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Verslag GECORO 15/10/2020 

Aanwezig: G. Allaert, voorzitter; 

 

Vanhercke Ann, N. Wauters, L. Vanden Bussche, W. Cuyle, J. Dauw, deskundigen; 

 

F. Claeys, vereniging van landbouwers-effectief; 

 

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

plaatsvervangers; 

 

D. Coussée, vereniging van werkgevers-plaatsverganger; 

 

G. Dufoer, milieuverenigingen-plaatsvervanger; 

 

M. De Clerck, secretaris; 

Verontschuldigd:  E. Huyghe, I. Vandenberghe, deskundigen; 

 

J. Verborgh, vereniging van werkgevers-effectief; 

 

R. Van Der Weijde, milieuverenigingen-effectief; 

 

B. Vlamynck, toeristische sector-effectief; 

 

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

 

J. Vergauwe, vereniging van landbouwers-plaatsvervanger; 

 

C. Pauwels, toeristische sector-plaatsvervanger; 

Afwezig: S. Stragier, werknemersverenigingen-effectief; 
 
F. Bluekens, werknemersverenigingen-plaatsvervanger 

 

 

  

Politieke fracties: Bart Vandekerckhove open-VLD wordt verontschuldigd 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 
Verslag 
1. Goedkeuring verslag vergadering 11 juni 2020 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vergadering van 11 juni 
2020. 

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 
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2. Beslissing college van burgemeester en schepenen omtrent adviezen uitgebracht tijdens de 

vergadering 

Tijdens de vergadering van 11 juni 2020 heeft de GECORO advies geformuleerd aangaande de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij gebouwen: 

• Het aspect veiligheid wordt onvoldoende uitgewerkt. Zo worden geen bepalingen voorzien 
betreffende de plaatsing van steunpilaren en hun impact op de toegankelijkheid van 
parkeerplaatsen. 

• Het verplichten van parkeerplaatsen staat haaks op het vitaliseren van het 
handelsapparaat/winkelgebeuren. Auto’s dienen uit de centra (gebieden met hoge densiteit) 
geweerd te worden. Randparkings bieden hier een oplossing. Het ontbreekt echter aan een 
globale visie op mobiliteit waarbinnen deze verordening kan gekaderd worden. Het 
Beleidsplan Ruimte kan dergelijke globale visie uitwerken. 

• Als tegenreactie wordt gesteld dat de verordening nodig is als stok achter de deur om 
bijkomend parkeren op het openbaar domein aan banden te leggen. 

• Gelinkt aan de verordening is de geplande toename van de belasting op ontbrekende 
parkeerplaatsen van €1.750 naar €10.000 per ontbrekende parkeerplaats. Deze sterke stijging 
valt te betreuren omdat dit o.m. de markt minder toegankelijk maakt voor kleinere 
investeerders. 

• De straal van 200m rondom het hoofdgebouw is te beperkt en moet uitgebreid worden naar 
500m of 1000m. Mensen zijn bereid verder te lopen naar hun garage dan 200m. Er moet 
hierin wel een onderscheid gemaakt worden tussen bewoners en tweedeverblijvers.  

• Het aantal parkeerplaatsen voor hotels moet vastgelegd worden in relatie tot de ligging van 
het hotel. Zo valt er een onderscheid te maken tussen de dijk, het centrum, de rand en het 
hinterland. Dit geldt ook voor ziekenhuizen en bioscopen. 

• Er moet ingezet worden op randparkings met mobiliteitsdiensten, bv. shuttledienst. Uit 
projecten in het buitenland blijkt dat dit betaalbaar is. De parking in de Badenlaan in Westende 
Bad vormt een goed voorbeeld van een randparking. De bevolkingsgroei in Middelkerke zal 
dergelijke initiatieven in de toekomst nog meer noodzakelijk maken. 

• De verordening is een te rigide kader waardoor mooie projecten geweigerd zullen worden 
door het ontbreken van parkeerplaatsen. De praktijk leert ook dat een verordening na verloop 
van tijd minder streng wordt toegepast omdat de overheid zelf gaat inzien dat een te strenge 
verordening onvoldoende flexibiliteit toelaat bij het vergunnen van projecten. Zoals hierboven 
reeds aangehaald moet een ruimer beleid uitgewerkt worden rond parkeren en mobiliteit.  

• De definitie van ‘vloeroppervlakte’ verschilt van deze in de stedenbouwkundige verordening 
inzake meergezinswoningen. Het is aangewezen deze op elkaar af te stemmen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft volgend standpunt ingenomen betreffende het 

advies: 

• De interne inrichting van parkeergarages wordt overgelaten aan de bouwheer daar dit in 
belangrijke mate ook afhankelijk is van o.a. de perceelconfiguratie. Hierbij moet de nodige 
aandacht gaan naar veiligheid. 

• Er wordt kennis genomen van de noodzaak aan een globale visie op mobiliteit waarin o.m. 
parkeren binnen de centra wordt uitgewerkt. Het op stapel staande beleidsplan ruimte is 
hiervoor het aangewezen instrument. Gelet op de lange doorlooptijd om een beleidsplan 
ruimte op te maken kan de stedenbouwkundige verordening in tussentijd de parkeerdruk op 
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het openbaar domein temperen. Hierbij wordt gekozen voor éénduidige parkeernormen. Zo is 
er duidelijkheid voor toekomstige bouwheren.  

• Er wordt reeds ingezet op randparkings. Bij het verder uitwerken van een parkeer- en 
mobiliteitsbeleid zullen de randparkings een belangrijke schakel blijven vormen. Hierbij kan 
gekeken worden naar de haalbaarheid en opportuniteit van mobiliteitsdiensten zoals bv. een 
shuttledienst. 

• Er wordt kennis genomen van de opmerking aangaande de verhoging van het belasting op 
ontbrekende parkeerplaatsen. Deze opmerking valt buiten de scope van de 
stedenbouwkundige verordening. 

• De straal van 200m te rekenen van de omtrek van het perceel waarop het hoofdgebouw wordt 
opgetrokken tot aan de parkeerplaats wordt behouden. De afstand wordt beperkt gehouden 
omdat grotere afstanden er toe zullen leiden dat auto’s alsnog op het openbaar domein 
worden geparkeerd bij voldoende vrije plaatsen terwijl het net de bedoeling is om het aantal 
auto’s op het openbaar domein te beperken. 

• Wat betreft ziekenhuizen en bioscopen lijkt het onderscheid minder noodzakelijk. Een 
veelvoud aan dergelijke activiteiten lijkt eerder onwaarschijnlijk. De inplanting hiervan gebeurt 
beter niet in het centrum noch in het hinterland gelet op het realiseren van een vlotte 
bereikbaarheid. Wat hotels betreft kunnen we stellen dat de meeste toeristen met de wagen 
komen, Middelkerke heeft geen treinstation. In die zin worden de meeste hotels bedient met 
de wagen wat resulteert in een zelfde behoefte aan parkeerplaatsen. Het achterliggende idee 
blijft op iedere locatie dezelfde nl. auto’s van de straat houden. 

• Uit nazicht blijkt dat de definities van vloeroppervlakte in beide verordeningen dezelfde zijn. 

3. Gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan - stand van zaken 

Het gemeentebestuur heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een raamcontract voor 
het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies. 

Dit houdt in de opmaak van een beleidsplan ruimte met 1 beleidskader rond verdichting en inbreiding 
in relatie tot hoogbouw. Daarnaast wordt ook de opmaak van toekomstige ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opgenomen in het raamcontract. 

Er werden 3 offertes ontvangen: 

• Adoplan 

• Sweco Belgium bv 

• Antea Belgium nv 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de vergadering van 06/10/2020 het 
raamcontract toegewezen aan Sweco Belgium bv. 

Momenteel is de stand still periode lopende. 

Er wordt een startvergadering voorzien met het college van burgemeester en schepenen en het 
studiebureau in het najaar. 

Daar zal ook afgetoetst worden wanneer en op welke wijze de GECORO zal betrokken worden in het 
opmaakproces van het beleidsplan ruimte. 

De heer Jan Dauw had eerder melding gemaakt van de mogelijkheid tot subsidie binnen de ‘Oproep 
pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2020)’. De minister van Omgeving lanceerde een 
tweede oproep pilootprojecten BRV. Het Departement Omgeving gaat met gemeenten werken rond de 
centrale doelstellingen van de strategische visie van het BRV. 

De Vlaamse overheid heeft deze subsidiemogelijkheid reeds afgesloten. 
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4. Casino - stand van zaken 

Gelet op de aanwezigheid van de heer De Meyer als gastspreker wordt dit punt verplaatst naar het 
begin van de vergadering. 

Voor de bouw van het nieuwe casinogebouw werden volgende kandidaten weerhouden om een 
voorstel in te dienen: 

1. Nautilus  

2. ODEZEE  

3. NES  

4. The Pearl  

De jury heeft het college van burgemeester en schepenen geadviseerd om de opdracht aan Nautilus 
te gunnen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit advies gevolgd en Nautilus aangesteld als 
opdrachthouder voor de bouw van het nieuwe casino. 

Via Cobra@home is het digitale gunningsverslag terug te vinden. 

De heer De Meyer geeft adhv een presentatie een uitvoerige toelichting bij het weerhouden 
casinoproject van de groep Nautilus. 

De presentatie is terug te vinden via Cobra@home. 

Tijdens de vergadering wordt het verslag ‘Selectie projectteam Casinogebouw Middelkerke’ 
opgemaakt door professor Allaert als lid van de jury afgegeven aan de leden. Het verslag beoordeelt  
3 gunningscriteria: 

• Prijs 

• Stedenbouwkundige kwaliteit van de omgevingsstudie en de wisselwerking met de 
architectuur van het casinogebouw 

• Architectonische kwaliteit van het ontwerp van het gebouw en de wisselwerking met de 
omgeving 

De voorzitter heeft een toelichting adhv hogergenoemd verslag. 

De GECORO geeft aan dat het zich kan vinden in het geselecteerde ontwerp. 

Nu het casinoproject werd toegewezen zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de 
realisatie ervan. De GECORO vraagt dat de omgevingsvergunning voor het casino wordt toegelicht 
aan de leden. 

5. Vaststellen datum volgende vergadering 

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

12 november 2020 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Voor 2021 worden volgende vergaderdata vastgelegd: 

• 7 januari 

• 4 februari 
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• 4 maart 

• 6 mei  

• 10 juni 

6. 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 heer Werner Cuylle vraagt hoe het overleg tussen de voorzitter en minister Demir verliep. De 
voorzitter geeft aan dat dit overleg nog niet heeft kunnen plaatgrijpen vanwege COVID-19. Het overleg 
zal op een latere, nog te bepalen datum doorgaan. 

De voorzitter geeft mee dat er een overleg gepland is op 22/11/2020 betreffende de inrichting van het 
WUG Leffinge thv de Papegaaistraat. De voorzitter zal aanwezig zijn op dit overleg. Meer hierover in 
latere vergaderingen. 

De heer Piet Panckoucke vraagt een stand van zaken betreffende de verkaveling van het WUG 
Badenlaan. 

Het gemeentebestuur heeft voor het WUG een globaal inrichtingsplan uitgewerkt dat voorziet in de 
ontwikkeling van sociale huisvesting aan de oostzijde van het gebied (circa 2/3 van de totale 
oppervlakte) en een private ontwikkeling aan de westzijde van het gebied (circa 1/3 van de totale 
oppervlakte). 

Een eerste verkavelingsvergunning om een deel van het gebied te ontwikkelen voor sociale 
huisvesting werd in beroep afgekeurd. Er werd o.m. te weinig rekening gehouden met de 
waterhuishouding van het gebied. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben sindsdien een 
nieuwe aanvraag ingediend. De vergunning werd zeer recent toegekend. Er werd echter beroep 
ingediend tegen de vergunning. De Vlaamse overheid zal het beroep behandelen. Het beroep zal 
vermoedelijk een 5-tal maanden in beslag nemen.  

De GECORO wenst de verdere ontwikkeling van het WUG op te volgen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Matthias De Clerck Georges Allaert 

 

 

 

 

 


