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 VERSLAG VAN DE VERGADERING 

1 Voorontwerp – Plenaire vergadering 

 
Voor het RUP Sporthal te Pittem werd een publieke raadpleging georganiseerd van 12 augustus 2021 t.e.m. 
10 oktober 2021 met een (digitaal) participatiemoment op 21 september 2021. Na de opmaak van de 
scopingnota werd het voorontwerp opgesteld en werd er besloten om een plenaire vergadering te 
organiseren op 17 juni 2022. De volgende adviesinstanties werden om advies gevraagd, hebben al dan niet 
advies uitgebracht en waren al dan niet aanwezig op de plenaire vergadering: 
 

A = AANWEZIG   VO = VERONTSCHULDIGD   AFW = AFWEZIG (ZONDER KENNISGEVING)

ADVIESINSTANTIE ADVIES VERLEEND STATUS PLENAIRE VERGADERING 
  
Provincie West-Vlaanderen (RO) Ja A 
Departement Omgeving Ja VO 
Sport Vlaanderen Ja VO
GECORO Pittem Neen A

 
Van de plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dat verslag wordt binnen veertien 
dagen bezorgd aan de instanties die op de plenaire vergadering aanwezig moesten zijn. Eventuele reacties 
op het verslag kunnen worden ingediend door de instanties die effectief aanwezig waren op de plenaire 
vergadering, en moeten binnen veertien dagen na de ontvangst van het verslag bezorgd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het RUP wordt de scopingnota door de dienst MER bepaald of 
er een MER nodig is. De scopingnota werd overgemaakt aan Team Mer op 18 mei 2022 en werd er door 
het Team Mer op de dag van de plenaire vergadering gemaild aan de gemeente dat er geen plan-MER dient 
opgesteld te worden voor het RUP Sporthal. De beslissing van het Team Mer werd niet specifiek vermeld 
tijdens de plenaire vergadering maar hier wel meegegeven in het verslag. 
 

2 Inleiding 

Het plangebied bevindt zich binnen de huidige sportsite in het noorden van het centrum van Pittem, 
grenzend tegen de Kokerstraat. Het plangebied van 50 op 135m (6.750m²) is de gedeeltelijk herziening van 
het BPA Centrum Noord (KB 30/09/1968). Het BPA is hier de verfijning van de (weliswaar meer recentere) 
gewestplanbestemming dagrecreatie. Het plangebied wordt ingenomen door gazon (incl. enkele bomen) en 
speel- en sportruimte (basisinfrastructuur atletiek, deel speeltuin, deel voetbalveld). 
 
De gemeente heeft definitief beslist om een nieuwe sporthal te bouwen en niet voor de renovatie van de 
bestaande sporthal te gaan. Voor de continuïteit van de sportactiviteiten zal de nieuwe sporthal niet voorzien 
worden op de locatie van de huidige sporthal. De gemeente wenst de nieuwe sporthal te voorzien in de zone 
tussen het voetbalveld achter de huidige sporthal en de Kokerstraat. Er werd gekozen voor de locatie 
omwille van: 
‐ De nieuwe sporthal kan gebruik maken van de bestaande parking (samen met De Magneet) met een 

ontsluiting op de Egemstraat. Op deze manier dient geen nieuwe ontsluiting te worden voorzien (blijft 
op Egemstraat) en dient geen nieuwe parking elders in de sportsite aangelegd te worden. 

‐ De nieuwe locatie is momenteel een onderbenut deel van de sportsite: de aanwezige 
atletiekinfrastructuur is sterk verouderd. Het bestaande voetbalveld en de speelzone – die ook deels 
binnen het plangebied liggen – blijven behouden. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen het 
straatpeil van de Kokerstraat en die van de atletiekinfrastructuur zodat de nieuwe sporthal reeds ‘dieper’ 
kan starten en de visuele impact vanaf de aanpalenden woonstraten wordt beperkt.  

‐ De Kokerstraat heeft een breedte van ongeveer 20m (rooilijn tot rooilijn) met brede groenbermen (ook 
bestaande bomenrij) en een afzonderlijk fiets- en wandelpad. De woningen zijn gericht op de zijstraten 
(Zandstraat en Striepmeersstraat) en niet op de Kokerstraat. 

 
Momenteel is een ontwerper de concrete uitwerking van de sporthal aan het opmaken. Tijdens de opmaak 
van de scopingnota / voorontwerp van het RUP is er afstemming geweest tussen beide plannen in opmaak, 
rekening houdende met de opmerkingen tijdens de publieke raadpleging (adviesinstanties en bevolking). 
Schepen Denis Fraeyman licht tijdens de vergadering d.m.v. een powerpoint-presentatie kort toe hoe het 
ontwerp van de sporthal (volumestudie, indeling,… nog geen technische uitwerking) er zal uitzien.  
 
Het RUP dient opgesteld te worden om op de locatie van de nieuwe sporthal op het BPA Centrum Noord 
een zonering voor wegenis is opgenomen. Dit waarschijnlijk i.f.v. een parkeerruimte maar deze werd nooit 
gerealiseerd. Omwille van deze zonering voor wegenis is het niet mogelijk dat de gemeente Pittem een 
omgevingsvergunning kan afleveren voor de bouw van een sporthal. Op het gewestplan is wel de volledige 
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site bestemd als een zone voor dagrecreatie. De afbakening van het RUP is ruimer dan de zonering voor 
wegenis, dit om ervoor te zorgen dat het volledige nieuwe gebouw onder de stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP komt te liggen. 
 
 

3 Adviesinstanties 

 
ADVIESINSTANTIE ADVIES  
  
Provincie West-Vlaanderen (RO) Gunstig advies
Departement Omgeving Gunstig advies
Sport Vlaanderen Gunstig advies
GECORO Pittem - 

 

3.1 Provincie West-Vlaanderen 

Tijdens de publieke raadpleging werd door de deputatie opgemerkt dat er verschillende 
inrichtingsalternatieven  onderzocht moesten worden. Naar aanleiding van de plenaire vergadering 
gebeurde dit ook. Er werd een goed onderbouwde evaluatie van de verschillende inrichtingsalternatieven 
opgemaakt, waardoor de keuzes in het RUP heel duidelijk en goed gemotiveerd zijn. Enkel is het wenselijk 
om in het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces rekening gehouden te houden met de 
leesbaarheid van de tekst horende bij de inrichtingsalternatieven in de scoping- en toelichtingsnota.  
 
De vergadering gaat akkoord dat de leesbaarheid op de tekeningen inderdaad beter kan. De leesbaarheid 
van de tekst bij de inrichtingsalternatieven (en bij andere illustraties) wordt in het verdere verloop van het 
proces verbeterd. 
 

3.2 Departement Omgeving 

Het department vraagt rekening te houden met de eerdere opmerkingen in de startnota. 
 
De vergadering heeft het verslag overlopen. Er worden geen opmerkingen / aanvullingen / … geformuleerd. 
Aanvullind in verslag: bij de opmaak van de scopingnota werd vermeld hoe er werd omgegaan met de 
opmerkingen van adviesinstanties en bevolking. Specifiek door het department omgeving werd aangehaald 
dat de ruimtelijke aspecten in de startnotafase nog niet konden worden geëvalueerd. Door o.a. de uitwerking 
van de drie inrichtingsalternatieven in de scopingnota / voorontwerp werd hierop ingegaan.  
 

3.3 Sport Vlaanderen 

De toelichtingsnota werd doordacht opgesteld. Gezien het onderzoek, uitgevoerd door Farys, werden 
mogelijke alternatieven voorheen al beschouwd en is de opmaak van dit RUP een uitwerking van het 
gekozen scenario. Drie inrichtingsvoorschriften werden besproken. Met de conclusies werd rekening 
gehouden bij het opstellen van de stedenbouwkundige voorschriften.  
De stedenbouwkundige voorschriften werden op een goede manier opgesteld, ze bieden meer 
mogelijkheden dan de enge voorschriften opgesteld in het kader van het geldende BPA.  
Als antwoord op de opmerking van Sport Vlaanderen in het kader van de startnota over het verdwijnen van 
de atletiekinfrastructuur binnen het plangebied werd een goed antwoord geformuleerd. Sport Vlaanderen 
mag betrokken worden bij de opmaak van het masterplan van de hele site waarnaar verwezen werd. Het 
afgewerkte masterplan mag uiteraard ook bezorgd worden.  
 
De vergadering heeft het verslag overlopen. Er worden geen opmerkingen / aanvullingen / … geformuleerd. 
 

3.4 Gecoro Pittem 

Er werd door de Gecoro van Pittem geen advies geformuleerd. Tijdens de plenaire vergadering was de 
voorzitter wel aanwezig. De voorzitter wijst erop dat het verslag tijdens de startnota gunstig was maar dat er 
in het verdere proces zeker rekening dient gehouden te worden met de omgeving, dit zowel naar de rest 
van de sportsite als naar de woningen toe. Bijvoorbeeld wat er zal gebeuren met de huidige sporthal en hoe 
wordt de overgang naar de woningen grenzend tegen de Kokerstraat gemaakt. Ook is het niet aanwezen 
om de ontwerpers van de sporthal teveel beperkingen op te leggen in de stedenbouwkundige voorschriften.  
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Er wordt gewezen op het feit dat bij de opmaak van het voorontwerp rekening werd gehouden met o.a. de 
opmerkingen van de Gecoro tijdens de startnotafase. Zo werd er binnen het RUP een bouwzone afgebakend 
waarbinnen het bouwvolume van de nieuwe sporthal dient voorzien te worden mét daarbij een beperking in 
bouwhoogte langsheen de Kokerstraat. Dit moet er enerzijds voor zorgen dat de afstand tussen de nieuwe 
bebouwing en de bestaande bebouwing langsheen de Kokerstraat voldoende ruim is. Anderzijds zorgt die 
bouwzone er ook voor dat o.a. het bestaande voetbalveld en de speelzone kunnen blijven bestaan. Er wordt 
nog opgemerkt dat de realisatie van de sporthal o.a. een geluidsbuffer zal vormen tussen het woonweefsel 
en de sportactiviteiten in de sportsite. 
Tijdens de opmaak van de scopingnota / voorontwerp van het RUP is er afstemming geweest tussen de 
opmakers van het RUP en de ontwerper van de sporthal, rekening houdende met de opmerkingen tijdens 
de publieke raadpleging (adviesinstanties en bevolking, o.a. dus ook met advies Gecoro). De opmaak van 
de inrichtingsalternatieven en de uitwerking van de conclusies hiervan in de stedenbouwkundige 
voorschriften / grafisch plan is hier het gevolg van. 
Schepen Denis Fraeyman licht toe dat er nog concreet moet bekeken worden wat met de huidige sporthal 
zal gebeuren. Er wordt gedacht aan een tribune in combinatie van sportinfrastructuur (buitenactiviteiten). 
 
 

4 Besluit  

De vergadering besluit dat het planningsproces verder kan gezet worden en dat het voorontwerp kan worden 
omgezet in een ontwerp. Er wordt verwacht dat eind augustus de voorlopige vaststelling in de gemeenteraad 
zal voorzien worden en het openbaar onderzoek in het najaar. 
 
 
 


