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Aanwezig: G. Allaert, voorzitter; 

 

Vanhercke Ann, I. Vandenberghe, L. Vanden Bussche, W. Cuyle, J. Dauw, deskundigen; 

 

J. Verborgh, vereniging van werkgevers-effectief; 

 

B. Vlamynck, toeristische sector-effectief; 

 

D. Baeteman, G. Van Kerschaver, C. Bouve, P. Panckoucke, A. Sissau, deskundigen-

plaatsvervangers; 

 

G. Dufoer, milieuverenigingen-plaatsvervanger; 

 

M. De Clerck, secretaris; 

Verontschuldigd:  E. Huyghe, N. Wauters, deskundigen; 

 

S. Stragier, werknemersverenigingen-effectief; 

 

F. Claeys, vereniging van landbouwers-effectief; 

 

R. Van Der Weijde, milieuverenigingen-effectief; 

 

A. Allaert, D. Vermander, deskundigen-plaatsvervangers; 

 

D. Coussée, vereniging van werkgevers-plaatsverganger; 

 

F. Bluekens, werknemersverenigingen-plaatsvervanger; 

 

J. Vergauwe, vereniging van landbouwers-plaatsvervanger; 

 

C. Pauwels, toeristische sector-plaatsvervanger; 

Afwezig:  
 

 

  

Politieke fracties: 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 
Verslag 
1. Goedkeuring verslag vergadering 06/02/2020 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vergadering van 
06/02/2020. 
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Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

2. Beslissing college van burgemeester en schepenen omtrent adviezen uitgebracht tijdens de 

vergadering van 06/02/2020 

Tijdens de vergadering van 06/02/2020 werden geen adviezen verleend. Het college van 

burgemeester en schepenen en de gemeenteraad werden in kennis gesteld van het verslag van de 

vergadering. 

Verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen: 

Voorafgaande aan de GECORO vergadering van 07/11/2019 stonden in het voorontwerp van 

verordening volgende oppervlaktenormen: 

 

Type woongelegenheid  Minimum netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid 

Studio 60m² 

1 slaapkamer appartement 60m² 

2 slaapkamer appartement 80m² 

3 slaapkamer appartement 100m² 

> 3 slaapkamer appartement 100m² 
 

 

In de vergadering van 07/11/2019 heeft de GECORO volgend advies uitgebracht: 

 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: gunstig advies mits rekening wordt 
gehouden met onderstaande opmerkingen: 

 De minimum netto-vloeroppervlakte voor een studio dient op 45m² te worden 
vastgelegd. Mits een doordachte inrichting geeft dergelijke oppervlakte de 
mogelijkheid tot het creëren van een kwaliteitsvolle woongelegenheid. De 
minimum netto-vloeroppervlakte van grotere wooneenheden dient niet vastgelegd 
te worden maar afhankelijk gesteld te worden van de invulling van de 
woongelegenheden. Zoals hierboven aangehaald kan kwaliteitsvol wonen ook op 
kleinere oppervlaktes als de inrichting kwaliteitsvol en doordacht uitgevoerd wordt. 

 
De GECORO heeft verder nog een aantal bekommernissen geformuleerd: 
 

 De definitie van meergezinswoning optrekken van 2 naar 3 woongelegenheden 
om het opsplitsen van grote woningen in 2 woonentiteiten niet te bemoeilijken. 
Gelet op het feit dat er kleiner zal/moet gewoond worden zullen er in de toekomst 
meer opsplitsingen van grotere, alleenstaande eengezinswoningen gerealiseerd 
worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze verordening hier een struikelblok 
voor vormt. 

 De verordening hanteert netto-vloeroppervlaktes. De bruto-vloeroppervlaktes zijn 
20 tot 30 % hoger. Dergelijke hoge bruto-vloeroppervlaktes zouden de 
ontwikkeling van nieuwe projecten in belangrijke mate kunnen fnuiken. 

 Hierop aansluitend moet er ook aandacht gaan naar het feit dat Middelkerke zich 
niet te streng mag opstellen zodat investeerders niet zouden uitwijken naar andere 
kustgemeentes wat opnieuw zou leiden tot een daling van de investeringen in 
nieuwbouw of renovatie van meergezinswoningen. 

 Belangrijk voor kwalitatief wonen is het voorzien van collectieve ruimtes en 
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voorzieningen. Zo is er bijv. nood aan voldoende bergruimte (meer mensen 
gebruiken een elektrische fiets, dit alleen al vraagt veel plaats) maar ook een plek 
waar kinderen kunnen spelen, enz. 

 Wat op plan wordt aangevraagd wordt niet altijd zo ingevuld. Een één slaapkamer 
appartement met bureau wordt in de praktijk een twee slaapkamer appartement. 
Om dit te voorkomen kan een meer gedetailleerd reglement worden opgemaakt 
waar o.m. per ruimte oppervlaktenormen worden opgelegd. Al is dit ook niet 
zonder problemen. Zo wordt de invulling van woongelegenheden nog meer aan 
banden gelegd 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies behandeld in de vergadering van 

21/01/2020: 

Naar aanleiding van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden de 
oppervlaktenormen van de verordening als volgt aangepast: 

Type woongelegenheid  Minimum netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid 

Studio 45m² 

1 slaapkamer appartement 55m² 

2 slaapkamer appartement 70m² 

3 slaapkamer appartement 85m² 

> 3 slaapkamer appartement 100m² 

 

Wat betreft de verdere opmerkingen: 

 De oppervlakte afhankelijk maken van de kwalitatieve invulling van de appartementen biedt 
geen objectieve maatstaf en maakt het moeilijk om de verordening éénduidig toe te passen. 
Het begrip ‘kwalitatief’ is per definitie subjectief en kan op verschillende manieren ingevuld 
worden. Dit zet de deur open voor het oprichten van eerder kleine appartementen.  

 Definitie meergezinswoning: de opsplitsing van grote ééngezinswoningen (grondgebonden) 
in 2 wooneenheden resulteert of in 2 ééngezinswoningen en valt aldus buiten de scope van 
deze verordening of in de opsplitsing in meerdere appartementen. Indien grote 
ééngezinswoningen in appartementen worden opgesplitst lijkt het logisch dat deze aan 
dezelfde voorwaarden moeten voldoen als andere appartementen. 

 Bruto-oppervlaktes: de bruto oppervlakte is eerder 15 tot 20% hoger dan de netto-
vloeroppervlakte i.p.v. 20 tot 30%. De verhouding bruto/netto geldt bij elk bouwproject. 
Uiteraard kan er enkel op de netto-oppervlakte gewoond worden. Het is dus de netto-
oppervlakte die van invloed is op de leefbaarheid en kwaliteit van een appartement. 

 Verhouding tot de buurgemeenten: de hierboven vermelde oppervlaktes zijn vergelijkbaar 
met deze gehanteerd in andere kustgemeenten. 

 Voorzien van collectieve ruimtes en voorzieningen: het valt buiten de scope van de huidige 
verordening om de invulling van ruimten en bijhorende oppervlaktenormen vast te leggen (zie 
ook hieronder). 

 Tegenstelling plan en gebruik: de minimale totale oppervlakte per appartement wordt 
vastgelegd. Hiermee wordt woonkwaliteit gegarandeerd. De invulling en oppervlaktes van de 
verschillende ruimtes in het appartement kunnen dan vrij afgestemd worden op de behoeften 
van de toekomstige bewoners. 
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3. Beleidsplan Ruimte Middelkerke: toelichting uiteenzetting Peter Cabus en de aansluitende 

vragen 

De voorzitter geeft een toelichting met betrekking tot de punten die de heer Cabus benadrukte in zijn 
uiteenzetting. Er wordt ook dieper ingegaan op de vragen van de toehoorders en de antwoorden van 
de heer Cabus.  

Hieronder een samenvatting van de vragen en antwoorden n.a.v. de presentatie. 

1. Stad Geel heeft een beleidsplan ruimte opgemaakt. Hoe lang heeft dit geduurd? 
 
6 jaar, van 2012 tot en met 2018. Het actieplan heeft een horizon tot 2026. De 
langetermijnvisie reikt verder. 
Beleidsplanning heeft als doel te focussen op strategische zaken. Vandaar dat het belangrijk 
is een visie op lange termijn te ontwikkelen, pakweg 30 jaar. Er moet niet, zoals bij het GRS, 
gestreefd worden om alles vast te leggen. Zaken evolueren en het instrument beleidskader, 
dat sneller kan worden opgemaakt, kan hier vlugger op inspelen dan het GRS. 

2. Een beleidsplan ruimte vervangt het GRS ook als er voor bepaalde onderwerpen (nog) geen 
beleidskaders werden opgemaakt. Hoe kan er dan iets gezegd worden over deze topics als 
er geen beleidskader voor bestaat? 
 
Het beleidsplan ruimte is gestoeld op het overlegmodel en werkt niet top down zoals de 
structuurplanning voorheen. Het nastreven van consensus staat in beleidsplanning voorop. 
Belangrijk is om deals te maken met de betrokken actoren/stakeholders om dingen te 
realiseren.  
Verder is het aangewezen om wat robuust en nog relevant is uit het GRS mee te nemen in 
de (toekomstige) beleidskaders. 

3. Hoe staat u tegenover hoogbouw/een hoogbouwnota? 
 
Positief, een hogere bebouwingsdichtheid kan bijdragen tot nieuwe mogelijkheden voor 
traditionele verkavelingen. Dit kadert in een efficiënter ruimtegebruik. Het departement zet 
hier ook op in via het project T.OP Kustzone. Ook hier is het aangewezen om allianties aan 
te gaan met stakeholders/ontwikkelaars om hoogbouwaccenten te realiseren. 

4. Wanneer wordt er een hoogbouwnota opgemaakt door Vlaanderen? 
 
De Vlaamse hoogbouwnota zit in de pipeline. Toch is het belangrijk om een lokaal beleid 
inzake hoogbouw te ontwikkelen. Hoogbouw biedt ook kansen voor ontpitting (wegnemen 
van bebouwing om open ruimte te creëren).   

5. Zal er in de toekomst nog ruimte zijn voor bedrijvigheid? Kan een groot bedrijf nog 
bedrijfsgronden vinden? 
 
Ruimte voor bedrijvigheid moet mogelijk blijven. Denk o.a. aan greenfields. Er moet echter 
intelligent omgegaan worden met de bedrijfsgebouwen om ruimte uit te sparen. Zie bv. 
Proctor and Gamble in Mechelen waarbij in de hoogte werd gebouwd of het combineren van 
werken en wonen.  

6. Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de polderdorpen en hun verbondenheid met de 
kuststrook? Wat met het gebrek aan voorzieningen (bakker, postkantoor, café, openbaar 
vervoer, …)? 
 
Belangrijk is om het dorpskarakter te behouden en tegelijkertijd de dorpen te versterken. Zo 
kan gekozen worden voor kleine appartementen op schaal van het dorpsweefsel. Ook 
kunnen bv. kerken die niet langer gebruikt worden een nieuwe functie krijgen.  
Verdichting moet zo aangepakt worden dat de middenstand zich terug kan/wil vestigen in 
deze dorpen.  
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Een eenvoudig antwoord valt hier echter niet te formuleren. 

7. Zit het onderscheid stedelijk gebied – buitengebied ook in de beleidsplanning? 
 
Niet als dusdanig maar wat goed was in de structuurplanning kan zeker behouden blijven in 
de beleidsplanning. 

Na de vragenronde geeft de burgemeester nog een korte toelichting omtrent een aantal 
gemeentelijke plannen: 

 Er zal onderzocht worden waar hoogbouwaccenten in Middelkerke en Westende kunnen 
gerealiseerd worden. 

 Er wordt ingezet op een betere ontsluiting van de gemeente. Zie o.m. de toeristische 
ontsluiting Middelkerke. 

 Voor campings binnen het woonweefsel wordt onderzocht of er een omzetting naar 
woongebied mogelijk is. 

 

Het was een leerrijke avond met een sterke aanwezigheid vanuit de GECORO en de gemeentelijke 
diensten. Het valt te betreuren dat er geen pers aanwezig was. De heer Cabus was zeker bereid om 
één en andere toe te lichten aan de pers. Een ideale gelegenheid om de ruimtelijke ontwikkeling van  
Middelkerke via de pers kenbaar te maken aan de burger.  
Het middenveld en andere gemeentelijke commissies waren minder sterk vertegenwoordigd. Zij zullen 
nochtans een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van een beleidsplan ruimte. Zo is hun 
input nodig voor de invulling van een strategische visie op Middelkerke. 

De uiteenzetting van de heer Cabus reikt veel bouwstenen aan voor de opmaak van de strategische 
visie van het beleidsplan ruimte. Zo werd o.m. gesproken over een hoogbouwnota op Vlaams en 
gemeentelijk niveau.  

De strategische visie moet inzetten op wat de grootste meerwaarde biedt voor Middelkerke bv.: 

 Ontwikkeling en opwaardering van Westende Bad a.d.h.v. T.OP Kustzone masterplan 
Westende Bad.  

 Verdere uitbouw van een golfterrein als sterke toeristische trekker. 

 Heroverwegen van het mobilhometoerisme o.a. door het betrekken van het hinterland. 

Hierbij moet telkens aandacht zijn voor samenwerkingsverbanden met stakeholders/private actoren. 
Iets wat de heer Cabus ook meerdere malen heeft benadrukt. 

Om deze investeerders aan te trekken is het uitermate belangrijk om de gemeente op te waarderen. 
Hierbij kan de toeristische ontsluiting Middelkerke (noord – zuid verbinding tussen de autosnelweg en 
het kustfront/casino) als kapstok fungeren voor nieuwe, toekomstgerichte ontwikkelingen. Het gebied 
langs deze nieuwe weg kan ontwikkeld worden in functie van wonen, werken, groen, parking, … in 
relatie tot het toekomstige casino en de ruimere omgeving ervan.  

4. Stand van zaken Casino 

De voorzitter geeft een toelichting met betrekking tot de stand van zaken in het casinodossier. 

Na een eerdere selectie zijn volgende mededingers voor de bouw van het casino weerhouden: 

 Groep Versluys 

 Nes 

 Nautilus/Domoco 
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 Middelkerkca 

Momenteel wordt de projectdefinitie geformuleerd. Dit is een document dat in de eerste plaats een 
inhoudelijk kader bevat, waarin de ambities van de bouwheer beschreven worden. Tegelijk is het een 
referentiekader dat het proces bij de realisatie van een project aflijnt en stuurt vanuit een 
geïntegreerde visie op het project 

Volgende elementen zijn hierin belangrijk: 

 De ruimtelijke positionering van het casino in de ruimere omgeving (denk aan luchthaven, 
jachthaven, hinterland, de provincie West-Vlaanderen). 

 De kwaliteit van de architectuur. Deze dient voldoende ingebed te zijn in de omgeving en er 
tevens een meerwaarde voor te vormen. Zo moet het Epernayplein aangelegd worden in 
functie van het casino. 

 De mobiliteit van en naar de site van het casino en de ruimere omgeving. Er moet voor 
gezorgd worden dat er voldoende vlot bereikbare parkeergelegenheid wordt voorzien met 
voldoende aandacht voor toekomstige groei. Zo moet onderzocht worden hoe er onder het 
casino en de Zeedijk kan geparkeerd worden. Hierbij mag het Epernayplein niet langer 
gebruikt worden als toegangsweg. Natuurlijk is er ook oog voor de ontwikkeling van het 
openbaar vervoer. De tram moet op termijn naar de Koninginnelaan verplaatst worden. Ook 
moet er een snellijn komen tussen Middelkerke/casino en de luchthaven en een lijn vanuit 
Oostende naar de luchthaven (bv. matrasysteem = automatische metrolijn). 

 Integreren van de bestaande gemeentelijke visies en plannen evenals de plannen van de 
hogere overheden (provincie, gewest). 

 Hoe wordt omgegaan met water? Welke maatregelen worden genomen met het oog op 
toekomstige overstromingen, stormen, …? 

De eerste helft van juni zal de bevolking bevraagd worden over de ingediende ontwerpen. In de 
tweede helft van juni zal de jury dan 1 ontwerper selecteren die het casino zal realiseren. 

De uitbating van de speelzaal werd toegewezen aan belcasinos dat deel uitmaakt van Groupe  
Partouche. De concessie werd toegewezen voor €2.500.000 per jaar. Daarnaast zullen ook nog 
concessies worden toegewezen voor het restaurant, hotel, winkels, …. 

Er wordt opgemerkt dat er casco moet opgeleverd worden. Moeten de resterende concessies (hotel, 
restaurant, …) niet sneller uitgeschreven worden? Zo kan al rekening gehouden worden met de 
wensen van de concessiehouders bv het aantal gewenste hotelkamers. Zo kan de afwerking van het 
gebouw sneller gebeuren en dus ook sneller tot opening worden overgegaan. 

5. Vastleggen studiedag Knokke-Heist/Zwin met resp. GECORO en bestuur/ambtenaren 

Knokke-Heist 

De studiedag in Knokke-Heist wordt vastgelegd op dd. 10 september 2020 vanaf 13u. 

We brengen een bezoek aan Cadzand en het Zwin. Volgende thema’s zullen aan bod komen: 

 Hoe water valoriseren o.m. voor toerisme en recreatie. 

 Toelichting over de werking van het watersysteem achter de dijken. 

 Hoe gaat de landbouw om met water. 

 Hoe wordt in het Zwin met kreken gewerkt en wat zijn de verschillen met de plassen die in 
Nederland worden aangelegd. 

We sluiten de dag af met een gemeenschappelijke GECORO vergadering met de collega’s van 
Knokke-Heist gevolgd door een receptie. 
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Het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en gemeentelijke ambtenaren zullen 
ook een uitnodiging ontvangen voor deze studiedag. 

In volgende vergaderingen zal verslag uitgebracht worden van de verdere uitwerking van deze 
studiedag. 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gaat door op 

02/04/2020 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. 

7. Rondvraag 

Door de voorzitter wordt aan de overige leden een rondvraag gericht naar eventuele bemerkingen 
en/of agendapunten, die zij wensen te behandelen op de volgende vergadering: 

 De voorzitter maakt melding van het eindrapport: ‘Saving Space: zorgvuldig en zuinig 
ruimtegebruik op bedrijventerreinen’. Via de link https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-
planning/beleidskaders-visies-en-onderzoek/saving-space kan je meer te weten komen over 
dit project. 

 Lucas Vanden Bussche maakt melding van nieuwe regelgeving rond buurtwegen. Via de link 
https://www.vlaanderen.be/decreet-gemeentewegen kan je meer te weten komen over de 
nieuwigheden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Matthias De Clerck Georges Allaert 
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