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Ruimtelijke planning - Ruimtelijk uitvoeringsplan Sporthal - voorlopige vaststelling 

De gemeenteraad, 

In openbare vergadering 

Aanleiding 
 
Historiek 
Het gemeentebestuur wenst de nieuwe sporthal te ontwikkelen via een procedure D(esign) & B(uilt) 
met Farys.  
Volgens het gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979) is de sportsite bestemd als zone voor 
dagrecreatie en is eveneens het BPA Centrum Noord (KB 30/09/1968) van  
toepassing. Het bijzonder plan van aanleg (BPA) ordent enerzijds de sportsite en anderzijds de 
aanpalende woonzone. 
De locatie van de nieuwe sporthal wordt voorzien in de sportsite (sport- en speelterrein met 
ontspanningsgebied) met de onderliggende gewestplanbestemming ‘zone voor  
dagrecreatie’. Echter werd in het BPA binnen deze zone ook een groenstrook en openbare wegenis 
ingetekend en dit net ter hoogte van de locatie van de nieuwe sporthal.  
Deze zonering was in functie van een parking aansluitend op de Kokerstraat maar deze is nooit 
gerealiseerd. 
Het BPA is ouder dan 15 jaar en er zou in principe kunnen van worden afgeweken maar niet voor wat 
betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) is dan ook om de zonering groenstrook / openbare wegenis binnen het sport- en speelterrein 
ongedaan te maken zodat er hier een omgevingsvergunning voor een sporthal kan verleend worden. 
M.a.w. omvat onderhavig RUP een gedeeltelijke herziening van het BPA Centrum Noord (KB 
30/09/1968). Het BPA is hier een verfijning van de gewestplanbestemming dagrecreatie. 
 
Procedure 
Startnota 
● Op 28/07/2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota goedgekeurd. Deze 
startnota werd bekend gemaakt van 12/08/2021 tot en met 10/10/2021. De verschillende 
adviesinstanties (Departement Omgeving, Provinciebestuur West-Vlaanderen, Sport Vlaanderen, 
Toerisme Vlaanderen en de Gecoro) hebben hieromtrent advies verleend. 



● Periode van eerste publieke raadpleging startnota (60 dagen): vanaf 12 augustus 2021 t.e.m. 10 
oktober 2021. 
● Eerste participatiemoment: dinsdag 21 september 2021 om 19u30 via een online infomoment. De 
link naar het digitale infomoment wordt op de website van de gemeente geplaatst. 
Voorontwerp/scopingnota 
● Deze werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 11/05/2022; 
● De plenaire vergadering vond plaats op 17/06/2022; 
De verdere procedure (zie ook de procesnota in bijlage) voorziet in het voorlopig vaststellen van het 
ontwerp door de gemeenteraad. 
Hierna organiseert het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek dat 60 dagen 
duurt. 
Nadien is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) aan de beurt. Deze bundelt 
en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van 
het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.  
De gemeenteraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. 

Regelgeving 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat door de Bestendige Deputatie werd goedgekeurd op 4 
november 2008 (publicatie B.S. 25 november 2008). 

Context en argumentatie 
Op 17/06/2022 heeft het Departement Omgeving geoordeeld dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is. 
Op 17/06/2022 vond een plenaire vergadering plaats waarop volgende instanties waren uitgenodigd: 
* Departement Omgeving; 
* Provincie West-Vlaanderen; 
* Gecoro Pittem; 
* Sport Vlaanderen; 
De vergadering besluit dat het planningsproces verder kan gezet worden en dat het voorontwerp kan 
worden omgezet in een ontwerp.  

Financiële impact 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/03/2021 opdracht gegeven aan de WVI via in 
house voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan Sporthal, mits de som van 12.800 euro, 
exclusief BTW. 

Tussenkomsten 
Nathalie Delmotte: wat als er iemand bezwaar indient tijdens het openbaar onderzoek. 
Denis Fraeyman: het bezwaar wordt dan geëvalueerd en ten gronde bekeken. 
Rik Gelaude: hoe ver komt de sporthal van de Kokerstraat? 
Denis Gelaude: we hebben dit nog aangepast en komt nu op zo'n 30 meter. Er wordt in het huidige 
ontwerp ook in een getrapte opbouw voorzien, met een lager gedeelte langs de Kokerstraat. 
  



Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De gemeenteraad stelt het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Sporthal voorlopig vast. 
Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit : 
- een toelichtende nota; 
- plan feitelijke en bestaande toestand; 
- grafisch plan; 
- stedenbouwkundige voorschriften. 
Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
onmiddellijk opgestuurd naar de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt, naar het 
departement en naar de Vlaamse Regering. 
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan een openbaar 
onderzoek dat binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling, vermeld in paragraaf 1, minstens 
wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. Die termijn is een termijn van orde. 
Na de aankondiging worden het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp 
van de effectbeoordelingsrapporten gedurende zestig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis en 
worden de ontwerpen gepubliceerd op de website, zoals gespecificeerd door het college van 
burgemeester en schepenen. Voor zover de effectbeoordelingsrapporten geheel of gedeeltelijk het 
grondgebied van andere gemeenten bestrijken worden het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten tevens ter inzage gelegd in die 
gemeentehuizen. 
Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste dag nadat de aankondiging ervan in het Belgisch 
Staatsblad verschenen is. Die termijn is een termijn van orde. 
 
 
Namens de gemeenteraad, 
 
De Algemeen directeur, 
(get.) Carl Couckuyt. 

De Burgemeester-voorzitter, 
(get.) Denis Fraeyman. 

Voor éénsluidend afschrift – Pittem, 4 oktober 2022 

De Algemeen directeur, 
Carl Couckuyt. 

De Burgemeester-voorzitter, 
Denis Fraeyman. 

 


