepalend voor de verdere
ontwikkeling van het centrum. Aangezien Londerzeel zich wil profileren
als scharnier in de regio Noordwest-Brabant, zijn investeringen in en
verdichting en/of uitbreiding van het centrum noodzakelijk. Het
centrum beschikt over enkele mogelijkheden om verder te groeien, zij
het vooral kwalitatief en minder kwantitatief. Van belang voor het
plangebied van het voorgenomen RUP is de optie om Londerzeelcentrum te verdichten en te versterken als hoofddorp in de gemeente
met respect voor de draagkracht en de leefbaarheid van dit centrum.
De verbetering van het handelsapparaat, het ondersteunen van
bestaande en het aantrekken van nieuwe diensten, het voorzien van
ruimte voor bedrijven, het ontwikkelen van recreatie en het voorzien
van bijkomende woningen kunnen bijdragen tot de optimalisering van
de kern.
Het voorliggende RUP vloeit voort uit de bindende bepalingen van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: “De gemeente maakt ter

ondersteuning van de verschillende acties in Londerzeel centrum één
of meerdere RUP’s op”.
Momenteel is in het centrum het voorschrift van het gewestplan HalleVilvoorde-Asse dd. 07.03.1977 van toepassing. Dit stedenbouwkundig
voorschrift stelt dat er in Londerzeel slechts 2 woonlagen voorzien
mogen worden.
De omzendbrief van 19 juni 1991 bevattende toelichting bij de
toepassing van de bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse, artikel 8 van de aanvullende stedenbouwkundige
voorschriften geeft bijkomende richtlijnen over dit stedenbouwkundig
voorschrift:
De ervaring van de toepassing, tijdens de voorbije veertien jaar, van de
voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en in het
bijzonder van het aanvullend voorschrift artikel 8, in verband met de
beperking van de bouwhoogten in dit gewestplan, heeft een aantal
duidelijke knelpunten aan het licht gebracht.
Naar aanleiding van het onderzoek van talrijke concrete aanvragen is
gebleken dat de toelichting bij dit bijzonder voorschrift, artikel 8, zoals
deze tot nog toe toegepast werd, enige verduidelijking vergt. Tevens is een
aanpassing nodig omwille van hetgeen deze concrete dossiers geleerd
hebben en dit binnen de huidige, duidelijk geëvolueerde,
stedenbouwkundige context.
De doelstellingen en basisopties van het gewestplan blijven uiteraard
behouden met name de beheersing van de verstedelijking, het zoveel
mogelijk beperken van een verdere suburbanisatie, het behoud van het
streekeigen karakter, de bescherming van de open ruimten en van de
ecologisch waardevolle gebieden, en de bescherming van de waardevolle
landelijke, historische en monumentale elementen van de leefomgeving.
Van het toepassingsgebied van artikel 8 en van de essentie ervan wordt niet
afgeweken. Paragraaf 1 stelt het aantal woonlagen, binnen de in het
gewestplan aangeduide grenzen van de stadscentra van Halle, Vilvoorde en
Asse, vast op maximum vier. Paragraaf 2 stelt dat elders in het gewest
het aantal woonlagen der woningen ten hoogste twee mag bedragen,
waar dan de gekende afwijkingsmodaliteiten aan toegevoegd werden
onder de punten 2a en b van het voorschrift.
Het spreekt vanzelf dat deze wettelijke bepalingen van artikel 8 van de
bijzondere voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse strikt
dienen in acht genomen te worden.
Verder worden volgende uitgangspunten als richtinggevend gesteld:
1) Het begrip "woonlaag" dient met betrekking tot de toepassing van het
artikel 8 in zijn huidige context gesitueerd te worden. Het dient in het
vervolg als volgt geïnterpreteerd: elke bouwlaag welke geheel of
gedeeltelijk bestemd is voor bewoning (louter residentiële functies).
Bouwlagen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor andere
functies dan het wonen zoals (deze opsomming is niet limitatief te
interpreteren): burelen, kantoren, ruimten voor het uitoefenen van vrije

beroepen (kiné, dokterspraktijk, advocatenkantoor e.d. ...), postkantoor,
overheidsdiensten, mutualiteitskantoor, winkels, horeca en gelijkaardige
bestemmingen, alsook de niet bewoonbare gedeelten van een woning en
elke ruimte welke niet voor wonen of permanent verblijf wordt ingericht
(garages, parkeerruimten, opslagplaatsen, inkomhall, bergruimte, zolder,
kelder, stookplaats, enz.) zijn niet te aanzien als een woonlaag.
Ook zolderruimten waarvan een deel of delen ervan voor occasioneel
verblijf worden ingericht, zoals studeerkamer, hobbykamer, logeerkamer
en dergelijke, moeten niet aangezien worden als een volwaardige
woonlaag.
Dergelijke functies verhogen immers de bewoningsdichtheid niet. Indien het
daarbij bovendien nog om eengezinswoningen gaat, is bovenstaand principe
zonder meer aanvaardbaar.
De buitendienst van Vlaams-Brabant kan dergelijke bouwaanvragen
behandelen voor zover de niet-wonen-bestemmingen beperkt blijven tot
één bouwlaag, de occasionele inrichting van zolderruimtes niet inbegrepen.
Projecten waarin meerdere bouwlagen bestemd worden voor andere
functies dan het wonen, dienen aan het Hoofdbestuur overgelegd te worden
dat op zijn beurt het dossier eventueel voor akkoord of ter beslissing aan
de heer Gemeenschapsminister kan overleggen.
2) Onder "uitsluitend en hoofdzakelijk bestemd zijn voor andere functies"
wordt bedoeld dat het overgrote deel van de desbetreffende bouwlaag
moet bestemd zijn voor de desbetreffende functie (kantoren, burelen,
winkels, enz.). De bestemming kan worden afgeleid uit de planindeling en
de constructiewijze van het gebouw, alsmede uit de bestemmingen die op
de bouwplannen aangegeven zijn.
Uiteraard kan niet verboden worden dat bij een kantoor een klein salon of
een kleine keukenruimte voorzien wordt of dat kleine verblijfruimten
voorzien worden bij een winkel of café. Een exact cijfer van de toegelaten
verhoudingen vastleggen is niet aangewezen. Het moet echter duidelijk zijn
dat dergelijke comfortfuncties bij burelen, winkels of horeca e.d. minimaal
moeten gehouden worden en dat hierover moet geoordeeld worden met
redelijkheid van beide zijden, zowel van de aanvragers als van de overheid.
3) De punten 1 en 2 van het bijzonder voorschrift, artikel 8, hebben
uitsluitend betrekking op het aantal woonlagen der woningen.
De bepalingen slaan dus enkel op de woongebouwen.
Dit betekent echter weer niet dat voor gebouwen met een andere
bestemming (kantoren, hotels, bedrijfsgebouwen, scholen, enz.) een
onbepaald aantal bouwlagen kan toegelaten worden.
Voor het vaststellen van het mogelijk aantal bouwlagen van dergelijke
gebouwen, zal elk concreet geval moeten beoordeeld worden met het oog
op de goede plaatselijke aanleg en met inachtname van de gebruikelijke
stedenbouwkundige aspecten zoals hierna wordt uiteengezet.
Zoals reeds vermeld onder punt 1 zullen dergelijke dossiers aan het
Hoofdbestuur, eventueel aan de Gemeenschapsminister voor akkoord of ter
beslissing overgelegd worden.
4) In alle omstandigheden is het aantal bouwlagen afhankelijk van, en
wordt het vastgesteld in functie van het eigen karakter van de wijk of van
de omgeving. De breedte van de straat, de vloerindex, de
stedenbouwkundige aanleg, de harmonie met de omgeving, kortom alle
elementen die de goede ruimtelijke ordening en de goede aanleg van de
plaats verzekeren zijn bij het vaststellen van de bouwhoogten primordiaal.
Uit het afwegen van deze gegevens zal de bouwhoogte bepaald worden.

Het vastleggen van het maximumaantal woonlagen en dus het aantal
bouwlagen, via het bijzonder voorschrift, artikel 8, voor het gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse, betekent geenszins dat dit toegelaten aantal lagen
automatisch moet vergund worden en nog minder dat dit als een
verplichting moet opgevat worden om dit aantal woon- of bouwlagen te
realiseren. De hierboven omschreven stedenbouwkundige basisregels blijven
steeds en overal van toepassing.

Hoe kan de lokale overheid afwijkingen toestaan op dit artikel
8, zijnde de beperking van het aantal woonlagen tot maximaal
2 voor Londerzeel?
Paragraaf 2a van het bijzonder voorschrift artikel 8 bepaalt dat van de
beperking van het aantal woonlagen mag afgeweken worden via een
goed te keuren B.P.A. In artikel 8 is niet bepaald of het een bijzonder
plan van aanleg type artikel 16 of artikel 17 moet zijn. Beide vormen
van B.P.A. komen dus in aanmerking. Bij een B.P.A. type artikel 16
wordt het aantal bouw- en woonlagen éénduidig en exact vastgelegd in
de voorschriften.
Gaat het om een B.P.A. type artikel 17 (voor sociale woningbouw en
industriezones) dan kan dit type plan eveneens in aanmerking komen om af
te wijken van de bepaling van het aantal woonlagen, mits in de
voorschriften die bij zulkdanig plan kunnen gevoegd worden, het gabariet is
vastgesteld. De wet van 29 maart 1962 voorziet inderdaad dat dit type van
B.P.A. zich kan beperken tot het aangeven van de bestaande toestand, van
de grenzen van het gebied en van de bestemming. Dit houdt in dat
bepaalde stedebouwkundige voorschriften, zoals bouwhoogten of
maximumaantal woonlagen kunnen opgelegd worden.
Hierbij gelden dan alle stedenbouwkundige regels zoals omschreven
hierboven onder punt 4, waarbij, zoals de laatste regel van het artikel 8
stelt, het aantal woonlagen evenwel in geen geval vier woonlagen mag
overtreffen.
Hetgeen onder punt 3 hierboven vermeld is, blijft eveneens van toepassing:
het gaat in het beperkende voorschrift uitsluitend om woongebouwen.

Van deze regel wensen we gebruik te maken, hierbij rekening
houdend dat de rechtsopvolger van het grondbeleidsinstrument
‘Bijzonder Plan van aanleg’ het ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan’ of
kortweg RUP is geworden in 1999 (Decreet houdende de
Ruimtelijke Ordening).
6) Paragraaf 2b van het bijzonder voorschrift artikel 8, bepaalt een tweede
afwijkingsmogelijkheid van het bijzonder voorschrift artikel 8 namelijk
steunende op de bestaande toestanden in een straat, namelijk wanneer in
een straat meer dan de helft van de na 1950 opgetrokken woningen meer
dan twee woonlagen tellen. Het aantal woonlagen dat in die
omstandigheden maximaal kan toegelaten worden dient dan vastgesteld in
functie van het aantal woonlagen van de omringende woningen aan
dezelfde kant van de straat. ‘…’

Voor het voorliggend plangebied is dit geenszins het geval.

Dit gewestplanvoorschrift heeft verstrekkende gevolgen voor de
bebouwing (in het bijzonder meergezinswoningen) in Londerzeel.
Om de bebouwing op hun eigendom te optimaliseren wordt er vaak als
volgt gebouwd door initiatiefnemers:
 Ofwel wordt er op het gelijkvloers een andere functie (winkel,
horeca, bedrijvigheid of parkeren) gerealiseerd met daarboven
twee woonlagen. Nadeel hieraan is dat deze gelijkvloerse
verdieping op sommige plaatsen vaak langdurig/blijvend leeg
staat, wat in het straatbeeld niet wenselijk is. De
initiatiefnemers komen dan navraag doen of ze hier alsnog
geen bijkomende woonlaag van mogen maken.
 Ofwel wordt er op het gelijkvloers een woonentiteit
gerealiseerd, waarboven duplexappartementen voorzien
worden. Duplexen zijn moeilijk verkoopbaar, gezien de
toegankelijkheid (interne trap in de woonentiteit) van de
woonentiteit niet kan geoptimaliseerd worden, waardoor er
weinig liften voorzien worden in de meergezinswoningen.

Om volgende redenen wenst het beleid de regel van 2 woonlagen in
vraag te stellen voor het dorpshart:


Het centrumgebied rond de kerk en omgeving biedt ruimtelijk
de mogelijkheid om binnen de bestaande bebouwing een extra
woonlaag te creëren. Dit blijkt ook uit de MER-screening (Zie
bijlage).

 De vraag van de eigenaars en de intiatiefnemers leeft al langer
om naar een 3e woonlaag over te stappen.
 Er bevinden zich reeds een aantal overtredingen in de voorziene
perimeter, waardoor deze geregulariseerd kunnen worden.
 Een aantal binnengebieden in het centrum (Vieremeuleke en
Egmont) kunnen geoptimaliseerd worden door het invoeren
van een derde woonlaag (verhoogde toegankelijkheid door
middel van liften en aldus het vermijden van
duplexappartementen).

5.4.

Reeds genomen stappen
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van
16.03.2015 beslist om een RUP voor het centrum op te maken in het
kader van het creëren van meer dan 2 woonlagen binnen het centrum.
De GECORO buigt zich in zitting van 02.04.2015 een eerste maal over
de RUP.
 Niet automatisch een extra bouwlaag in voorschriften opnemen.
Steeds de goede ruimtelijke ordening aftoetsen.
 Geen verplichting opleggen van winkels op het gelijkvloers.
 In bouwvoorschriften meer creativiteit toelaten door meer
mogelijkheden door middel van de stedenbouwkundige
voorschriften te voorzien (zoals woonlaag-compensatie).
Op de agenda van de woonadviesraad dd. 04.05.2015 wordt als 5e
punt ook het principe van dit RUP in kader van het verhogen van het
aantal woonlagen behandeld.
De Gecoro behandelt op 07.05.2015 een tweede maal dit agendapunt.
De Gecoro keurt de voorgestelde perimeter van het RUP goed op
voorwaarde dat deze wordt uitgebreid tot aan het voetweggetje
‘Vieremeuleke’. De motivering van de raad is dat de perimeter later
nog steeds kan verkleind worden.
Bijgevolg is de (maximale) perimeter voor het RUP bepaald.
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt deze maximale
RUP-perimeter, waardoor het plangebied gekend is. Het college beslist
het RUP zelf op te stellen gezien de stedenbouwkundige ambtenaar
van de gemeente erkend is als ruimtelijke planner. Enkel voor de MERstudie wenst zij beroep te doen op een extern bureau. Zij schrijft hier
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit.
In zitting van 05.10.2015 besluit het college van burgemeester en
schepenen Antea Group- Roderveldlaan 1- 2600 Berchem( Antwerpen)
aan te stellen voor de opmaak van een MER-screening voor het RUP
‘Woonlagen’.
Op 17.03.2016 wordt het MER-screeningsdossier overgemaakt aan de
dienst MER en de adviserende instanties.
Op 28.07.2016 bevestigt de dienst MER dat de opgestelde MERscreeningsnota correct en bondig de gevolgen op het milieu beschrijft
en dat er geen bijkomend ‘plan-MER’ dient te worden opgesteld.

5.5.

Visie
Het voorschrift van het gewestplan stelt nu dat er twee woonlagen
toegelaten zijn. Het aantal bouwlagen verandert voor de bestaande
bebouwing niet. Bijgevolg verandert het bouwvolume niet bij het
verhogen van het toegelaten aantal woonlagen van 2 naar 3.
Hiervoor verandert in de meeste gevallen ook niet het aantal mogelijke
woonentiteiten omdat:



De initiatiefnemers creatief waren met dit gewestplanvoorschrift en
met duplexen het bouwvolume -wat woonentiteiten betreftoptimaliseerden. In een pand van 7m kon men op het gelijkvloers een
woonentiteit realiseren, alsook twee achter elkaar gelegen duplexen op
de verdieping. In een pand van 14m werden tot 6 woonentiteiten
gerealiseerd: 2 op het gelijkvloers en 4 duplexen op de verdieping.



Deze bestaande creatieve duplexoplossing heeft volgende nadelen:



o

De duplex-woningen hebben een interne trap, hetgeen de
toegankelijkheid niet ten goede komt. Er wordt immers geen lift
geplaatst voor deze woningen om die reden. Het aantal
woonentiteiten (6 stuks) van de grotere projecten verdedigt
echter wel de financiële kost van een lift.

o

De woonkwaliteit van deze woningen is eveneens minder, gezien
er slechts langs 1 zijde licht wordt genomen. De oriëntatie en de
beleefbaarheid van de woning zijn hierdoor niet optimaal.

o

De andere normen (1,5 parkeerplaats en een buitenruimte per
woonentiteit, en een gemiddelde minimum grootte van 80m2 per
woonentiteit) zijn uiteraard steeds van toepassing.

Vandaar dat gesteld kan worden dat het verhogen van het aantal
woonlagen van 2 naar 3 woonlagen naar invulmogelijkheden weinig
wijzigt, gezien de bouwhoogte niet gewijzigd wordt. Daarentegen
zullen de woningen wel winnen qua woonkwaliteit (verhoogde
toegankelijkheid mogelijk dankzij het toelaten van liften,
doorzonwoonentiteiten met verbeterde oriëntatie,…).

Een uitzondering hierop vormen de deelgebieden Vieremeuleke en
Egmont, waar bijkomende woningen mogelijk gemaakt zullen worden.
In het binnengebied Egmont wordt 8.000 m² bruto-oppervlakte
wonen toegelaten, wat overeenkomt met ca. 80 woningen. In dit
binnengebied wordt een norm van maximaal 1/3de bebouwd voorzien,
m.a.w. 2/3de van de site zal als open ruimte ervaren worden. Er wordt
eveneens een gemiddelde van maximaal 3 woonlagen toegestaan.
Maar aangezien de invulling van dergelijk gebied meer creatief kan en
dient opgelost te worden in het kader van het optimaliseren van het
beperken van de inkijk, de beeldkwaliteit, de beleefbaarheid en de
functionaliteit van de toekomstige bebouwing wordt in het
binnengebied plaatselijk waar het mogelijk is een compenserende 4-

woonlagen (zonder het verhogen van de bouwmassa) toegestaan met
randvoorwaarden.
Sowieso
verwacht
de
overheid
een
kernversterkende
totaalontwikkeling van dit binnengebied, maw kan een banale
grondverkaveling of een door verschillende partijen aparte
ontwikkeling niet aanvaard worden, gezien dit wat beeldkwaliteit
betreft niet wenselijk is. In het Ruimtelijk Structuurplan Londerzeel
wordt dit reeds aangehaald als randvoorwaarde voor dit binnengebied.
Deze randvoorwaarden werden na een inspraakprocedure over het
binnengebied, opgelijst door een werkgroep van diverse samenstelling
(medio 2015) nadat er eerst een bevraging van de bevolking over de
aard en de inrichting van het openbaar domein (voorjaar 2015)
plaatsvond.

Figuur 8: Schema historiek inspraakproces - Bron: Visienota Randvoorwaarden Binnengebied Egmont

Naast de reeds vernoemde werden de aanbevolen richtlijnen voor het
aansnijden van dit binnengebied Egmont -gestaafd en verduidelijkt met
sfeerfoto´s- opgelijst in de visienota “Randvoorwaarden binnengebied
Egmont”:


Er dient een mix aan woonvormen te worden gecreëerd
(waarbij elke woning moet beschikken over een eigen

buitenruimte en een minimum gemiddelde oppervlakte van
80m² netto woonoppervlakte per woonentiteit);


Kwaliteitsvolle woonentiteiten van gemiddeld een nettooppervlakte van minimaal 80m² per woonentiteit en minimaal
een private buitenruimte per woonentiteit.



Ruimte aan specifieke bestemmingen: sociaal woonaandeel,
woonentiteiten voor de kleinste gezinnen (voorbeeld
woonentiteiten met verhoogde toegankelijkheid voor senioren
gezien
de
nabijheid
van
een
woonzorgcentrum)
horeca/winkelruimte op maat van de omgeving voor de
levendigheid.



Voldoende private en publieke parkeerplaatsen (private worden
ondergronds voorzien en gerekend aan 1,5 per woonentiteit)
alsook private en publieke fietsstallingen (minimaal 1 per
mogelijke bewoner);



Autoluw binnengebied door parkeerinritten aan de randen van
de site te voorzien.



Optimaliseren
van
vervoersmogelijkheden;



Voldoende kwaliteitsvol ingerichte openbare ruimte, met
aandacht voor waterhuishouding (vb. wadi), natuurlijk groene,
ruimte voor gemeenschapsbevorderende activiteiten,…).



Optimalisatie en verruiming van het openbaar domein van de
bestaande straten op de raakvlakken met de nieuwe
ontwikkelingen dmv kleine pleinen.



Het (tijdelijk) behoud van een gedeelte van de bestaande
tijdelijk-ingerichte
publieke
parkeerplaats
op
de
ontwikkelingssite, zolang er nog geen volwaardig alternatief
voorhanden is.



Beperken hinder naar en creëren meerwaarde voor de
omwonenden door doordacht ontwerp.



Uitbreiden groen binnengebied, alsook creëren van een
stedelijke ontmoetingsplaats voor het centrum.



Voorzien van een trage wegverbinding tussen de aanpalende
straten (Kerkhofstraat, Kerkstraat en Gildenstraat).

de

fiets-

en

openbaar

Er is recent een voorontwerp van een mogelijke invulling door de
initiatiefnemer/(mede)eigenaar
opgemaakt,
waarmee
wordt
aangetoond dat kan voldaan worden aan het voornoemde eisenpakket.
Hieronder enkele sfeerbeelden hiervan.
Er wordt geopteerd om in het RUP nog vrijheid te laten van invulling,
gezien de nodige flexibiliteit moet worden ingebouwd om tot de meest
doordachte ontwikkeling te komen. Dit geldt uiteraard ook voor het
tweede binnengebied, waar nog geen concreet eenduidig ontwerp voor
bestaat.

Figuur 9: 3D-beeld ontwerp binnengebied Egmont - Bron: Bunkerhotel

Figuur 10: Functionele opdeling ontwerp binnengebied Egmont - Bron: Bunkerhotel
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Figuur 11: Bouwenveloppe ontwerp binnengebied Egmont, Bron Bunkerhotel.

In het binnengebied ‘Vieremeuleke – Dorpsstraat’ worden ca. 36
bijkomende wooneenheden toegelaten. Momenteel is de zone op het
gewestplan aangegeven als een KMO-zone, maar de KMO zone is in de
huidige toestand niet meer in gebruik en te midden van de woonkern
gelegen, waardoor het beleid deze zone wil herbestemmen naar
wonen. Langsheen de Dorpsstraat worden 3 woonlagen toegelaten (de
voornoemde compenserende 4de woonlaag kan ook hier in de rand
plaatselijk overwogen worden). In het binnengebied wordt een
gemiddelde van maximaal 2 woonlagen toegelaten.
Bovenstaande randvoorwaarden (oa. visienota randvoorwaarden
binnengebied Egmont) zijn in dit deelgebied ook van toepassing.
Er is reeds een ontwikkelaar aan het onderzoeken of er een gemengd
project (Maximaal bruto bebouwbare oppervlakte van 5000 m²) op
gerealiseerd kan worden. Twee kernversterkende versies zijn mogelijk:
1. Een gemengd woonproject (maximaal 40 woonentiteiten) met
plaats voor andere centrumfuncties zoals horeca en handel. In dit
geval is het duidelijk dat dezelfde randvoorwaarden gelden als in
het dossier Egmont.

2. Een gemengd project met assistentiewoningen (maximaal
bebouwbare oppervlakte 45 entiteiten = 12,5% meer)
gecombineerd met een publiektoegankelijke gemeenschappelijke
ruimte. In dit geval kunnen de normen omtrent privaat parkeren en
aantal entiteiten respectievelijk verlaagd en verhoogd worden.
Ook hier wordt geëist dat er een totaalontwikkeling met meerwaarde
voor de omgeving wordt gerealiseerd.

6. LIJST MET VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN EN OPGEHEVEN WORDEN
6.1.

Inhoud van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften –die strijdig zijn met het
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven.

6.2.

Op te heffen voorschriften

Verordenend plan

Voorschrift

Koninklijk besluit 28.12.1972
betreffende de inrichting van de
ontwerpgewestplannen en
gewestplannen.

Artikel 2.3 KMO-gebieden: De gebieden voor ambachtelijke
bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen zijn mede bestemd voor kleine
opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en
schroot, met uitzondering van afvalproducten van
schadelijke aard.

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse dd.
07.03.1977

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse dd.
07.03.1977, meerbepaald de
bijgevoegde specifieke bepaling
‘artikel 8’ van de aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften

Voor de KMO-zone in de Dorpsstraat (Binnengebied
Vieremeuleke) wordt deze gewestplanbestemming met
bijhorende voorschriften opgeheven.

Het voorschrift -dat er in Londerzeel slechts maximaal 2
woonlagen kunnen voorzien worden- wordt opgeheven.

(zie toelichting in omzendbrief van 19
juni 1991)

Zoals reeds aangehaald werd zijn er twee delen van andere
planningselementen, zijnde RUP Klemen Dorp en BPA Centrum, gelegen
binnen de perimeter van dit Ruimtelijk UitvoeringsPlan.
Dit RUP “woonlagen” dient voor het bestaand weefsel (artikel 1) beschouwd
te worden als een overdruk voor deze bestaande plannen, waarbij de
bestaande bestemmings-, inrichtings- en/of beheersvoorschriften van het
RUP/BPA/Gewestplan (uitgezonderd artikel 8) behouden blijven en samen
gelezen moeten worden met het voorschrift van de verandering van het
aantal woonlagen.
De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Klemen Dorp zijn nog
recent en dus niet verouderd.

De stedenbouwkundige voorschriften van BPA Centrum zijn eerder verouderd
en kunnen op termijn herzien worden in het kader van de vigerende
wetgeving.

De alternatieven zoals:
1. Het volledig meenemen van het bestaande plannen van aanleg;
2. Het uitsluiten van deze plangedeeltes in dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan;
3. Het herzien van de verouderde stedenbouwkundige voorschriften van het
bestaande plan van aanleg Centrum
werden onderzocht en niet weerhouden, gezien deze geen één voorzien in het
gewenste resultaat, gezien te omslachtig of gezien de perimeter te groot zou
worden.

7. RUIMTEBALANS
7.1.

Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk

In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams
Gewest wordt een ruimteboekhouding bijgehouden.
Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in
welke mate bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere
bestemmingen. Dit gebeurt aan de hand van de oppervlaktes van
verschillende bestemmingszones.

7.2.

Ruimteboekhouding

Bestemmingscategorie

Gewestplanbestemming in het plangebied

Nieuwe bestemmingen in het RUP

Verschil

Woongebied

69293m²

72075m²

plus 2782m²

Bedrijventerrein

2782m²

0m²

min 2782m²

Recreatiegebied

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Agrarisch gebied

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Bosgebied

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Open Ruimte /Park

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Natuur

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Infrastructuur

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Gemeenschapsvoorzieningen

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Oppervlaktedelfstoffen

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Overige bestemmingen

Nihil

Nihil

Ongewijzigd

Tabel : ruimteboekhouding - Bron: eigen verwerking, hoeveelheden in m²

8. WATERTOETS
8.1.

Inhoud van dit hoofdstuk
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid
(BS dd. 14.11.2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets
worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan
worden of het voorliggende plan (en de realisatie ervan) geen
schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in het gebied.
Indien dit wel het geval is dan moeten deze effecten , indien mogelijk,
zoveel mogelijk beperkt of gecompenseerd worden.
Het plangebied is gelegen in het deelbekken Vliet, dat behoort tot het
Beneden-Scheldebekken, dat op zijn beurt behoort tot het
stroomgebied van de Schelde.
Er zijn geen waterlopen die het plangebied doorkruisen. Ten westen
van het plangebied bevindt zich de Molenbeek (2e categorie). In het
zuidwesten monden nog twee niet geklasseerde waterlopen uit in de
Molenbeek.

Figuur 12: Waterlopen, Bron: zie Mer-studie Anteagroup

De vallei van de Molenbeek is op de watertoetskaart
overstromingsgevoelige gebieden aangeduid als potentieel en effectief
overstromingsgevoelig gebied. Enkele effectief overstromingsgevoelige

zones reiken tot in het plangebied (en in deelgebied Vieremeuleke).
Ook ten zuiden en ten zuidoosten komen effectief
overstromingsgevoelige zones voor. Deelgebied Egmond is niet
aangeduid op de watertoetskaart.
De vallei van de Molenbeek is bovendien aangeduid als van nature
overstroombaar vanuit de waterloop. Het gebied is echter recentelijk
niet meer overstroomd (zie Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.).

8.2.

Overstroombare gebieden en risicozones (NOG’s / ROG’s)
voor overstromingen
Het grootste gedeelte van het gebied behoort niet tot de van nature
overstroombare gebieden (NOG’s) of de recent overstroombare
gebieden (ROG’s). Enkel het Noordwesten is gelegen in een NOG, een
uitloper van NOG-zone van de vallei van de kleine Molenbeek ten
westen van de projectzone.

Figuur 13: Van nature overstroombare gebieden (NOG) en Recent Overstroomde Gebieden
(ROG), Bron: zie MER-studie Anteagroup

8.3.

Overstromingsgevoelige gebieden

Figuur 14: Watertoetskaart Overstromingsgevoelige Gebieden (2015), Bron: Zie Mer-Studie
Anteagroup.

Deze kaart is gelijkaardig aan die van de ROG-gebieden. Het
projectgebied is niet overstromingsgevoelig, uitgezonderd de
omgeving van de Dorpsstraat.
De MER-studie stelt dat gezien de aard van het RUP, namelijk het
verhogen van het aantal woonlagen van twee naar drie, en de sterk
verstedelijkte omgeving worden geen significante effecten m.b.t. de
discipline water verwacht.
Een uitzondering zijn de binnengebieden Egmont en Vieremeuleke
waar nieuwe wooneenheden ontwikkeld zullen worden. in de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP de onderstaande
voorwaarden opgenomen worden:
Voldoende plaats wordt voorzien voor wateropvang en/of – infiltratie
om te vermijden dat de natuurlijke waterberging beïnvloed wordt of
dat er significante oppervlakkige afvloei van hemelwater optreedt bij

overvloedige neerslag (bijvoorbeeld via grachtensysteem,
gezamenlijke vijvers).

9. Register van percelen met mogelijke planbaten, planschade of
bestemmingswijzigingscompensatie (kaart 9)
9.1.

Inhoud van dit hoofdstuk
In artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is de verplichting opgenomen om in ruimtelijke
uitvoeringsplannen een register op te nemen van percelen waarop een
bestemmingswijziging gebeurt, die aanleiding kan geven tot
planschade,
planbaten,
kapitaalschadecompensatie
of
gebruikscompensatie. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of voor de
bestemmingswijzigingen van voorliggend RUP mogelijk een dergelijke
regeling van toepassing is.

9.2.

Grafisch register van percelen met mogelijk planbaten,
planschade of bestemmingswijzigingscompensatie
De
percelen
waarop
mogelijk
planbaten,
planschade
of
bestemmingswijzigingswijzigingscompensatie van toepassing is,
worden opgenomen in het grafisch register, dat zowel in tabelvorm
hieronder als op kaart 9 in bijlage wordt weergegeven.

Kadastraal nummer (1e
afd) Sectie

Bestaande categorie van gebiedsaanduiding

Categorie van gebiedsaanduiding RUP

Bestemmingswijziging

E 11 M

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E8F

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E 11 L

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E 16 G (deel)

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E 16 H (deel)

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E 15 C (deel)

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

E 13 A (deel)

KMO-zone

Wonen

planbaten mogelijk

Tabel : register van percelen met mogelijk planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie. Bron:
eigen verwerking.

Tabel 3 en kaart vormen samen het register, zoals bedoeld in artikel
2.2.2. §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt, die
aanleiding
kan
geven
tot
planschade,
planbaten,
kapitaalschadecompensatie of gebruikscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer
waarop een bestemmingswijziging gebeurt, die aanleiding kan geven
tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register
houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat
een vergoeding kan worden verkregen.

Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1. en
volgende van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. De regeling
over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4. en volgende van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de
kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende
van het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en
pandendecreet. De regeling over de gebruikscompensatie is te vinden
in het decreet van 27.03.2009 houdende de vaststelling van een kader
voor
de
gebruikerscompensatie
bij
bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid
kan
geraadpleegd
worden
op
www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het
decreetgebruikerscompensatie kan geraadpleegd
worden op
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm ‘gebruikerscompensatie’.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de
bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige RUP-plan.
In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop
de bestemmingen werden ingetekend in het gewestplan en het nieuwe
RUP-plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten
optreden. Het register moet onder dat voorbehoud geraadpleegd
worden.

10. Screeningsnota + beslissing dienst MER

11. Verslag plenaire vergadering en adviezen

