GEMEENTE ZWALM

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 juli 2017
Aanwezig:
Brigitte Vermeersch, voorzitter
Johan Rotsaert
Dirk Remue, ondervoorzitter
Hubert d’Ursel
Johan Watté
Vincent Decroock
Guy Coens
Mikaël Callebaut, commissiesecretaris
Verontschuldigd:
Didier Van Coppenolle
Luc Verlinden
Jeanique Van Den Heede
Agenda:
1) advies voorontwerp GRUP zonevreemde bedrijven fase I
2) advies op aangeleverd agendapunt opmaak GRUP herbestemming kerkgebouwen en
kerkhoven/planologische ruil
3) goedkeuring verslag vergadering van 31 maart 2016
De vergadering wordt geopend om 20u00.
Agendapunt 1: advies voorontwerp GRUP zonevreemde bedrijven fase I
Volgend unaniem advies wordt uitgebracht door de stemgerechtigde leden van de GECORO:
De GECORO staat positief tegenover het genomen planningsinitiatief.
De erin geselecteerde
zonevreemde bedrijven krijgen hierdoor de nodige rechtszekerheid, wat mag worden toegejuicht. De
bedenking wordt gemaakt of alle zonevreemde bedrijven wel werden gescreend (uiteindelijk maar 10
zonevreemde bedrijven).
Evenwel blijft het gemis aan een lokaal bedrijventerrein. De bedrijvigheid zou op die manier meer kunnen
worden gebundeld wat de algemene leefbaarheid van Zwalm ten goede zou komen. Het niet creëren van
een KMO-zone bestempelt de GECORO als een gemiste kans.
De GECORO stipuleert het belang van groenbuffers om zo geluid- en zichthinder tot een minimum te
herleiden, evenals het behoud van buurtwegen met het blijvend oog op het maken van zachte
verbindingen. De GECORO meent dat het ook belangrijk is te waken over eventuele verkeersoverlast.
De GECORO vraagt te waken over een nabestemming die een opgenomen zonevreemd bedrijf kan
krijgen na overname of verkoop. Een nabestemming voor elk der bedrijven moet telkens goed zijn
beschreven en mag in geen geval hinderlijker zijn dan de initiële bedrijvigheid.
De GECORO vraagt de vinger aan de pols te willen houden van de geselecteerde zonevreemde bedrijven
tijdens de nog lopende planningsprocedure. Een actuele afstemming met elk der opgenomen bedrijven is
derhalve aangewezen. Een opname moet steeds verantwoord en urgent zijn.
De GECORO gaat akkoord met de opname van de zonevreemde bedrijven die op vandaag als
hoofdzakelijk vergund kunnen worden beschouwd. De GECORO maakt het gemeentebestuur wel attent
op de verantwoordelijkheid die zij draagt over de geselecteerde zonevreemde bedrijven, de gevolgen van
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de hangende juridische procedures en de gevolgen met betrekking tot het thans te adviseren GRUP
zonevreemde bedrijven.
Agendapunt 2: advies op aangeleverd agendapunt opmaak GRUP herbestemming kerkgebouwen
en kerkhoven / planologische ruil (van woongebied naar een zone voor openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen)
De GECORO wordt verzocht om te vragen aan het college van burgemeester en schepenen de
mogelijkheid te bekijken een gemeentelijk RUP te starten om de bestemming van de gronden onder de
kerkgebouwen en onder de kerkhoven (thans gelegen in woongebied en landelijk woongebied) te
herbestemmen naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen teneinde de bestemming van de
kerkgebouwen en de omliggende kerkhoven (goederen met gemeenschappelijke doeleinden) in
overeenstemming te brengen met de bestemming van de gronden waarop ze staan. Een eventuele
planologische ruil zou kunnen overwogen worden met behulp van het in opmaak zijnde
“instrumentendecreet”.
Volgend unaniem advies wordt uitgebracht door de stemgerechtigde leden van de GECORO:
De GECORO is bekommerd over de herbestemming van de kerken en zijn kerkhoven. De GECORO
vraagt aan het college van burgemeester en schepenen welke initiatieven zullen genomen worden.
Agendapunt 3: goedkeuring verslag vergadering van 31 maart 2016:
Het verslag van 31 maart 2016 wordt onder de stemgerechtigde leden unaniem goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten omstreeks 22u00
Zwalm, 06.07.2017
Namens de GECORO
Brigitte Vermeersch
voorzitter
i.o. Mikaël Callebaut
commissiesecretaris
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