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1.1.

1.2.

INLEIDING
ALGEMEEN

De gemeenteraad van Brakel heeft SOLVA, het intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
voor Zuid-Oost-Vlaanderen, op 5 december 2016 aangesteld voor de opmaak van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gemeentehuis’.
Het RUP wordt opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (VCRO). Artikel 2.2.2. §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de
inhoud van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De volgende onderdelen dienen
opgenomen te worden in het plan:
 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het
plan van toepassing is;
 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming,
inrichting en/of beheer;
 een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
 de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de structuurplannen
waarvan het een uitvoering is;
 in voorkomend geval, een limitatieve opgave van de voorschriften die
strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;
 in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van het
planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling, het ruimtelijk
veiligheidsrapport, …;
 in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kunnen geven tot planschadevergoeding, planbatenheffing of een
compensatie in de zin van het decreet betreffende het grond- en
pandenbeleid.

AANLEIDING EN DOELSTELLING TOT OPMAAK VAN
HET RUP

De belangrijkste gemeenschapsvoorzieningen in Brakel zijn geconcentreerd in de
deelgemeente Nederbrakel. Binnen het plangebied bevinden zich onder meer het
gemeentehuis met de toeristische dienst, het OCMW en een conciërgewoning.
Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving van het plangebied ook diverse
andere functies, waaronder het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO),
sport- en jeugdcentrum De Rijdt, de bibliotheek, …
Gezien de gebouwen van het gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW en
conciërgewoning niet meer voldoen aan de hedendaagse normen, wenst het
gemeentebestuur van Brakel een nieuw administratief centrum op te richten, waar
onder meer de gemeentelijke diensten en het OCMW gehuisvest kunnen worden.
Daarnaast wenst de gemeente op deze locatie eveneens de muziekschool te
huisvesten en een podiumzaal op te richten.
Het studiebureau Grontmij onderzocht reeds de haalbaarheid van het nieuwe
administratief centrum en voerde een onderzoek naar de geschikte locatie in
functie van een podiumzaal, de muziekschool en het administratief centrum in de
gemeente Brakel. Hierbij werden vier verschillende locaties ten opzichte van elkaar
afgewogen. Uit deze studie kwam de site gelegen ter hoogte van de Serpentestraat
nr. 10 en 14 als meest geschikte locatie naar voor. Deze site omvat vandaag de
Dekenij met tuin en een privéwoning op de hoek met de Serpentestraat en de Theo
Brakelsstraat. Deze Dekenij staat ruime tijd leeg.
De vooropgestelde locatie is momenteel onderhevig aan de voorschriften
vastgelegd door het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Centrum Nederbrakel’ dewelke
weinig perspectief bieden voor de hervestiging van de administratieve diensten
(gemeentediensten en OCMW) en de vestiging van een podiumzaal en de
muziekschool. Bijgevolg dient het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg door
middel van het RUP ‘Gemeentehuis’ aangepast te worden in functie van de
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realisatie hiervan. Tegelijkertijd is een ruimtelijk uitvoeringsplan een instrument
om een goede ruimtelijke kwaliteit van het project te waarborgen.
De site van het bestaande gemeentehuis is volgens het Bijzonder Plan van Aanleg
‘Centrum Nederbrakel’ opgenomen in de bestemming ‘zone voor gebouwen van
openbaar nut’. Gelet op de strategische ligging van deze site op het marktplein van
Brakel, dient ook voor deze locatie gezocht te worden naar een passende
planologische bestemming die bijdraagt tot de kernversterking van Nederbrakel.
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Afbeelding [ 1 ]

Bestaande huidige toestand gemeenschapsvoorzieningen, recreatie en parkeerplaatsen in Nederbrakel (bron: gemeente Brakel)
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[2]
2.1.

2.2.

SITUERING VAN HET PLANGEBIED
SITUERING VAN DE GEMEENTE BRAKEL IN DE REGIO

De gemeente Brakel is gelegen aan de zuidzijde van de provincie Oost-Vlaanderen.
De gemeente is omgeven door de buurgemeenten Maarkedal en Horebeke in het
westen, Zwalm en Zottegem in het noorden, en Lierde en Geraardsbergen in het
oosten. Aan de zuidzijde sluit de gemeente aan tegen het Waals gewest.
Brakel is gelegen in het arrondissement Oudenaarde. De gemeente wordt
gekenmerkt als voornamelijk agrarische gemeente gesitueerd langsheen de N8
Kortrijk-Brussel tussen de kleinstedelijke gebieden Oudenaarde en
Geraardsbergen te midden van de Vlaamse Ardennen.
De Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door een sterk versneden reliëf met
een groot aantal beken. Kenmerkend zijn de beboste heuvels waarvan de toppen,
afhankelijk van de ondergrond, begroeid zijn met bos met een rijke variatie aan
levensgemeenschappen. Dit reliëfrijke cultuurlandschap heeft, naast de beboste
heuvels, een open karakter. Onder open karakter verstaan we weinig opvallende
bebouwde ruimte.



SITUERING VAN HET PLANGEBIED IN DE GEMEENTE
BRAKEL
KAART ORTHOFOTO 2016

Het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich in het
centrum van Nederbrakel. Het plangebied omvat twee deelgebieden, namelijk een
deelgebied ter hoogte van het Marktplein en een deelgebied langs de
Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.
Het deelgebied ter hoogte van het Marktplein, verder vermeld als deelgebied
gemeentehuis, omvat het gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW en een
conciërgewoning. De functies situeren zich aan de westzijde van het Marktplein,
en zorgen samen met de omliggende gesloten bebouwing voor een westelijke
gevelwand van het plein.
Het deelgebied Serpentestraat omvat twee percelen langs de Serpentestraat, met
de huisnummers 10-14. Op het perceel met huisnummer 14 bevindt zich een
vrijstaande woning voorzien van een ruime achtertuin langs de Theo Brakelsstraat.
Huisnummer 10 omvat de voormalige Dekenij met ruime tuin. Tussen beide
percelen loopt de Molenbeek van west naar oost.

Brakel is een fusiegemeente bestaande uit 8 deelgemeenten: Nederbrakel,
Opbrakel, Zegelsem, Elst, Michelbeke (+ een deel van St-Maria-Oudenhove), Parike
en Everbeek-boven en Everbeek-beneden.
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Afbeelding [ 2 ]

Situering Brakel binnen de regio (bron: GRS Brakel)

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS
TOELICHTINGSNOTA GEMEENTE BRAKEL

11

PROVINCIE OOST- VLAANDEREN
GEMEENTE BRAKEL
RUP GEMEENTEHUIS
ORTHOFOTO 2016
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: GDI-Vlaanderen
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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[3]
3.1.

3.2.1.

PLANNINGSCONTEXT
INLEIDING

Volgens artikel 2.1.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart
2009 wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt ter uitvoering
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan dient bovendien te kaderen in de gewenste ruimtelijke structuur
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan.
In wat volgt, wordt het RUP ‘Gemeentehuis’ gepositioneerd ten opzichte van de
verschillende structuur- en beleidsplannen.
Met volgende structuurplannen en/of ruimtelijke ontwikkelingsplannen dient
rekening gehouden te worden in de verdere ontwikkeling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan:
 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen;
 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brakel.

3.2.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23 september 1997
definitief goedgekeurd, op 12 december 2003 voor de eerste keer herzien en voor
de tweede keer herzien op 17 december 2010. De Vlaamse Regering heeft op 28
januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling van een
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit beleidsplan bouwt voort op de robuuste
lijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

ALGEMEEN

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de visie weergegeven op de
ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het uitgangspunt hierbij is een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen, gebaseerd op draagkracht en kwaliteit.
Het streven naar openheid en stedelijkheid staat daarbij voorop, uitgedrukt als:
‘Vlaanderen open en stedelijk’. Met deze metafoor wenst het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen een trendbreuk te realiseren die een versterking van het
buitengebied beoogt en een versnippering ervan tegengaat door een optimaler
gebruik en beheer van de stedelijke structuur.
Dit wordt vertaald in het concept van ‘gedeconcentreerde bundeling’ waarbij een
selectieve concentratie wordt nagestreefd van de groei van wonen, werken en
andere maatschappelijke functies in de stedelijke gebieden en in de kernen van
het buitengebied.
Volgende doelstellingen liggen aan de basis van de gewenste structuur:
 de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven
en bundelen van functies en voorzieningen;
 het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een
bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied;
 het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel
uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen;
 het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur
waarbij de ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren
van het collectief vervoer en de organisatie van vervoersgenererende
activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar vervoer.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS
TOELICHTINGSNOTA GEMEENTE BRAKEL

13

3.2.2.

BRAKEL BEHOREND TOT HET BUITENGEBIED

De gemeente Brakel is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen noch als stedelijk
gebied, noch als economisch knooppunt geselecteerd en maakt deel uit van het
buitengebied.
In het buitengebied wordt de ruimtelijke structuur bepaald door de natuurlijke en
agrarische structuur, de nederzettingsstructuren en de infrastructuur. Het is met
andere woorden het gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het bestaande buitengebied behouden en
waar mogelijk versterken. De groei inzake wonen en bijkomende verzorgende
activiteiten dient bijgevolg geconcentreerd te worden in de kernen. Zo kan de
versnippering van de open ruimte tegengegaan worden.
Voor het buitengebied worden onder andere volgende doelstellingen
geformuleerd:
 het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
 het bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
 het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde
gehelen.

3.3.

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTVLAANDEREN

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) werd op 18
februari 2004 definitief goedgekeurd en gedeeltelijk herzien op 18 juli 2012.

3.3.1.

DEELRUIMTE ‘ZUIDELIJK OPENRUIMTEGEBIED’

Er worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
verschillende hoofd- en deelruimten onderscheiden. Voor elk van deze
deelruimten worden de uitgangspunten voor het beleid en de ruimtelijke visie en
concepten geformuleerd.

Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen behoort de
gemeente Brakel tot de deelruimte ‘Zuidelijk openruimtegebied’, dat onder meer
de Scheldevallei, de Vlaamse Ardennen, de Zwalmstreek en de Dendervallei omvat.
Het is een onderdeel van wat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
aangeduid wordt als een groot aaneengesloten openruimtegebied tussen de
verstedelijkingszones Brussel, Charleroi/Bergen, Gent en Kortrijk/Lille.
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het zuidelijk openruimtegebied wordt
verwoord met de slagzin ‘het zuidelijk openruimtegebied als landelijk landschap
en groene long van bovenregionaal belang’. Binnen het zuidelijk
openruimtegebied is het beleid gericht op het leefbaar maken als
openruimtegebied en het voorkomen van verdere verstedelijking. Er wordt
uitgegaan van een versterking van de natuurlijke en toeristisch-recreatieve functie,
het garanderen van een leefbaarheid van de landbouw en het versterken van het
belang van de stedelijke kernen en de globale leefbaarheid van het
openruimtegebied.
Volgende ruimtelijke principes worden vooropgesteld:
 het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies
bos, natuur en landbouw (in de Vlaamse Ardennen moeten de
landschapselementen in het kleinschalig landschap en het
bocagekarakter in de valleien intact gehouden en hersteld worden en
moeten de waardevolle boscomplexen op de getuigenheuvels behouden
en versterkt worden, onder meer gericht op het beter ecologisch
functioneren): het cultuurhistorisch landschap behouden en versterken,
komt de toeristisch-recreatieve potenties ten goede en laat de verdere
ontwikkeling van de ruimtelijke functies toe;
 het behoud en versterken van het hiërarchisch spreidingspatroon en de
cultuurhistorische waarde van de nederzettingen: het verspreid patroon
van typische kleine dorpen met een eigen karakter maakt deel uit van het
landschap. Dit patroon moet behouden blijven, verdichting of
aaneengroeien van de kernen moet worden tegengegaan. Bij verdere
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS
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ontwikkeling van de nederzettingsstructuur moet rekening gehouden
worden met belang van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde
van de nederzettingen en het omgevende landschap in het toeristischrecreatief gebeuren van de streek;
de kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio:
woonondersteunende voorzieningen, bedrijvigheid en diensten van
bovenlokaal niveau worden gesitueerd in de stedelijke kernen;
een ontsluitingssysteem gericht op de leefbaarheid van de stedelijkeconomische structuur en op het vrijwaren van het rustig karakter van
het buitengebied.
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Afbeelding [ 3 ]

Het zuidelijk openruimtegebied als landelijk landschap en groene long van bovenregionaal belang (bron: PRS Oost-Vlaanderen)
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3.3.2.

SELECTIE VAN HOOFDDORPEN EN WOONKERNEN

Hoofddorpen en woonkernen zijn die kernen in het buitengebied die van
structureel belang zijn binnen de provinciale nederzettingsstructuur. Ze vullen de
stedelijke gebieden aan als centrale plaatsen op lokaal niveau.
Hoofddorpen zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het
buitengebied waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale
bedrijvigheid gebundeld wordt. Hoofddorpen onderscheiden zich van woonkernen
omdat ze als een mogelijke locatie voor een lokaal bedrijventerrein worden
beschouwd. Inzake wonen en voorzieningen is er echter geen verschil in de
taakstelling tussen hoofddorpen en woonkernen.






de taakstelling voor wonen en werken is geüpdatet: de termijn voor het
ruimtelijk beleid is verlengd tot 2012 met een doorkijk naar 2020;
voor wonen en voor bedrijventerreinen zijn er cijfers gewijzigd, maar blijft
de keuze gelden om nieuwe ontwikkelingen van wonen en werken meer
in de stedelijke gebieden te situeren. Er wordt ook meer aandacht
besteed aan een kwalitatief woonbeleid en er wordt rekening gehouden
met de groeiende woonbehoefte van specifieke groepen (woonvormen
voor ouderen, kleinere gezinnen, …);
het beleid ten aanzien van kleinhandel is aangepast.

De herziening bevat geen specifieke aandachtspunten waar in voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan aandacht aan besteed dient te worden.

In Brakel zijn Nederbrakel en Opbrakel samen als hoofddorp geselecteerd.
Volgende kernen zijn in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
als woonkern aangeduid:
 Parike;
 Elst;
 Michelbeke;
 Zegelsem.

3.3.3.

PARTIËLE HERZIENING

Naar aanleiding van de laatste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een partiële herziening
van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan doorgevoerd. Op 18 juli 2012 is deze
partiële herziening door de minister goedgekeurd.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is slechts op een beperkt aantal punten
gewijzigd en situeert zich nog steeds binnen het beleidskader dat door Vlaanderen
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaald is. In grote lijnen bevat de
herziening volgende punten:
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3.4.

GEMEENTELIJK
BRAKEL

RUIMTELIJK

STRUCTUURPLAN

Op 25 mei 2011 heeft de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Brakel definitief
goedgekeurd.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brakel vormt een beleidsdocument dat
het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange
termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied.
In wat volgt, worden de relevante elementen aangehaald met betrekking tot de
gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Brakel. Het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan werd echter opgemaakt in de periode 2010-2011 en is dus
deels gedateerd. Onderstaande bepalingen dienen ook in die zin gelezen te
worden.

3.4.1.

ALGEMEEN

De ruimtelijke visie op Brakel werd in het structuurplan als volgt samengevat: ‘het
versterken van Brakel als een leefbare woongemeente omringd door een
kwaliteitsvolle open ruimte’. Het is noodzakelijk dat nieuwe behoeften, krachten
en traditionele waarden evenwichtig evolueren. Daarnaast dient men te zoeken
naar een harmonie tussen het bebouwde en het onbebouwde. De aanwezigheid
van groen en open ruimte versterken enkel maar het aangename wonen in de
gemeente. Daarbij is het belangrijk dat de eigen identiteit, de leefbaarheid en het
eigen karakter van ieder der kernen worden verzekerd. Quasi het volledige
grondgebied van Brakel behoort tot het gave landschap van de Vlaamse Ardennen.
3.4.1.1.

Basisdoelstellingen

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brakel leidt tot volgende
basisdoelstellingen:
 versterken en verdichten van de kernen van Brakel;
 open ruimte kwaliteiten van Brakel opwaarderen;





3.4.1.2.

verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid van Brakel;
leefbaarheid van de grondgebonden landbouw garanderen;
uitbouw van een volwaardige natuurlijke structuur;
toerisme en recreatie.
Ruimtelijke concepten

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brakel werd naast de visie op de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad, reeds een aantal ruimtelijke
concepten voorop gesteld. Deze concepten laten toe om projectmatig aan
ruimtelijke planning te doen en dienen als houvast voor de uitwerking van plannen
en projecten op het terrein. De bundeling van deze concepten leidt tot gebalde en
sterk geschematiseerde uitspraken voor het gewenste ruimtelijke beleid voor
Brakel.


Concept 1: het centrum van Brakel als centrale hoofdkern voor de
omringende kleine en landelijke dorpen;
Nederbrakel treedt verzorgend op voor de omringende afhankelijke dorpen.
Nederbrakel wordt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
geselecteerd als hoofddorp. Dit betekent dat Nederbrakel zich dient te profileren
als groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied waar de lokale
groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld wordt. De
belangrijkste ontwikkelingen gebeuren dan ook in de verstedelijkte kern van
Brakel, met name Nederbrakel en het ermee vergroeide Opbrakel.


Concept 2: dorpen als herkenningspunten in de open ruimte: variatie,
identiteit, herkenbare omvang;
Alle dorpen buiten het hoofddorp zijn woonkernen of kleine landelijke dorpen. De
woonkernen worden nog slechts versterkt volgens de demografische ontwikkeling.
Grote nieuwe bouwlocaties worden er niet gepland. Uitbreiding van de
woningvoorraad in de dorpen moet vertaald worden in maximaal gebruik van de
bestaande huisvestingsmogelijkheden. Dit betekent inbreiding, renovatie en
vernieuwbouw, samenvoegen van bestaande gebouwen, verbouwen van
gebouwen die hun functie verloren hebben tot woningen, ... Daarnaast moet ook
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS
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bijzondere aandacht gaan naar inrichting van de dorpscentra, versterken van het
dorpssilhouet, landschapszorg en aandacht voor rust en stilte. De leefbaarheid
moet gewaarborgd blijven door o.m. het voorzieningenniveau op peil te houden.
De inplanting van nieuwe economische activiteiten in de landelijke dorpen wordt
geweerd.


Concept 3: regionale ontsluiting gericht op de N42;



Concept 4: optimalisatie en uitbreiding van het bestaande lokale
bedrijventerrein;

landschapselementen kunnen stimulerende maatregelen genomen worden om de
verweving met de natuurfunctie in de hand te werken. De structurerende
beekvalleien zijn de:
Zwalmvallei met bovenloop;
Trimpont en Terkleppebeek.


Concept 6: de structurerende zuidelijke heuvelrug als drager voor de
bosgordel van de Vlaamse Ardennen;



Concept 7: kouters voorbehouden voor grondgebonden activiteiten;

[…]
[…]

[…]

[…]

 Concept 5: valleigebieden als drager voor de natuurlijke structuur;
De valleien zijn van oudsher de groene aders tussen akkers en weiden en zijn
vandaag de dag nog altijd ecologisch zeer belangrijk. We wensen deze dan ook te
behouden, te versterken en eventueel te herstellen als groene aders. De kwaliteit
van het ecologisch systeem wordt verhoogd door te investeren in een aantal
natuurlijke dragers. Er wordt gestreefd naar de versterking van de samenhang en
de continuïteit van de valleien. Ze worden verbonden in de openruimte en
fungeren in de woon- en leefgebieden als schakel naar de open ruimte en worden
ze opgenomen als een element die de leefkwaliteit van de woongebieden
verhoogt. Het niet bebouwde karakter van deze valleien dient behouden te blijven
omwille van in stand te houden of te ontwikkelen ruimtelijke en/of
landschappelijke kwaliteiten.
De economische functie van de landbouw in de beekvalleien zal een minder
belangrijke rol spelen en zal eerder een natuurondersteunend en
landschapsverzorgende taak vervullen. Geïsoleerde natuurelementen worden
verbonden door kleine landschapselementen en een grotere natuureenheid
vormen. Naast de instrumenten erfbeplanting en onderhoud van kleine
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Afbeelding [ 4 ]
Het zuidelijk openruimtegebied als landelijk landschap en groene long
van bovenregionaal belang (bron: GRS Brakel)
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Afbeelding [ 5 ]

Schematische weergave ruimtelijke visie op Brakel (bron: GRS Brakel)
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3.4.2.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP
MESONIVEAU

3.4.2.1.

Gewenste nederzettingsstructuur

3.4.2.1.1.
Ontwikkelingsopties
Volgende ontwikkelingsopties worden voor Brakel geformuleerd:
 uitbouw van een kwalitatief aantrekkelijk hoofddorp (Nederbrakel) met
een aantal gemeenschappelijke voorzieningen dat verzorgend optreedt
ten aanzien van de omringende kleine dorpen;
 een woonbeleid gericht op kernversterking en verdichting;
 bijbenen van de achterstand op het gebied sociale woningen;
 bij elk bouwproject voldoende aandacht besteden aan de ruimtelijke
kwaliteit en een verantwoorde inpassing in zijn omgeving;
 het realiseren van structureel samenhangende invullingen in het
bestaande weefsel.
3.4.2.1.2.

Ruimtelijke beleidscategorieën

Vanuit de bestaande toestand van het nederzettingspatroon werd een indeling
gemaakt in verschillende bouwpatronen of bouwvormen. Dit zal zich moeten
vertalen in een doelgericht woonbeleid voor Brakel. Het is daarbij noodzakelijk om
tot een gebiedsgericht woonbeleid te komen. In Brakel kunnen deze
woongebieden gedifferentieerd worden in een aantal beleidscategorieën:
 hoofdorp;
Dit is de groeipool van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar de
lokale groei inzake wonen, voorzieningen en bedrijvigheid gebundeld wordt.
Het ruimtelijk beleid in een hoofddorp is gericht op het verhogen van de
leefbaarheid door het bieden van groeimogelijkheden in de vorm van bijkomende
woongelegenheden (enkel ter opvang van de gemeentelijke behoefte) en door de
verbetering van de kwaliteit van de woonfunctie (woonomgeving en woning).

Als hoofddorp wordt geselecteerd:
Nederbrakel – Opbrakel;
 woonkern;
Dit is een kern met een belangrijke woonfunctie binnen de gemeente.
Het ruimtelijk beleid in een woonkern is gericht op het verhogen van de
leefbaarheid door het opvangen van de groei van de kern en (een deel van) de
bijkomende woonbehoeften die in de verspreide bebouwing in de gemeente
ontstaat, en door de verbetering van de kwaliteit van de woonfunctie
(woonomgeving en woning).
Als woonkern wordt geselecteerd:
Michelbeke;
Elst;
Parike;
Zegelsem.
 landelijke dorpen;
Landelijke dorpen kennen een kleine compacte nederzettingsvorm met een
functionele en morfologische synergie. Er zijn geen of zeer weinig centrumfuncties
aanwezig. Het ruimtelijk beleid in de landelijke dorpen is gericht op inbreiding en
op het vernieuwen van de bestaande toestand (renovatie en kwaliteitsverbetering
van woningen). Het woonbeleid impliceert enkel het benutten van de juridisch
bestaande effectieve bouwgronden, evenwel zonder gemeentelijke activering.
De weerhouden landelijke dorpen zijn:
Everbeek-Beneden;
Everbeek-Boven.


geïsoleerde verkaveling;
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Voor Valkenberg wordt geopteerd voor een consolidatie van de bestaande
toestand. Dit betekent dat er geen uitbreiding wordt voorzien. Enkel het huidige
juridische aanbod als woongebied kan verder worden ingevuld. Deze verkaveling
richt zich uitsluitend op het wonen. Andere functies worden geweerd.
 stroken landelijk woongebied;
Op het grondgebied van Brakel bevinden zich een aantal stroken landelijk
woongebied op het gewestplan. Deze linten zijn reeds grotendeels ingevuld, en
kunnen waar dit niet het geval is verder worden afgewerkt.
 verspreide bebouwing.
Brakel kent een groot aantal zonevreemde woningen. Voor deze verspreide
bebouwing wordt een gebiedsgericht beleid uitgewerkt. Het ruimtelijk beleid voor
bebouwing buiten de dorpen is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door
verbetering van de woonkwaliteit en versterking van de open ruimte. Verdere
versnippering moet worden tegengegaan.
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Afbeelding [ 6 ]

Gewenste nederzettingsstructuur (bron: GRS Brakel)
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3.4.2.1.3.

Ruimtelijke beleidselementen

Om tegemoet te komen aan bovengenoemde doelstellingen kunnen een aantal
ruimtelijke beleidselementen naar voor worden gebracht:
 renoveren van woningen met mindere woonkwaliteit;
 woningdifferentiatie (variëteit in het woningaanbod);
 aandacht voor sociale huisvesting;
 een gecontroleerde woonuitbreiding: fasering aansnijden woon- en
woonuitbreidingsgebieden;
 een gebiedsgericht beleid voor zonevreemde woningen;
 respect voor het bouwkundig erfgoed;
 aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.
3.4.2.1.4.
Woningdifferentiatie
Het is belangrijk dat de gemeente rekening houdt met een gewijzigde behoefte ten
gevolge van de gezinsverdunning en de veroudering van de bevolking. De vraag
naar goed gelokaliseerde comfortabele kleine woningen zal in de komende jaren
ook in Brakel toenemen. Deze woongelegenheden zullen hoofdzakelijk bestemd
zijn voor bejaarden. Vooral aspecten als ligging ten opzichte van het centrum,
voorzieningen en openbaar vervoer zullen aan belang winnen gelet op de
veroudering van de bevolking.
Het is echter geenszins de bedoeling een centrum te creëren waar hoofdzakelijk
oudere lagen van de bevolking wonen. Het stimuleren van gemengde
gezinsvormen zal bijdragen tot het tot stand brengen van een integratie van
verschillende groepen mensen en leeftijden (o.a. ook door initiatieven inzake
sociale woningbouw).
Geschikte woonvormen die enerzijds passen in een landelijke omgeving en die
anderzijds zo weinig mogelijk beslag leggen op de open ruimte, moeten worden
gestimuleerd. Voor het buitengebied geldt een richtnorm van 15 woningen per
hectare. Dit betekent evenwel niet dat voor elke zone een dichtheid van 15

woningen/ha moet nagestreefd worden. Veel hangt af van de locatie en eventueel
te integreren natuurlijke of andere elementen.
3.4.2.1.5.

Respect voor het bouwkundig erfgoed

Bij elk bouwproject moet voldoende aandacht besteed worden aan de
architecturale en stedenbouwkundige aspecten. Vooral met stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen die betrekking hebben op het niet geklasseerde
bouwkundig erfgoed4 dient er heel omzichtig omgesprongen te worden. Het
dorpskarakter wordt immers voor een stuk bepaald door de aanwezige markante
gebouwen. Dit betekent dat er voor elke verbouwing of herbouw wordt nagegaan
of deze geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het gebouw, en
of deze met respect gebeurt voor de bestaande typologie, verhoudingen en
karakter van het oorspronkelijke gebouw.
Teneinde het waardevol erfgoed (al dan niet beschermd) te behouden, dringt zich
soms een invulling met een nieuwe functie op, o.a. op het vlak van toerisme en
recreatie.
3.4.2.1.6.

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit is voornamelijk bij de kernen van groot
belang daar de moderne dorpsbinding (oftewel de woonvoorkeuren) hier
grotendeels op steunt. Verschillende ruimtelijke ingrepen kunnen de kwaliteit van
de woonomgeving vergroten; de aanknopingspunten daarvoor zijn de
beeldbepalende elementen van een kern (gebouwen, bomen, plekken):
 het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verblijfskwaliteit in de
kernen door te zorgen voor een verkeersveilige, landschappelijke en
architecturaal verantwoorde inrichting te geven aan het openbaar
domein in het algemeen en aan de doortochten van drukkere wegen in
het bijzonder;
 het niet afwentelen van de parkeerbehoefte op het openbaar domein bij
grootschalige inbreidingsprojecten;
 bij alle bouw- en woningprojecten dienen de aanwezige architecturale en
landschappelijke troeven, zo als waardevolle gebouwen, boomgaarden
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en het monumentale karakter van straten en pleinen betrokken te
worden;
de landschappelijke kwaliteit van de rurale omgeving van de kernen moet
behouden en versterkt worden. Dit betekent onder andere het vermijden
van appartementsbouw in de kernen buiten het hoofddorp;
voldoende open ruimten in de woonkernen voorzien, waarbij een
evenwicht tussen verdichting en een aangenaam woonklimaat wordt
nagestreefd;
het tegengaan van bijkomende woningen in de tweede bouwlijn,
aangezien de privacy van de bestaande woningen in het gedrang komt.

3.4.2.2.

Gewenste ruimtelijk-economische structuur

3.4.2.2.1.

Ontwikkelingsopties

Volgende opties kunnen genomen worden ter verbetering van de ruimtelijkeconomische structuur:
 de wens tot een intensief en doelmatig grondgebruik: hoge
productiviteit met minder ruimtebeslag;
 streven naar diversiteit: integratie van wonen en werken zonder
aanleiding te geven van onacceptabele hinder van bedrijven voor de
bewoners;
 behoud en stimuleren van de werkgelegenheid zonder ruimtelijke
effecten van groot gewicht;
 goede ontsluiting van de bedrijvigheid.
3.4.2.2.2.

Ruimtelijke beleidscategorieën

De verschillende beleidselementen worden geconcretiseerd aan de hand van een
aantal ruimtelijke beleidselementen:
 behoud en streven naar verweving van functies in de woonkernen en
landelijke dorpen;
 ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk geïsoleerde
bedrijven;
 optimaliseren van het huidig lokaal ambachtelijk bedrijventerrein;



Uitbouw van een centrumgebied voor kleinhandel en diensten in
Nederbrakel.
Het hoofddorp Brakel beschikt over een goed uitgerust handelsapparaat.
Wil men de draagkracht van het centrum behouden en versterken, dan is
concentratie en differentiatie van het handelsaanbod in het centrum van
Brakel het streefdoel. Om dit te bereiken moet de verwevenheid van
verschillende winkeltypes en andere centrumfuncties verder worden
gestimuleerd.
Het handelsgebeuren doet zich vooral voor rond de Kasteelstraat,
Hoogstraat, Marktplein, Wielendaalstraat en Serpentenstraat. Dit
winkelgebied blijft behouden en wordt verder versterkt. De grootschalige
detailhandel op het bedrijventerrein blijft behouden maar mag niet
verder uitbreiden, zodat de concurrentiepositie van de handelaars in het
centrum van Brakel niet verder in het gedrang komt.

3.4.3.

DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP
MICRONIVEAU

3.4.3.1.

Hoofddorp Neder- en Opbrakel

3.4.3.1.1.
Compact hoofddorp en inbedding in de globale structuur
Een eerste stap naar een verantwoorde ruimtelijke afbakening van het hoofddorp
houdt de selectie in van de deelgebieden die zowel morfologisch als functioneel
tot het centrum van Nederbrakel en Opbrakel moeten behoren. De huidige
ruimtelijke structuur vertoont reeds een vergroeiing van Nederbrakel en Opbrakel
door de ontwikkelingen langs de Ronsestraat en de uitbreiding van de
ambachtelijke zone. Daardoor worden binnen de gewenste structuur zowel
Nederbrakel als Opbrakel opgenomen als hoofddorp.
De bebouwde ruimte dient te worden gestructureerd door middel van het
vervolledigen van de bestaande bouwblokken en door het aansnijden van
bepaalde woongebieden. De woonbehoefte kan niet aantonen dat er nood is om
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden binnen de planperiode. Nabij het
centrum van Nederbrakel, en zo ook dicht bij allerlei voorzieningen, liggen enkele
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woongebieden die een deel van de woonbehoefte kunnen opvangen. Deze optie
sluit aan bij het principe van versterking en verdichting van het centrumgebied.
Enkele gebieden lenen zich tot een kleinschalig woonproject waar bv.
doelgroepgericht kan gewerkt worden.
Een sterke aanwezigheid van de natuurlijke structuur binnen het bebouwd gebied
is aangewezen. Typische landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en
aangevuld met een aantal stedelijke kwaliteiten. Als groene ruimten worden het
Toeppark en het recreatiepark Rijdtmeersen geselecteerd. Beide groengebieden
bieden potenties tot ontspanning, recreatie en het inbrengen van meer groen
binnen het centrum. Daarnaast zorgen nog andere groenstructuren voor de
ruimtelijke afwerking van het centrumgebied.
3.4.3.1.2.

de verschillende centrumfuncties biedt mogelijkheden om er een aangenaam
centrum van te maken. Een tweede punt vormt de herinrichting van de openbare
ruimte van de Kasteelstraat-Hoogstraat-Neerstraat met hoofdzakelijk gesloten
bebouwing en centrumfuncties zoals winkels en scholen.

Een groene rand met diepe vertakkingen tot in het centrum

Dit gaat uit van het principe om de open ruimte omheen het bebouwde gebied
maximaal te behouden. Deze groenelementen nemen verschillende vormen aan.
Wat Brakel betreft worden deze grotendeels gevormd door de Zwalm en haar
zijbeken, de omringende open kouters, het Toeppark en het recreatiedomein
Rijdtmeersen. Deze open randen vormen niet alleen de drager van de groene
gordel maar zorgen ook voor een tegenwicht t.o.v. de bebouwde ruimte. Tevens is
het noodzakelijk het groen op een aantal plaatsen zo diep mogelijk te laten
doordringen in het centrum. Dit moet de binding met de open ruimte behouden.
Dit wordt vertaald naar :
 het versterken van de aanwezigheid van de Dorenbosbeek-Zwalmbeek
en haar zijbeken in de bebouwde ruimte;
 bosuitbreiding van het Toeppark met landschappelijke integratie van de
bestaande woningen en de uitbreiding van Top Bronnen zoals
opgenomen in het BPA Breeveld.
 versterken en herstellen van de valleigebieden;
 aandacht voor groen in en rond het recreatiedomein Rijdtmeersen.
3.4.3.1.3.

Verbeteren van de verschijningsvorm van het centrumgebied

Dit houdt in de eerste plaats de herinrichting van het marktplein van Nederbrakel
en de invalswegen (Neerstraat-Hoogstraat-Kasteelstraat) in. Het marktplein met
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Afbeelding [ 7 ]

Gewenste ruimtelijke structuur Hoofddorp Op- en Nederbrakel (bron: GRS Brakel)
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS

28

TOELICHTINGSNOTA GEMEENTE BRAKEL

[4]


4.1.1.

BESTAANDE FEITELIJKE
TOESTAND

KAART BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

DEELGEBIED GEMEENTEHUIS

Het deelgebied gemeentehuis omvat naast het gemeentehuis ook de toeristische
dienst, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en een
conciërgewoning. De functies, met uitzondering van de conciërgewoning, situeren
zich aan de westzijde van het Marktplein, en zorgen samen met de omliggende
gesloten bebouwing voor een westelijke gevelwand van het plein. Achterin het
perceel werd enkele bijgebouwen en conciërgewoning gebouwd. Daarnaast is ook
ruimte gecreëerd om te parkeren.
Het studiebureau Grontmij onderzocht in de “Haalbaarheidsstudie nieuw
administratief centrum gemeente Brakel – fase 1 inventaris” (2014) de
bouwtechnische kwaliteit van de bestaande gebouwen van het deelgebied. Naast
deze gebouwen werden ook de gebouwen van de PWA-VDAB en de muziekschool
gelegen buiten het plangebied besproken. Uit deze kwalitatieve en technische
beoordeling blijkt dat het huidige gebouwenpatrimonium niet meer voldoen aan
de hedendaagse normen en wensen van het gemeentebestuur.

Afbeelding [ 8 ]

Foto gemeentehuis, toeristische dienst, en OCMW dienst

4.1.2.

DEELGEBIED SERPENTESTRAAT

Het deelgebied Serpentestraat omvat twee percelen langs de Serpentestraat, met
de huisnummers 10-14. Op het perceel met huisnummer 14 bevindt zich een
vrijstaande woning voorzien van een ruime achtertuin langs de Theo Brakelsstraat.
Huisnummer 10 omvat de voormalige Dekenij. De Dekenij is voorzien van een
ruime ommuurde achtertuin met enkele bomen. Daarnaast bezit de Dekenijn ook
een ommuurde voortuin langs de voorzijde (Serpentestraat).
Tussen beide percelen loopt de Molenbeek van west naar oost. De oevers van de
beek zijn begroeid met bomen. Het deelgebied wordt gekenmerkt door zijn lage
bezettingsgraad (bebouwd en verhard) en groene uitstraling.
In de directe omgeving van het deelgebied zijn voldoende parkingsvoorzieningen
gelegen (Marktplein, Vierschaar, Tirse en de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen
aansluitend op de Tirse). Aan de zuid- en oostrand van het plangebied werden
recent meergezinswoningen gerealiseerd. Het deelgebied sluit verder ook aan bij
de kern van Nederbrakel.
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Afbeelding [ 9 ]

Foto Voormalige Dekenij

Afbeelding [ 10 ]

Foto vrijstaande woning – Molenbeek (Zwalmbeek)

Afbeelding [ 11 ]

Foto achtertuin vrijstaande woning

Afbeelding [ 12 ]

Foto Theo Brakelsstraat – Molenbeek (Zwalmbeek)
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 zone voor

[5]

BESTAANDE JURIDISCHE
TOESTAND

5.1.

PLANOLOGISCH-STEDENBOUWKUNDIG

5.1.1.

BESTEMMINGS- EN RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN

Tabel [ 1 ]

Bestemmings- en ruimtelijke uitvoeringsplannen

BESTEMMINGS- EN
RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN
Gewestplan

Bijzonder- en/of
Algemeen Plan van
Aanleg

BINNEN PLANGEBIED

GRENZEND AAN
PLANGEBIED

Gewestplan nr. 11
‘Oudenaarde’ (KB
24/02/1977 )
 woongebied
 woongebied met
cultureel
historische en/of
esthetische waarde

Gewestplan nr. 11
‘Oudenaarde’ (KB
24/02/1977 )
 woongebied
 woongebied met
cultureel
historische en/of
esthetische waarde
 gebied voor
gemeenschapsvoor
zieningen en
openbaar nut
 gebied voor
dagrecreatie
Bijzonder Plan van Aanleg
nr. 2 ‘Centrum
Nederbrakel’

Deelgebied
gemeentehuis:
Bijzonder Plan van Aanleg
nr. 2 ‘Centrum
Nederbrakel’
 zone voor
gebouwen van
openbaar nut

Gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan
Provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan
Gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

5.1.1.1.


achtergebouwen
Deelgebied
Serpentestraat:
Bijzonder Plan van Aanleg
nr. 2 ‘Centrum
Nederbrakel’
 zone voor open
bebouwing
 zone voor winkel en
woningbouw
 zone voor gesloten
bebouwing groepswoningbouw
 zone voor
bijgebouwen
 zone voor
achteruitbouw
 zone voor koeren,
erven en hovingen
 zone voor
waterwegen
 bufferzone
geen

geen

geen

geen

geen

geen

Gewestplan
KAART GEWESTPLAN

Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’. Op 24
februari 1977 werd dit gewestplan bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
De twee deelgebieden zijn gelegen binnen de bestemming woongebied. In de
toelichting bij het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de
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inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen
en latere wijzigingen wordt omschreven welke activiteiten er in dit gebied mogelijk
zijn.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om
redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen,
voor agrarische bedrijven.

5.1.2.

VERKAVELINGEN

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gelegen.

5.1.3.

RUILVERKAVELINGEN

Binnen het plangebied zijn geen ruilverkavelingen gelegen.

Daarnaast is het deelgebied gemeentehuis aangeduid met de overdruk
‘woongebied met cultureel historische en/of esthetische waarde’. In deze
gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan
bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
5.1.1.2.

Bijzonder plan van aanleg nr. 2 ‘Centrum Nederbrakel’


KAART BPA NR. 2 ‘CENTRUM NEDERBRAKEL’

Binnen het bijzonder plan van aanleg nr. 2 ‘Centrum Nederbrakel’ werd de site van
het gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW en een conciërgewoning
opgenomen binnen de ‘zone voor gebouwen van openbaar nut’ en ‘zone voor
achtergebouw’. De percelen aanpalend aan deze gemeenschapsvoorzieningen,
gelegen net buiten het deelgebied gemeentehuis, zijn bestemd als ‘zone voor
winkel en woningbouw’ en ‘zone voor achtergebouw’.
Het deelgebied Serpentestraat is hoofdzakelijk bestemd in functie van de
woonbestemming. De Dekenij sluit aan bij de kernbebouwing van het centrum en
is bijgevolg bestemd als ‘zone voor winkel en woningbouw’ en ‘zone voor
bijgebouwen’. De vrijstaande woning (nr. 14) is bestemd als ‘zone voor open
bebouwing’ en ‘zone voor achteruitbouw’. De tuinen van beide percelen hebben
de bestemming ‘zone voor koeren, erven en hovingen’. Overigens is het tracé van
de Molenbeek opgenomen in de bestemmingen ‘zone voor waterwegen’ en
‘bufferzone’.
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
Opmerking: de projectie van het GRB op het gewestplan is
slechts een eigen interpretatie en heeft enkel een informatieve waarde
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73869

5.2.

ANDERE SECTORALE WETGEVING

5.2.1.

ONROEREND ERFGOED



5.2.1.1.2.

KAART ONROEREND ERFGOED

5.2.1.1.

Inventarissen

Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet officieel van kracht. Het
Onroerenderfgoeddecreet voorziet de vaststelling van vijf inventarissen:
 de inventaris van het bouwkundig erfgoed;
 de landschapsatlas;
 de inventaris van de archeologische zones;
 de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
 de inventaris van historische tuinen en parken.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geïnventariseerd en vastgesteld
onroerend erfgoed. Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Dergelijke opname heeft geen rechtsgevolgen. Het
goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd. Vastgesteld onroerend erfgoed
is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een
vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met
bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naar gelang de inventaris.
5.2.1.1.1.
Inventaris bouwkundig erfgoed
De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed bepaalt eenduidig in
een overzichtelijke lijst per gemeente het gebouwd patrimonium van Vlaanderen.
Binnen het plangebied treffen we volgende vastgestelde bouwkundige relicten
aan:
Tabel [ 2 ]
ID
73829

Inventaris bouwkundig erfgoed
NAAM
OCMW (Beenhouwerij en
café Weerwolf)

ADRES
Marktplein 26, Brakel

STATUS
bewaard

Pastorie van St.-Pieter-inde-Banden

Serpentestraat 10

bewaard

Landschapsatlas

De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle
landschappen in Vlaanderen. De inventaris geeft een overzicht van historische
landschapselementen, structuren en gehelen. De relicten zijn afkomstig van
verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is.
In de landschapsatlas vind je onder meer ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een
erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke ensembles. In het
verleden
konden
ankerplaatsen
aangeduid
worden.
Met
het
Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel kunnen alle
items uit de landschapsatlas vastgelegd worden in de vastgestelde
landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid,
zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een
onroerenderfgoedrichtplan. Binnen het plangebied en in de omgeving zijn er geen
ankerplaatsen aanwezig.
5.2.1.1.3.

Inventaris archeologische zones

De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden
archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen
twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de
aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat
dit erfgoed nog voldoende bewaard is om archeologische waarde te hebben. Er
zijn geen archeologische zones gekend binnen het plangebied.
5.2.1.1.4.
Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een historische
betekenis hebben, kunnen een plaats krijgen in de inventaris van houtige
beplantingen met erfgoedwaarde. In het plangebied zijn geen houtige
beplantingen met erfgoedwaarde gekend. In de ruime omgeving is de vredesboom
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naast de parochiekerk opgenomen in de inventaris. De lindeboom staat achter het
herdenkingsmonument voor de beide wereldoorlogen.
5.2.1.2.

Beschermingen

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten:
 een beschermd monument;
 een beschermd cultuurhistorisch landschap;
 een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 een beschermde archeologische site.
5.2.1.2.1.
Beschermd monument
Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is
vanwege zijn erfgoedwaarde. Binnen het plangebied zijn geen monumenten
beschermd. In de nabijheid is de toren van de parochiekerk Sint-Pieter-in-deBanden beschermd als monument (ID: 9962).
5.2.1.2.2.
Beschermd cultuurhistorisch landschap
Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en
erfgoedwaarde bezit, waardoor het van algemeen belang is. Binnen het plangebied
komen geen cultuurhistorische landschappen voor.
5.2.1.2.3.

Beschermd stads- of dorpsgezicht

De term stads- of dorpsgezicht duidt op een groepering van onroerende goederen
met de omgevende bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen
belang zijn. Binnen en in de nabijheid van het plangebied is geen beschermd stadsof dorpsgezicht gelegen.
5.2.1.2.4.

Beschermde archeologische site

Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten van
menselijke activiteit uit het verleden, maar ook over de context waarin ze worden
aangetroffen en de relaties tussen de objecten, sporen en vondsten. Er bevinden
zich geen beschermde archeologische sites binnen het plangebied.
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Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.
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5.2.2.2.

5.2.2.

NATUUR EN LANDBOUW

Tabel [ 3 ]

Natuur en landbouw



NATUUR EN LANDBOUW

BINNEN PLANGEBIED

Bodem

antropogeen

Herbevestigd agrarisch
gebied (HAG)

geen

Geen (regio Vlaamse
Ardennen, deelruimte 1
Zwalm op 300m)

Speciale
beschermingszones

geen

Vlaams ecologisch
netwerk (VEN)

geen

Biologische
waarderingskaart



Geen (Bossen van de
Vlaamse Ardennen en
andere Zuidvlaamse
bossen, BE2300007, op
550m)
Geen (De Midden- en
Benedenloop van de
Zwalm, GEN, ID: 64, op
725m)

biologisch minder
waardevol;

biologisch waardevol

5.2.2.1.


biologisch minder
waardevol (UA=
minder dichte
bebouwing)

GRENZEND AAN
PLANGEBIED

vochtige leem

natte leem

natte klei

antropogeen

Herbevestigd agrarisch gebied
KAART HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse
overheid een ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos. Op 8 mei 2009
keurde de Vlaamse Regering de visie en de beleidsmatige herbevestiging van de
bestaande gewestplannen voor ca. 29.000ha agrarisch gebied (HAG) goed. Het
plangebied ligt niet in herbevestigd agrarisch gebied. Het grondgebied van Brakel
valt binnen de regio Vlaamse Ardennen, deelruimte 1 Zwalm en deelruimte 2
Vlaamse Ardennen.

Bodemkaart
BODEMKAART

Het plangebied en het centrum van Nederbrakel (onmiddellijke omgeving van het
plangebied) wordt gekenmerkt door antropogene bodems. De Rijdtmeersen aan
de westzijde van de Serpentestraat wordt volgens de bodemkaart aangeduid als
vochtige tot natte leen en natte klei.
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5.2.2.3.

Speciale beschermingszones

Artikel 36ter van het decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk
milieu (decreet Natuurbehoud) bepaalt dat ieder plan dat – afzonderlijk of in
combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestemde activiteiten, plannen
of programma’s – een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van
een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient
onderworpen te worden aan een passende beoordeling. Het gaat om gebieden die
door de Vlaamse Regering zijn voorgesteld of aanwezen zijn als speciale
beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG van 2
februari 1979) en de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992). De
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin
aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden (habitats) beschermd
moeten worden door de lidstaten. De gebieden die vallen onder de richtlijnen
moeten uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk
wordt Natura 2000 genoemd.
De Vogelrichtlijn bevat een lijst van zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor
deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogel
moeten
speciale
beschermingszones
(vogelrichtlijngebieden)
worden
aangewezen. Noch in Brakel, noch in de buurgemeenten komt een
vogelrichtlijngebied voor. Het plangebied ligt dus niet in (of in de omgeving van)
een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied in de zin van
vogelrichtlijngebied.
In de Habitatrichtlijn staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke
habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500
plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de vogelrichtlijn
vallen) en 198 habitats genoemd. Ze worden bovendien verdeeld over
verschillende biogeografische regio’s en in prioritaire en niet-prioritaire soorten.
Ook voor Habitatrichtlijngebied moeten speciale beschermingszones
(habitatrichtlijngebieden) worden aangewezen.

Het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan situeert zich echter niet
in habitatrichtlijngebied.
In de ruime omgeving (550m) van het plangebied komt het habitatrichtlijngebied
‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen (BE2300007)
voor.
5.2.2.4.

Vlaams ecologisch netwerk (VEN)

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd
geheel van de belangrijkste (bestaande of nieuwe) natuur- en bosgebieden, waarin
een specifiek beleid inzake het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur wordt uitgevoerd via beschermingsmaatregelen. Het bestaat uit de Grote
Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). De
afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk verloopt in twee fasen. In de eerste
fase die in 2003 is afgerond, zijn circa 85.000 ha definitief vastgelegd door de
Vlaamse Regering. De tweede fase verloopt volledig via de ruimtelijke ordening
gezien de consensus hier moeilijker ligt en gelijktijdig ook de afbakening van de
agrarische structuur wordt geregeld. Er liggen geen gebieden van het Vlaams
Ecologisch Netwerk binnen of in de directe omgeving van het plangebied. Het
dichtstbijzijnde VEN-gebied is de grote eenheid natuur (GEN) ‘Midden- en
Benedenloop van de Zwalm (ID: 64), gelegen op 725m.
5.2.2.5.


Biologische waarderingskaart
BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

De biologische waarderingskaart (versie 2, 2014), is een inventaris opgemaakt door
het Instituut voor Natuur- en Bossonderzoek (INBO) en geeft een indicatie van de
biologische waardering van de klasseringseenheid op basis van de criteria
biotoopzeldzaamheid, biologische kwaliteit, algemene kwetsbaarheid en
vervangbaarheid. De biologische waarderingskaart kan een goede inschatting
geven of de (groene) gewestplanbestemming nog steeds adequaat is op een
specifiek perceel.
Het plangebied staat gekarteerd als biologisch minder waardevol.
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5.2.3.

ONTSLUITING

Het deelgebied gemeentehuis situeert zich naast de lokale weg Serpentestraat en
de markt. De Dekenij en de vrijstaande woning zijn gelegen langs de lokale wegen
Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.
Tabel [ 4 ]

Wegen

WEGEN

BINNEN PLANGEBIED

GRENZEND AAN HET PLANGEBIED

Gewestwegen

geen

geen

Rooilijnplannnen

geen

Buurt- en
voetwegen

geen

Serpentestraat (KB 08/01/1975)
Wielendaalstraat-SerpentenstraatBrugstraat (KB 09/06/1913)

buurtweg nr. 24
(Serpentestraat)

voetweg nr. 61 (Theo
Brakelsstraat)

5.2.3.1.

Gewestwegen

Binnen het plangebied of aan de grens van het plangebied komen geen
gewestwegen voor. Aan de zuidzijde van de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk en het
plangebied ligt de gewestweg N8 (Hoogstraat-Neerstraat).
5.2.3.2.


Buurt- en voetwegen
KAART BUURT- EN VOETWEGEN

De wegen op de Atlas der Buurtwegen worden gecategoriseerd volgens
buurtwegen (chemins) en voetwegen (sentiers). Binnen het plangebied komen
geen buurt- en voetwegen voor.
Twee trage wegen grenzen aan het plangebied. De buurtweg nr. 24 komt overeen
met de Serpentestraat en de voetweg nr. 61 komt overeen met de Theo
Brakelsstraat.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTEHUIS

44

TOELICHTINGSNOTA GEMEENTE BRAKEL

PROVINCIE OOST- VLAANDEREN
GEMEENTE BRAKEL

PA

PA

60

4

4

61

RUP GEMEENTEHUIS

PN
PA

PA

BUURT- EN VOETWEGEN
PN

LEGENDE

REFERENTIE

61
23

grens plangebied

61
A

bestaande bebouwing

61

kadastrale percelen

A

60
BUURT- EN VOETWEGEN

23

buurtweg (c) met nummer
voetweg (s) met nummer

24

59

59

buurtwegwijziging
A
B
PA
PN

afgeschaft
verbreding
deel afgeschaft bij verplaatsing
nieuw deel bij verplaatsing

23

50
50
23

0

A

schaal 1 : 2500

25

50
m

11
9

Bron onderlegger: GRB, AGIV (december 2016)
Bron: Provincie Oost-Vlaanderen
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een
benadering. Dit plan is geen topografische opmeting.

A

OPDRACHTGEVER

23

9
11

Gemeentebestuur Brakel
Marktplein 1
9660 BRAKEL

B
A

OPDRACHTHOUDER
SOLVA
Gentsesteenweg 1B
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

50

6.2.1.

[6]

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.1.

PROBLEEMSTELLING

Het gemeentebestuur liet in 2014 door het studiebureau Grontmij de
“Haalbaarheidsstudie nieuw administratief centrum gemeente Brakel – fase 1
inventaris” opmaken om de technische staat van de bestaande gebouwen van het
deelgebied gemeentehuis, de gebouwen van de PWA-VDAB en de muziekschool te
beschrijven. Uit deze kwalitatieve en technische beoordeling bleek dat het huidige
gebouwenpatrimonium niet meer voldoet aan de hedendaagse normen en
wensen van het gemeentebestuur. In de studie kwamen diverse technische
problemen naar voor, waaronder vochtproblemen, gebrekkige ventilatie, geen
toegankelijkheid voor mindervaliden, brandveiligheid, …

6.2.

PLANOPZET DEELGEBIED SERPENTESTRAAT

De gemeente Brakel heeft in navolging van de “Haalbaarheidsstudie nieuw
administratief centrum gemeente Brakel – fase 1 inventaris” en “fase 2 studie” een
“Conceptnota locatie podiumzaal, muziekschool en administratief centrum”
opgemaakt (GR 28/11/2016). De nota bundelt de kwalitatieve en technische
beoordeling van het bestaande patrimonium samen met het gewenste
programma. Met deze nota wenst de gemeente een geschikte locatie te zoeken
om het bestaande gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW en de
muziekschool te herlocaliseren. Overigens wordt nog een podiumzaal, een
polyvalente zaal met aansluitend een keuken en sanitaire ruimtes aan het
bestaande programma toegevoegd. De podiumzaal en polyvalente zaal hebben
beiden een maximale capaciteit van ongeveer 400 bezoekers elk. Uit de vier
onderzochte locaties werd het deelgebied Serpentestraat als beste locatie
beoordeeld. Bijgevolg wenst voorliggende RUP de realisatie van deze functies
mogelijk maken.

PROGRAMMA

Uit interviews met personeelsleden, adviesraden en de directie van de
muziekschool kwam onderstaand programma naar voor:
 administratieve centrum (administratieve diensten, toeristische dienst,
OCMW, …): ±1640m²;
 podiumzaal: ±633m²(±400 bezoekers);
 polyvalente zaal: opp. nader te bepalen door de gemeente (±400
bezoekers);
 muziekschool: ±769 m²;
 ondergronds ruimte : ±361 m².
 …
Dit geeft een totaal van ±3403m² vloeroppervlakte of ±3042m² bovengrondse
vloeroppervlakte (excl. polyvalente zaal) verdeeld over de verschillende
bouwlagen.

6.2.2.

KERNVERSTERKING IN NEDERBRAKEL

De podiumzaal, de polyvalante zaal en de muziekschool zijn complementair aan
het administratief centrum. Het administratief centrum zal vooral gebruikt worden
tijdens de kantooruren; de podiumzaal, de polyvalante zaal en de muziekschool
zullen vooral buiten de kantooruren gebruikt worden (’s avonds en in het
weekend). Het inpassen van de bestaande en bijkomende functies in het centrum
van Nederbrakel kan bijzonder kernversterkend werken op de lokale horeca,
handel, ….
Met het inpassen van deze functies in het centrum wordt het gebruik van de wagen
gereduceerd, gezien de site vlot bereikbaar is voor de zwakke weggebruiker en met
het openbaar vervoer (halte Neerstraat). Bijkomend is het deelgebied in de directe
omgeving gelegen van voldoende parkeervoorzieningen (Marktplein (50m),
Vierschaar (200m), Tirse (50m) en de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen
aansluitend op de Tirse (150m). De aanleg van de nieuwe parking wordt voorzien
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vóór de aanleg van het administratief centrum. Daarnaast kunnen binnen het
deelgebied beperkte parkeermogelijkheden voorzien worden voor personeel,
mindervaliden, fietsers, …

6.2.3.

nevenfuncties (waaronder ruimte voor handel, horeca, diensten, …) de dynamiek
en het voorzieningenniveau op het plein versterken.

INVULLING DEELGEBIED

Het deelgebied wordt langs twee zijden begrensd door de Serpentestraat en de
Theo Brakelstraat. Het voorliggend RUP maakt het mogelijk om het programma tot
tegen de grens met het openbaar domein te realisteren om zo in het binnengebied
voldoende ruimte te voorzien voor het tracé van de Molenbeek en buitenruimte
rond het gebouw. Bijgevolg zal de bestaande vrijstaande woning (huisnummer 14)
en de Dekenij vermoedelijk dien te wijken voor de bouw van het nieuw
administratief centrum.
De gemeente wenst met het nieuw op te richten gebouw de aanwezige Molenbeek
te benadrukken en mee in de architectuur integreren. De Molenbeek biedt de
mogelijkheid om naast water ook groen tot diep in de kern te laten doordringen.
Het deelgebied biedt naast de realisatie van het programma nog de mogelijkheid
om de resterende niet bebouwde ruimtes in te richten als publieke groene ruimtes
met eventueel bijkomende (openlucht)functies. De cultuurhistorische waarde van
de bestaande ommuurde tuin van de Dekenij dient bij de herinrichting voorop te
staan.

6.3.

PLANOPZET DEELGEBIED GEMEENTEHUIS

De site van het bestaande gemeentehuis is volgens het Bijzonder Plan van Aanleg
‘Centrum Nederbrakel’ opgenomen in de bestemming ‘zone voor gebouwen van
openbaar nut’. Gelet op de geplande herlocalisatie van het bestaande
gemeentehuis, de toeristische dienst en het OCMW dient het voorliggend RUP een
passende planologische bestemming te gegeven aan de strategisch gelegen site.
Het RUP gaat eerst en vooral uit van het afwerken van de gevelrij aan de westzijde
van het Marktplein met de woonbestemming. Daarnaast kunnen diverse
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[7]

7.3.

GRAFISCH PLAN EN
STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 3: ZONE VOOR GEMEENSCHAPS- EN
OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN

Het grafisch plan en de hierbij horende stedenbouwkundige voorschriften vormen
de verordenende onderdelen van het RUP. Na inwerkingtreding van voorliggend
RUP dient een stedenbouwkundige aanvraag binnen het plangebied in
overeenstemming te zijn met de mogelijkheden die het desbetreffende grafisch
plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften bieden. Onderstaande
paragrafen geven een kort overzicht van de stedenbouwkundige voorschriften en
hun inhoudelijke opzet.

De zone betreft de nieuwe locatie voor het administratieve centrum
(administratieve diensten, toeristische dienst, OCMW, …), een podiumzaal, een
polyvalente zaal, de muziekschool, … De zone is bestemd voor
gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen
eigen aan deze bestemming (parkeerplaatsen, signalisatie, etc.). Als
nevenbestemming is één conciërgewoning toegestaan.
Het deelgebied Serpentestraat wordt grotendeels bestemd als zone voor
gemeenschaps- en openbare nutvoorzieningen, teneinde voldoende flexibiliteit te
creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Dit weliswaar aan de hand van een
aantal belangrijke stedenbouwkundige spelregels (maximale bezettingsgraad,
maximale verhardingsgraad, enz.).

7.1.

7.4.

ARTIKEL 1: ZONE VOOR WINKEL EN WONINGBOUW

De zone voor winkel en woningbouw betreft het voormalige gemeentehuis, de
toeristische dienst, het OCMW en de bijhorende conciërgewoning. De zone is
bestemd voor één- en meergezinswoningen, onder de vorm van aaneengesloten
bebouwing. Daarnaast worden ook kernversterkende functie (detailhandel,
horeca, diensten en/of kantoren) toegestaan in nevenbestemming voor zover
steeds gecombineerd met bijbehorende woongelegenheid.
De niet-bebouwde terreinen van de kavel worden ingericht als tuinzone.

7.2.

ARTIKEL 4: ZONE VOOR RIJWEGEN

Het betreft het openbaar domein binnen het plangebied.

7.5.

ARTIKEL 5: TRACÉ
VOOR
(INDICATIEF IN OVERDRUK)

WATERWEGEN

De aanwezige Molenbeek wordt in het deelgebied Serpentestraat bevestigd op het
grafisch plan. De aanduiding van de locatie van het tracé is richtinggevend. De
ligging van het tracé kan 30m verschuiven langs weerszijden van de op het grafisch
plan aangeduide positie.

ARTIKEL 2: ZONE VOOR ACHTERGEBOUWEN

De zone voor achtergebouwen betreft de achterliggende delen van het voormalige
gemeentehuis, de toeristische dienst, het OCMW en de bijhorende
conciërgewoning. Deze bestemming situeert zich op 15m van de rooilijn. De zone
is bestemd voor wonen, detailhandel, horeca, diensten en/of kantoren, kleine
werkplaatsen en (auto-)bergplaatsen.
De niet-bebouwde terreinen van de kavel worden ingericht als tuinzone.
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8.1.







DECRETALE BEPALINGEN
WATERTOETS

KAART OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de
veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen,
gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door
de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het
landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer
van deze elementen”.

KAART INFILTRATIEGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART WINTERBED

In artikel 8 § 5 van het decreet integraal waterbeleid werden specifiek de
ruimtelijke uitvoeringsplannen onderworpen aan de watertoets bij wijziging van
het decreet van 25 mei 2007

KAART HELLINGEN

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 14
november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de
watertoets worden genoemd. De watertoets is een instrument waarmee de
overheid beslist over een vergunning, een plan of een programma en inschat welke
de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als
een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het
plan of het programma.
Artikel 8 van het decreet luidt:
“Art. 8 § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet
beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door
goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen
van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet
mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte
voor het watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op
het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen
of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit;

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit
over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de
toepassing van de watertoets. Het besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 31 oktober 2006, trad in werking op 1 november 2006.
Op 1 maart 2012 trad een nieuw uitvoeringsbesluit in werking. De belangrijkste
wijzigingen zijn het omzetten van de aanbeveling tot advies naar de adviesplicht
en het wijzigen van de kaart van overstromingsgevoelige gebieden.

8.1.1.

TOETSING

Het plangebied behoort tot het Boven-Scheldebekken, meer bepaald het
deelbekken Zwalm. Er bevinden zich geen signaalgebieden binnen het plangebied.
De watertoetskaarten geven voor het plangebied de volgende aspecten weer:
Tabel [ 5 ]

Watertoets

THEMATISCHE KAART
Waterlopen

RELATIE M.B.T. HET PLANGEBIED
Doorheen het deelgebied gemeentehuis lopen
geen waterlopen en/of waterwegen.
In het deelgebied Serpentestraat komen twee
geklasseerde waterlopen voor. De
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Overstromingsgevoeligheid
(versie 2014)

Infiltratiegevoeligheid

Grondwaterstromingsgevoeli
gheid
Erosiegevoeligheid
Winterbed
Hellingenkaart

Zoneringskaart
Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

Slijpkotmolenbeek (derde categorie) is ingebuisd
onder de Theo Brakelstraat. De Molenbeek (derde
categorie) loop doorheen het deelgebied van de
zuidwestzijde naar de noordoostzijde.
Het deelgebied gemeentehuis is niet aangeduid als
overstromingsgevoelig.
Het deelgebied Serpentestraat is beperkt
aangeduid als effectief overstromingsgevoelig.
Deze zone is gesitueerd tussen de
Slijpkotmolenbeek en de Molenbeek.
Het plangebied is niet infiltratiegevoelig. Dat wil
zeggen dat de bodem het regenwater niet goed
laat indringen.
Het plangebied is zeer gevoelig voor
grondwaterstroming. Dat wil zeggen dat de grond
zeer goed laterale grondwaterstroming toelaat.
Het plangebied is grotendeels erosiegevoelig.
Het plangebied is niet gelegen in een
winterbedding van een waterloop.
Globaal gezien is het plangebied vrij vlak. Het
merendeel van het plangebied kent een helling
met een percentage tussen 0,5% en 5%.
Het plangebied behoort tot het centraal gebied.

8.1.2.

BEOORDELING VAN DE EFFECTEN OP HET
WATERSYSTEEM

8.1.2.1.

Wijziging van het overstromingsregime

Voorliggend RUP maakt het bouwen van nieuwe constructies en het aanleggen van
verhardingen mogelijk binnen het plangebied. Deze ingrepen kunnen
‘overstroombare ruimte’ innemen waardoor het overstromingsregime van het
plangebied en zijn omgeving kan wijzigen. Er dienen bijgevolg maatregelen
genomen te worden opdat het hemelwater dat op de verharde zone terecht zal
komen, op het terrein zelf hergebruikt wordt, natuurlijk infiltreert of gebufferd en
vervolgens vertraagd afgevoerd wordt.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater dient te worden nageleefd. Rekening houdende met deze
stedenbouwkundige verordening die ook van toepassing is op de werken die in
verdere uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen uitgevoerd worden,
zal de mogelijke impact op de waterhuishouding beperkt blijven.
Binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden de principes van duurzaam
waterbeheer opgelegd. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met
de doelstellingen van het artikel 5 van het decreet Integraal Waterbeleid.
8.1.2.2.

Wijziging van de infiltratie- en afstromingshoeveelheid

Het plangebied ligt niet binnen een beschermingszone in het kader van een
grondwaterwinning.
De kaart met infiltratiegevoelige gebieden toont dat het plangebied niet
infiltratiegevoelig is. Dit wil zeggen dat de bodem het hemelwater niet goed laat
infiltreren.
Voorliggend RUP maakt bijkomende bebouwing en verharding mogelijk waardoor
de infiltratie- en afstromingshoeveelheid van hemelwater kan wijzigen. Om
mogelijke effecten ten gevolge van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan op
het watersysteem te verhelpen, dienen een aantal maatregelen genomen te
worden:
 Stedenbouwkundige aanvragen na inwerkingtreding van voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan dienen minstens te voldoen aan de vigerende
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater. Prioriteit dient daarbij uit te gaan naar
hergebruik van hemelwater (bijvoorbeeld sanitair) en vervolgens naar
infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer;
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8.1.2.3.

vanuit de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen
wordt aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes van
meer dan 1000m², bovenop de geldende verordening meer
gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van verhardingen
te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden
of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de
terreinkenmerken
(bodemtextuur
en
grondwaterstand),
de
overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de
verharding. Zo worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie
http://www.oostvlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/) ;
het hemelwater dient vertraagd te worden afgevoerd;
het gebruik van waterdoorlatende materialen wordt aangemoedigd,
tenzij dit om functionele of praktische redenen niet aangewezen is of
vanuit andere regelgeving niet toegestaan is;
Waterdoorlatende materialen moeten geplaatst worden op een
waterdoorlatende funderingslaag;
bij de waterdoorlatende verhardingen moet infiltratie mogelijk gemaakt
worden door deze verhardingen zonder helling of zonder afvoergoten
aan te leggen en door opstaande randen te voorzien die het versneld
afstromen beletten;
indien de waterdoorlatende verhardingen niet kunnen aangelegd worden
volgens de bovenstaande voorwaarden dan moeten deze verhardingen
beschouwd worden als normale verharde oppervlakken waarvan het
hemelwater moet afgevoerd worden naar de infiltratiezones;
Wijziging van het erosiegedrag

Het plangebied is aangeduid als erosiegevoelig. Het voorliggend ruimtelijk
uitvoeringsplan voorziet ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand slechts
een beperkte wijziging van het bodemgebruik door het mogelijk maken van
bijkomende bebouwing en verhardingen. Bovendien worden geen grote ingrepen

op het reliëf voorzien. Er kan worden aangenomen dat het effect op het
erosiegedrag minimaal zal zijn.
8.1.2.4.

Wijziging van de grondwaterstroming

Met grondwaterstroming wordt de laterale beweging van grondwater doorheen
de ondergrond en de toestroming van kwel bedoeld. Voor de watertoets is de
ondiepe grondwaterstroming van belang. Deze stroming kan immers beïnvloed of
verstoord worden door ondergrondse constructies.
Het plangebied is gelegen in een zone die zeer gevoelig is voor
grondwaterstroming. De uitvoering van het RUP, t.o.v. de bestaande feitelijke en
juridische toestand, kan ertoe leiden dat er ondergrondse constructies worden
voorzien. Het programma opgenomen in het RUP voorziet een realisatie van ±
361m² ondergrondse ruimte. Weliswaar dient deze oppervlakte niet beschouwd
te worden als grootschalige ondergrondse constructies (ondergrondse
constructies met een diepte van meer dan 5m of een horizontale lengte van meer
dan 100m). De geplande ondergrondse constructies zullen een beperkt negatieve
impact hebben op de grondwaterstroming.
8.1.2.5.

Wijziging van het oppervlakte- en grondwater

De discipline grond- en oppervlaktewater valt uiteen in twee sub-disciplines,
namelijk de grond- en oppervlaktewaterhuishouding en de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater.
8.1.2.5.1.
Wijziging van de grond- en oppervlaktewaterhuishouding
Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) maakt het plangebied deel uit van
het Boven-Scheldebekken, meer bepaald het deelbekken Zwalm.
Er kan gesteld worden dat de uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan kan
resulteren in een toename aan bebouwing en verhardingen. De nodige
maatregelen dienen dan ook genomen te worden om het afvloeiend hemelwater
op te vangen, te hergebruiken of vertraagd af te voeren. Hiertoe worden
bepalingen opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Prioriteit gaat naar het
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hergebruik boven buffering met vertraagde afvoer. Indien de nodige maatregelen
worden genomen zoals voorzien in de vigerende wetgevingen, kan er gesteld
worden dat er geen sprake zal zijn van een negatief effect op de grond- en
oppervlaktewaterhuishouding.
8.1.2.5.2.

Wijziging van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater

Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied. Er kan verwacht worden dat
de bestemming van het ruimtelijk uitvoeringsplan geen activiteiten zullen
voortbrengen die een significante invloed hebben op de kwaliteit van het
watersysteem.
Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is het
plangebied gelegen in het centraal gebied. Het is dus mogelijk om het plangebied
aan te sluiten op de riolering

8.1.3.

CONCLUSIE

Indien bovenstaande maatregelen in acht genomen worden zullen de gevolgen van
het RUP ‘Gemeentehuis’ op de waterhuishouding beperkt zijn en, kan gesteld
worden dat voorliggend plan geen significante nadelige effecten zal hebben op het
watersysteem. Dit neemt echter niet weg dat bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning het advies aan de bevoegde instanties gevraagd
moet worden.
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8.2.

ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

8.2.1.

INLEIDING

De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft
uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde plan-m.e.r.-decreet,
en trad in werking op 1 december 2007.
De nieuwe regelgeving voorziet dat overheden die een plan met mogelijke
aanzienlijke milieueffecten willen opmaken, eerst de milieueffecten ervan en de
eventuele alternatieven in kaart moeten brengen. Voor plannen die niet van
rechtswege plan-milieueffectrapportage-plichtig zijn, moet de initiatiefnemer (in
casu de gemeente Brakel) een screeningsprocedure (onderzoek tot
milieueffectrapportage) volgen. De initiatiefnemer stelt daarvoor een
screeningsnota of verzoek tot raadpleging op waarin wordt nagegaan of een plan
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

8.2.2.

Departement MOW.

Aan deze instanties werd op 10 april 2017 gevraagd hun advies te verlenen op het
verzoek tot raadpleging.

8.2.3.

BESLISSING DIENST MILIEUEFFECTRAPPORTAGEBEHEER

Op basis van de ontvangen adviezen is op 19 juli 2017 een definitief
screeningsdossier verzonden aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer. Op 17
augustus 2017 verstuurde de dienst Milieueffectrapportagebeheer haar beslissing
waarin werd gesteld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig
is. Een afschrift van de beslissing van de dienst Milieueffectrapportagebeheer is
toegevoegd aan de bijlagen.

ADVIESRONDE

In het kader van de wettelijke verplichting voor dit RUP werd een screening van
mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd. Overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s, werd een adviesvraag geformuleerd aan de dienst
Milieueffectrapportagebeheer teneinde de te raadplegen adviesinstanties te
kennen.
Door de dienst Milieueffectrapportagebeheer werd een selectie van de relevante
betrokken instanties die in het licht van het onderzoek naar de plan-MER-plicht
dienen aangeschreven te worden, meegedeeld. Dit betrof volgende instanties:
 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen;
 Ruimte Vlaanderen – APL – Oost-Vlaanderen;
 Onroerend Erfgoed – Oost-Vlaanderen;
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(GRAFISCH) REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR
EEN BESTEMMINGS- WIJZIGING GEBEURT DIE
AANLEIDING KAN GEVEN TOT VERGOEDINGSREGELING
GRAFISCH REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR EEN BESTEMMINGSWIJZIGING GEBEURT DIE AANLEIDING KAN GEVEN TOT VERGOEDINGSREGELING

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan
de waarde van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en
gebruikersschade zijn financiële regelingen waarbij de overheid de
waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt. Bij de
planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden
krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.2. §1 van de VCRO moet een ruimtelijk uitvoeringsplan
een register, al dan niet grafisch, bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een (kapitaal- of
gebruikersschade)compensatie.
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 percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade,
planbaten, kapitaalschade of gebruikerscompensatie worden bepaald door de
kaartlaag met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk

uitvoeringsplan, digitaal te vergelijken met de kaartlaag met de bestemmingen die
in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden voorzien. In een aantal gevallen verschilt
de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het
oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte
fouten optreden. Het register dient met dat voorbehoud geraadpleegd te worden.

8.3.1.

PLANSCHADE

Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt
voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1° van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan
de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een
vergunning om te bouwen of te verkavelen. Bovendien moet aan volgende criteria
samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
definitieve plan:
 het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg;
 het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing
in aanmerking komen;
 het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone, zoals
bepaald in een plan van aanleg of een RUP;
 enkel de eerste 50m vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor
planschade.
Een voldoende uitgeruste weg wordt gedefinieerd in art. 4.3.5 van de VCRO. Hierin
wordt gesteld dat een voldoende uitgeruste weg ten minste met duurzame
materialen verhard is en voorzien van een elektriciteitsnet.
Het RUP voert herbestemmingen door die mogelijks aanleiding kunnen geven tot
een planschadevergoeding. Deze delen worden grafisch weergegeven op de kaart.
Het gaat om delen waar potentieel planschade zou kunnen optreden. Het is aan
de rechtbank van eerste aanleg om te bepalen of er hier effectief planschade
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optreedt. Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1
tot en met 2.6.3 van de VCRO.

advies bepaalt of er al dan niet een archeologisch vooronderzoek en desgevallend
archeologische opgravingen noodzakelijk zijn.

Tabel [ 6 ]

8.5.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade

PERCEELSNUMMERS
A798 c, A750 e, A740 2w

8.3.2.

OMSCHRIJVING
De bestemmingswijziging betreft een wijziging van
een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “wonen” valt, naar een zone
die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” valt.

PLANBATEN

Volgens artikel 2.6.4 tot en met 2.6.19 van de VCRO en het BVR van 29 mei 2009
worden met voorliggend RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die aanleiding
kunnen geven tot het heffen van planbaten. Deze delen worden grafisch
weergegeven op de kaart.
Tabel [ 7 ]

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten

PERCEELSNUMMERS
A768 E, A770

8.3.3.

OMSCHRIJVING
De bestemmingswijziging betreft een wijziging van
een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen” valt, naar een zone die onder
de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt.

KAPITAALSCHADE EN GEBRUIKRSERSCOMPENSATIE

Er komen geen percelen voor in het plangebied die in aanmerking komen voor
kapitaalschade of gebruikerscompensatie.

8.4.

ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK

Bouwprojecten met ingreep in de bodem worden voor een archeologisch advies
voorgelegd aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Cel Onroerend Erfgoed. Dit

LIJST MET OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN

De stedenbouwkundige voorschriften en de bestemmingen van voorliggend RUP
vervangen bij inwerkingtreding de stedenbouwkundige voorschriften en de
bestemmingen van het gewestplan en BPA’s voor wat betreft de zones die binnen
de (deel)plangebied van voorliggend RUP vallen.
Het betreft volgende bestemming van het koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de
gewestplannen alsook de bestemmingen uit de aanvullende stedenbouwkundige
voorschriften van het gewestplan Oudenaarde (K.B. 24/02/1977):
 Woongebied;
 woongebied met cultureel historische en/of esthetische waarde.
Daarnaast worden de delen van het BPA nr. 2 ‘Centrum Nederbrakel’ die binnen
de (deel)plangebieden van voorliggend RUP vallen, opgeheven. Het betreft
volgende bestemmingen:
 Zone voor gebouwen van openbaar nut;
 zone voor achtergebouwen;
 zone voor open bebouwing;
 zone voor winkel en woningbouw;
 zone voor gesloten bebouwing – groepswoningbouw;
 zone voor bijgebouwen;
 zone voor achteruitbouw;
 zone voor koeren, erven en hovingen;
 zone voor waterwegen;
 bufferzone.
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8.6.

RUIMTEBALANS

De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit ruimtelijk uitvoeringsplan op de
ruimteboekhouding uit het RSV is weergegeven in onderstaande ruimtebalans.
Tabel [ 8 ]

Ruimtebalans (m²)

BESTEMMINGSCATEGORIE
RUP
ORIGINELE
BESTEMMINGSCATEGORIE
WONEN
LIJNINFRASTRUCTUUR
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN
NUTVOORZIENINGEN
TOTAAL

WONEN

LIJNINFRASTRUCTUUR

131m²
33m²

GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN
NUTVOORZIENINGEN

TOTAAL

3791m²

3922m²

294m²

327m²

1263m²

1394m²

1263m²

33m²

4085m²

5512m²
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Volgnr:

Mobiliteitstoets

...

Administratieve gegevens

Naam project

RUP Gemeentehuis

Provincie en gemeente

Provincie Oost-Vlaanderen – gemeente Brakel

Status

Voorontwerp RUP

Contactgegevens
aanvrager

Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel t.a.v. Jürgen De Mets, gemeentesecretaris

1

Projectkenmerken
Situering van het project op kaart (bij te voegen als bijlage)
Ontwerpplannen (bij te voegen als bijlage)

Luik A (in te vullen door de projectverantwoordelijke)

Terrein oppervlakte:
Functiebeschrijving:

0

ha

55

a

12

ca

niet gekend

De gemeente Brakel wil op de gronden van het gemeentehuis & OCMW en voor de woningen met nummers 10 tot 14
in de Serpentstraat een aanpassen doorvoeren aan het BPA ‘Centrum Nederbrakel’, door de opmaak van het RUP
‘Gemeentehuis’. Hierdoor kunnen het gemeentehuis, de toeristische dienst en de OCMW worden verplaatst van het
deelgebied gemeentehuis naar het deelgebied Serpentestraat.

niet gekend

Binnen het deelgebied Serpentestraat wordt een nieuw administratief centrum (voor de administratieve diensten, de
toeristische dienst, OCMW, …) van 1640m² gebouwd. Daarnaast wenst de gemeente in het deelgebied ook ruimte te
voorzien voor een muziekschool (±769m²), een podiumzaal (±633m² voor 400 bezoekers), een polyvalente zaal (voor
±400 bezoekers) en een ondergrondse ruimte (±361m²). De administratieve diensten, de toeristische dienst, het
OCMW en de muziekschool kunnen eerder worden aanzien als bestaand project. De podiumzaal en de polyvalente zaal
omvatten twee nieuwe functies (nieuw project).
Bestaande site van het gemeentehuis (deelgebied gemeentehuis) wordt herbestemd van “zone voor gebouwen van
openbaar nut” naar “zone voor winkel en woningbouw” en “zone voor achtergebouwen” (nieuw project). Deze zones
zijn bestemd voor wonen, met als nevenbestemming detailhandel, horeca, diensten, kantoren, … De effectieve
realisatie van het aantal woningen en vloeroppervlaktes handel, horeca, … is moeilijk in te schatten gezien deze sterk
afhankeliijk zijn van het onderwerp van de toekomstige vergunningsaanvraag.

Uitbreiding:

x

bestaand project

x

nieuw project

(In geval van uitbreiding gelieve in onderstaand overzicht te specificeren wat de bestaande opp. is en wat de uitbreiding omvat)
Bestaande
toestand
Aantal wooneenheden
Bruto vloeroppervlak handel/horeca/
kantoorfunctie/ diensten
Bruto vloeroppervlak
industrie/kmo/ambacht

Uitbreiding

3
N.v.t.

Totaal

NVT

Niet gekend
m²
m²

Niet gekend

niet gekend
m²

m²

m²

m²

niet gekend
x

niet gekend

2

Bruto vloeroppervlak scholen

m²

m²

m²

x

niet gekend

Bruto vloeroppervlak bioscoopzaal,
feestzaal, theater, concertzaal

m²

m²

m²

x

niet gekend

Bruto vloeroppervlak
administratieve centrum
(administratieve diensten,
toeristische dienst, OCMW, …)

±1640m²

±1640m²

podiumzaal (±400 bezoekers)

±633m²

polyvalente zaal (±400
bezoekers)

Niet gekend
m²

muziekschool
ondergronds ruimte

Aantal parkeerplaatsen

±633m²

±769 m²

±361 m²

Binen
plangebied
0 st.
In een straal
van 350m
rond het
plangebied
373 st (excl.
55 st die niet
kunnen
worden
gebruikt
wegens
wegeniswerken)
Zie
parkeertelling
en in bijlage

m²

Niet gekend

m²

niet gekend

±769 m²
±361 m²

Hoogstraat
-3 st (door
herinrichting)
±475 st

niet gekend

Uitbreiding
Tirse
±50 st

3

Bereikbaarheidsprofiel – MESO-NIVEAU
(beschrijving weginrichting, netwerken, kruispunten, snelheidsregimes, ...)
Fietsers/ voetgangers (aanwezige voorzieningen en aangewezen routes)

Het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich in het centrum van Nederbrakel. Beide deelgebieden zijn door hun centrale ligging zeer goed toegankelijk
voor voetgangers en fietsers. De Serpentestraat en de Theo Brakelstraat zijn voorzien van voldoende brede voetpaden. Beide straten hebben geen afzonderlijk fietspad. Het
fietsverkeer wordt bijgevolg gemengd met het gemotoriseerd verkeer.
Binnen de bestaande toestand van het plangebied zijn geen voorzieningen getroffen voor voetgangers en fietsers.

Luik A

Naast de bestaande wegenis, is het plangebied aan de westzijde vlot bereikbaar op bovenlokaal niveau. De zachte doorsteken gelegen in het recreatiedomein Rijdtmeersen zorgen
namelijk voor een belangrijke connectie tussen plangebied en de Haeyershoek, Leizemooie, Herreweg, …
Het plangebied sluit aan op de fietsknooppunten 94 – 91 (Wielendaalstraat – Serpentestraat – Hoogstraat – Stationsstraat).
Openbaar vervoer
Loopafstand in meter tot de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte:

150

m

Aanwezigheid halteaccommodatie:
informatieverstrekking / ticketverkoop /
schuilhuisje / zitbank / fietsrekken /
parkeerplaatsen / aangepast aan de
toegankelijkheidsnorm / consumptie
mogelijkheden

Het plangebied is in de directe omgeving van twee bushaltes gelegen:
De halte “Nederbrakel Markt” is gelegen in de directe omgeving van het kruispunt Hoogstraat – Neerstraat – Vierschaar – Marktplein.
De halte is voorzien van een informatiepaneel.
De halte “Nederbrakel Kasteelstraat” is gelegen in de directe omgeving van het kruispunt Kasteelstraat – Wielendaalstraat – Hoogstraat
– Stationstraat. De halte is voorzien van een informatiepaneel.

Aantal OV bedieningen per uur:

Gemiddeld 5 per uur

4

Lijnen (lijnnummer + lijnnaam) die de
halte bedienen:

Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn

16
17
21
22
23
24
25
78

Geraardsbergen - Parike – Oudenaarde
Oudenaarde - Lierde – Geraardsbergen
Zottegem - Erwetegem - Ronse/Renaix
Zottegem - Erwetegem - Flobecq - Ronse/Renaix
Zottegem - Michelbeke – Ronse/Renaix
Zottegem - Michelbeke - Flobecq - Ronse/Renaix
Zottegem - Erwetegem - St-Maria Oudenhove - Ronse/Renaix
Brakel - Everbeek - Geraardsbergen - Overboelare

Auto’s/vrachtwagens (aanwezige voorzieningen en aangewezen routes)

Het deelgebied gemeentehuis is gelegen ter hoogte van het Marktplein – Serpentestraat. Het deelgebied Serpentestraat is gelegen op de hoek met Serpentestraat - Theo
Brakelsstraat. Deze wegen worden gecategoriseerd als lokale wegen en zijn voorzien van een dubbele rijrichting. De N8 (Neerstraat, Hoogstraat en Kasteelstraat) in de nabije
omgeving werd gecategoriseerd als secuntaire weg type II.
In het centrum van Brakel bedraagt de maximale snelheid 50km/uur. Op korte en middellange termijn wordt in het centrum van Brakel (waaronder ook in de directe omgeving van
het plangebied) een zone 30 ingericht. De verkeersfunctie wordt voor deze zone onderschikt aan de verblijfsfunctie gemaakt.
In het kader van de mobiliteitstoets werd op donderdag 18/05/2017 tussen 15u-16u en 18u-19u en op zaterdag 27/05/2017 tussen 18u-19u parkeertellingen uitgevoerd (zie
parkeertelling in bijlage).
Het parkeervademecum legt een afstand van 400m vast als een aanvaarbare wandelafstand voor parkeren. Gezien het plangebied zich situeert in een “niet-stedelijk gebied” werd
voor de uitvoering van de parkeertellingen uitgegaan van een perimeter van 350m rond het plangebied (deelgebied Serpentestraat en deelgebied gemeentehuis). Indien we deze
perimeter van 350m naar 400m verruimen kan er echter gebruik worden gemaakt van een aanzienlijk aantal bijkomende (mogelijks) beschikbare parkeerplaatsen (parking
recreatiedomein De Rijdtmeersen (Dam, ±58st), Kerkhofstraat ±23st, …).
De parkeertellingen werden uitgevoerd tijdens de dorpskernvernieuwingen. De parkeerplaatsen in de Kerkhofstraat (19st), de Neerstraat (12st) en het Marktplein (24st) waren
tijdens deze werkzaamheden niet toegankelijk. Tijdens deze werken was een afwikkeling van de parkeerdruk in de onmiddellijke omgeving van de werken op te merken.
Ondanks de werken waren in een straal van 350m rond het plangebied nog volgende aantallen parkeerplaatsen beschikbaar (excl. de 55 parkeerplaatsen – werken):
 Donderdag 18/05/2017 tussen 15u-16u: nog 99 parkeerplaatsen
 Donderdag 18/05/2017 tussen 18u-19u: nog 142 parkeerplaatsen
 Zaterdag 27/05/2017 tussen 18u-19u: nog 195 parkeerplaatsen
De geplande verhoging van de parkeerdruk afkomstig van voorliggend RUP wordt na de dorpskernvernieuwing verwacht.

5

Bereikbaarheidsprofiel – MICRO-NIVEAU
Toegangen voor voetgangers via

niet gekend

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.
Toegangen voor fietsers via

niet gekend

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.
Toegangen voor autoverkeer via

niet gekend

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.

Luik A

Toegangen voor vrachtwagens via

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.

niet gekend

Bovengronds:

Binnen het plangebied zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.

niet gekend

Ondergronds:

Niet van toepassing

niet gekend

Parkeerplaatsen voor autoverkeer

Aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden

Binnen het plangebied zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.

niet gekend

Parkeerplaatsen voor vrachtverkeer

Binnen het plangebied zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.

niet gekend

Laad- en loszones voor vrachtverkeer

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.

niet gekend

Aantal fietsparkeerplaatsen op de site

Binnen het plangebied zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.

niet gekend

Parkeerregime of beperkingen in
gebruik/toegang

Niet van toepassing

Looplijnen voetgangers

Marktplein – Serpentestraat - Theo Brakelsstraat.

niet gekend

niet gekend

(toegangen tot de site en inplanting van de verschillende parkeervoorzieningen dienen aangeduid te worden op een inplantingsplan op micro-niveau)

6

Mobiliteitsprofiel (bestaande en gewenste toestand, tijdens weekdagen, 15u tot 16u,
parkeerdruk conform parkeertellingen op donderdag 18/05/2017, kantooruren
administratieve diensten, geen events in de podiumzaal en polyvalente zaal)

Functie 1:

Administratieve centrum (administratieve
diensten, toeristische dienst, OCMW, …)
Muziekschool
Ondergronds ruimte
Conciërgewoning
…

Luik A

Bestaande
toestand

Functie 2:

1

±1640m²
±769 m²
±361 m²
…
…

/

wooneenheden /

aantal werkplaatsen

x

niet gekend

Bestaande
toestand

bezoekers per dag

x

niet gekend

Bestaande
toestand

leveringen per dag

x

niet gekend

x

niet gekend

bezoekers per dag

x

niet gekend

leveringen per dag

x

niet gekend

Deelgebied gemeentehuis

/

Niet gekend

wooneenheden /

Podiumzaal
Polyvalente zaal

Functie 3:

Gesloten
Gesloten

0

wooneenheden /

Bewoners:

BVO

aantal werkplaatsen

±633m²
Niet gekend

/

0

BVO

aantal werkplaatsen

niet gekend

bezoekers per dag

niet gekend

leveringen per dag
Raming benodigde parkeerplaatsen:

BVO

x

niet gekend

/

7

Werknemers:

/

auto’s
/

/

vrachtwagens

niet gekend

Bezoekers:

/

auto’s
/

/

vrachtwagens

niet gekend

Laad- en loskades:

/

niet gekend

Conform
bestaande
toestand
donderdag
18/05/201
7
15u-16u

niet gekend

Raming benodigde parkeerplaatsen

8

Mobiliteitsprofiel (bestaande en gewenste toestand, weekend, 18u tot 19u, maximale
capaciteit podiumzaal en polyvalente zaal, worst-case-scenario, administratieve diensten
gesloten)

Functie 1:

Administratieve centrum (administratieve
diensten, toeristische dienst, OCMW, …)
Muziekschool
Ondergronds ruimte
Conciërgewoning
…

Luik A

/

Functie 2:

1

±1640m²

wooneenheden /

/

BVO

aantal werkplaatsen

x

niet gekend

/

bezoekers per dag

x

niet gekend

/

leveringen per dag

x

niet gekend

x

niet gekend

bezoekers per dag

x

niet gekend

leveringen per dag

x

niet gekend

x

niet gekend

Deelgebied gemeentehuis

/

wooneenheden /

Podiumzaal
Polyvalente zaal

Functie 3:

0
±400 + ±400

/

wooneenheden /

Niet gekend

BVO

aantal werkplaatsen

±633m²
Niet gekend

BVO

aantal werkplaatsen

bezoekers per dag
leveringen per dag

Raming benodigde parkeerplaatsen:

±769 m²
±361 m²
…
…

/

niet gekend
x

niet gekend

Bewoners:

9

auto’s
/

Werknemers:
Bezoekers:
Laad- en loskades:

Raming benodigde parkeerplaatsen

214

auto’s
/

vrachtwagens
/

vrachtwagens

x

niet gekend
niet gekend

/

niet gekend

214

niet gekend
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Luik B (in te vullen in overleg met
adviserende instanties en de gemeente)
Luik C (in te vullen in overleg met adviserende
instanties en de gemeente)

Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel, te verwachten effecten en knelpunten
Omschrijving knelpunt

De huidige functies binnen het deelgebied gemeentehuis worden samen met de muziekschool in de toekomst verhuisd naar het deelgebied Serpentestraat. Als gevolg van het
herlocaliseren van deze functies worden geen bijkomende parkeerdruk en verhoging van de verkeersintensiteiten ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand verwacht.
Verder worden geen aanzienlijke bijkomende parkeerdruk en verhoging van de verkeersintensiteiten verwacht van de herbestemming van de deelgebied gemeentehuis.
Als gevolg van de podiumzaal en polyvalente zaal kunnen bijkomende parkeerdruk en verhoging van de verkeersintensiteiten verwacht worden. In een worst-case scenario kan
uitgegaan worden van een maximale bezetting van de podiumzaal en de polyvalente zaal. Door de realisatie van deze bijkomende functies wordt een parkeerdruk van min. 142 en
max. 214 gecreëerd (worst-case scenario). De verkeersgeneratie bedraagt min. 184 en max. 282 pae (personenauto equivalent, worst-case scenario) bij aanvang of na afloop van
de activiteiten. Het worst-case scenario waarbij de podiumzaal en de polyvalente zaal op hun maximale capaciteit gebruikt worden, kan uitsluitend ’s avonds en in het weekend
verwacht worden. Parkeerdruk en verkeersgeneraties van het administratie centrum worden tijdens deze tijdstippen niet tot zeer beperkt verwacht.

Milderende maatregelen
Welke maatregelen zullen genomen worden om de effecten te milderen?
Zacht verkeer:
De gemeente wenst binnen deelgebied Serpentestraat voorzieningen te treffen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Hiervoor wordt binnen het deelgebied voldoende ruimte
voorzien om een kwalitatieve fietsenstalling op te richten. Eventueel kan er in een latere fase, bij de bouw van de polyvalente zaal, ook lockers voorzien worden om fietsbatterijen
helmen of regenkledij in op te bergen. Hierdoor wordt het fietsgebruik extra gestimuleerd.
Daarnaast wordt op korte en middellange termijn in het centrum van Brakel een zone 30 ingericht. De verkeersfunctie wordt voor deze zone onderschikt aan de verblijfsfunctie
gemaakt.
Mechanisch verkeer:
Als maatregel wordt de realisatie van het administratieve centrum, podiumzaal, polyvalente zaal, … na de dorpskernvernieuwing voorzien. Na de dorpskernvernieuwing zijn er binnen
een staal van 350m rond het plangebied 425 parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast wordt in functie van het deelgebied Serpentestraat een uitbreiding van ±50 parkeerplaatsen
voorzien, aansluitend op de parking Tirse.
Tevens kan de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen tussen de perimeter 350m en 400m verbeterd worden (parking recreatiedomein De Rijdtmeersen (Dam, ±58st), Kerkhofstraat
±23st, …). Zo kan er nagedacht worden over het creëren van een recreatieve verbinding tussen het plangebied en de parking van het recreatiedomein De Rijdtmeersen.
Tevens kan onderzocht worden of een tijdelijk gebruik van de parkingterreinen van de Basisschool De Rijdtmeersen, AD Delhaize, Online mogelijk zijn.
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