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INLEIDINGINLEIDING

1 Beslissing tot opmaak

Het CBS besliste op 17 maart 2021 om WVI aan te stellen 
als ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) “Sporthal”.

2 Doelstelling

  Reden tot opmaak / doelstelling
In het Meerjarenplan 2020-2025 is er voor sport de uit-
werking van een masterplan voor de sportsite voorzien, 
de verlichting van de sportterreinen (LED), de verlichting 
van de Finse piste en de verruiming van het sportaanbod.

In de praktijk gaat het onder meer om de herinrichting en 
uitbreiding van de bestaande sportsite in het centrum van 
Pittem. Concreet gaat het om het bouwen van een nieuw 
sportcomplex op de bestaande site ter hoogte van de 
Egemstraat/Kokerstraat.

  Historiek 
Het gemeentebestuur wenst de nieuwe sporthal te ontwik-
kelen 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 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 sport-
hal. Deze zonering was i.f.v. een parking aansluitend de 
Kokerstraat maar deze is nooit gerealiseerd geweest. Het 
BPA is ouder dan 15jaar en zou er in principe kunnen van 
worden afgeweken maar niet voor wat betreft wegenis, 
openbaar groen en erfgoedwaarden. De opmaak van dit 
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 herzie-
ning van het BPA Centrum Noord (KB 30/09/1968). Het 
BPA is hier een verfi jning van de gewestplanbestemming 
dagrecreatie.

3 In uitvoering van GRS 

In het GRS van Pittem worden de uitbreidingsmogelijkhe-
den voor de sportinfrastructuur en een masterplan voor 
het park specifi ek vermeld:
De sportinfrastructuur in Pittem is – samen met een aantal 
andere voorzieningen – op één plaats geconcentreerd. 
Deze pool moet enerzijds worden uitgebreid, anderzijds 
moet de kwaliteit ervan wordt verhoogd, onder andere 
door groenaanleg, duidelijkere structuur. (...)
In de uitbreidingszone (via BPA Breemeersbeek van agra-
rische zone naar dagrecreatie en sportvoorzieningen) 
werd een gebouw voorzien waar naast de polyvalente 
zaal De Magneet, ook de jeugldokalen van de Chiro, KSA 
en speelpleinwerking gehuisvest. De zaal Magneet was 
de laatste die offi  ciëel werd geopend en dat was in 2015.

AFBAKENING EN SITUERINGAFBAKENING EN SITUERING

1 Situering

Het plangebied betreft een centraal deel van het BPA 
Centrum Noord, grenzend tegen de Kokerstraat. Het 
betreft een onbebouwd deel van de sportsite in het noor-
den van het centrum van Pittem. 
Het plangebied wordt ingenomen door gazon (6 bomen) 
met speel- en sportruimte (basisinfrastructuur atletiek, 
deel speeltuin, deel voetbaldveld).

2 Afbakening plangebied

Er wordt voor gekozen om niet de volledige oppervlakte 
van de sportsite - zoals bestemd op het BPA - in het RUP 
op te nemen maar enkel ter hoogte van het deel met de 
zonering groen en wegenis binnen de binnen de huidige 
sportsite waar de sporthal zal ingepast worden. Rond de 
zoneringen groen en wegenis worden er enkele meters 
speling genomen. Dit omwille van:

 ● Enerzijds het mogelijke verschil in onderlayer op 
te vangen (onderlegger BPA t.o.v. meest recente 
opmetingen).

 ● Anderzijds dat de oppervlakte (vorm) van de sport-
hal er volledig kan inpassen en het volledige gebouw 
onder de recente stedenbouwkundige voorschriften 
kan vallen. Voor de bouwzone wordt een afmeting 
van 73 op 40m vooropgesteld. De kans is reëel dat de 
sporthal een rechthoekig gebouw zal hebben maar de 
ontwerpers dienen over de nodige fl exibiliteit en ont-
werpvrijheid te beschikken om het gebouw optimaal te 
kunnen integreren in de bestaande sportsite. Ook dient 
er voldoende afstand bewaard te worden t.o.v. wonin-
gen tegenover de Kokerstraat.
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Op basis van deze visie wordt de volgende afbakening 
vastgelegd:
● Huidige rooilijn Kokerstraat
● Verlengde t.o.v. achterkavelgrenzen percelen langs-

heen Egemstraat / percelen langsheen Zandstraat /
plangrens BPA

● 50m diep t.o.v. huidige rooilijn Kokerstraat
● Parallel met GRB / rooilijn Egemstraat wordt 135m 

uitgezet (ongeveer verlengde achterste lijn bouwzone 
woningen NO-zijde Striepmeersstraat, hier komt de re-
aliteit niet volledig overeen met BPA-zonering).

Concreet betreft de oppervlakte van het RUP 67a 50ca 
(50m op 135m geeft 6.750m²).

De volgende kaarten geven de afbakening weer op ener-
zijds het BPA Centrum Noord en anderzijds op de recente 
luchtfoto. Telkens gecombineerd met het GRB. 
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Huidige sporthal
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FEITELIJKE RUIMTELIJKE CONTEXTFEITELIJKE RUIMTELIJKE CONTEXT

1 Historiek

Na de goedkeuring van het BPA in de jaren ‘70 werd de 
huidige sportsite - zonder het complex met de polyvalente 
zaal en jeugldokalen, ‘De Magneet’ - gerealiseerd. De par-
king, zoals bestemd op het BPA, werd nooit gerealiseerd. 
De indeling van de sportsite is door de jaren heen niet veel 
gewijzigd. Enkel de parking voor de huidige sporthal is 
uitgebreid (i.f.v. polyvalente zaal), zijn er recentere kleed-
kamers aangebouwd en zijn twee van de vier tennisvelden 
verwaarloosd. Binnen onderhavig plangebied werd enkel 
de bestaande speelruimte uitgebreid met bijkomende / 
andere speeltuigen. De bouw van de polyvalente zaal met 
jeugdlokalen dateert van 2015. 

2 Bestaande ruimtelijke structuur

Binnen het plangebied zijn er geen gebouwen aanwezig, 
enkel gazon / verharding dat de ondergrond vormt voor 
speel- en sportruimte. Het plangebied maakt wel deel uit 
van de sportsite en die bestaat uit de sporthal, het com-
plex van de De Magneet en buitenvelden.

2.1 Omliggende sportsite

 Sporthal met parking

De sporthal met parking grenst tegen de Egemstraat.Het 
gebouw van ongeveer 70 op 40m met een hoogte van 
ongeveer 7 à 8m dateert van de jaren ‘70 en is - behalve 
de recentere aangebouwde kleedkamers - niet meer aan-
gepast aan de huidige sport- en energieverwachtingen. 
De parking beschikt over een 150-tal parkeerplaatsen. De 
sporthal beschikt over volgende faciliteiten:
● Inkomhal met toiletten
● Afmetingen sportzaal: 42,60m lengte op 20m breedte
● Een scheidingswand met elektrische bediening, die de 

zaal kan indelen in 2 ruimten van 20m x 21m

● Ruim podium 8m x 5,5m, uitschuifbaar tot 8m x 8m,  
ook dienstig als tribune

● Bergruimtes voor sportmateriaal
● 8 kleedkamers voorzien van douchemogelijkheden
● 3 scheidsrechterlokaaltjes
● Afzonderlijke toegang voor voetballers van buitenter-

reinen, met wasbak voor voetbalschoenen
● Ruime cafetaria met uitzicht op de sportzaal, en een 

groot terras
● Geschikt voor invaliden, extra brede deuren voor 

rolstoelen, geen drempels, laag aangebrachte 
lichtschakelaars

● Vloer in polybeton, groene kleur, op de vloer zijn vol-
gende velden uitgezet:
● 5 velden voor badminton (oranje belijning)
● 1 veld voor zaalhandbal, zaalvoetbal en zaalhockey 

(gele belijning)
● 1 veld voor basketbal (rode belijning)
● 1 veld voor tennis (witte belijning)
● 2 velden voor volleybal (blauwe belijning)
● 1 terrein voor turnen – grondoefeningen (zwarte 

belijning)
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  Complex De Magneet

Het complex De Magneet ligt achter de woonpercelen 
langsheen de Egemstraat en ontsluit via de gezamenlijke 
parking van de sporthal. Het gebouw heeft een L-vorm 
van maximum ongeveer 100 op 35m. In het gebouw zijn er 
naast de polyvalente zaal De Magneet ook de jeugdloka-
len van de Chiro, KSA en de speelpleinwerking gehuisvest. 

Voor de realisatie van de polyvalente zaal werd de 
sporthal ook gebruikt als feestzaal, nu nog enkel voor 
sportevenementen.  

  Buitenvelden

Binnen het plangebied ligt een deel van een voetbalveld 
alsook een deel van de speeltuin. Binnen de volledige 
sportsite is er momenteel de volgende sportinfrastructuur:

 ● Drie voetbalvelden met vier oefenveldjes.
 ● Vier tennisvelden waarvan er twee zijn verwaarloosd. 

T.h.v. de twee verwaarloosde velden heeft het sche-
pencollege beslist om minstens twee padelterreinen 
aan te leggen. De aanleg en uibating van de padel-
terreinen wordt in concessie gegeven (locatie blauw 
omlijnd). De procedure hiervoor is lopende: vanaf de 
gunningsdatum is de concessie 10 jaar geldig.
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2.2 Omliggende woonomgeving / straten

  Straten

De sportsite grenst tegen gemeentewegen Kokerstraat en 
Egemstraat. De Egemstraat werd recent heraangelegd, 
o.a. met vrijliggende fi etspaden.  T.h.v. de huidige sporthal 
is langsheen de Egemstraat een bushalte (De Lijn) aan-
wezig. Langsheen de Kokerstraat staat er een bomenrij 
gecombineerd met een voetpad in een ruime straatberm 
(breedte berm ongeveer 6,5m, breedte rooilijn tot rooiljn 
ongeveer 20m). Aan de overzijde van beide straten zijn 
woningen aanwezig. Het achterliggende gebied van de 
woningen langsheen de Egemstraat is momenteel nog 
open maar dit zal waarschijnlijk ingevuld worden met bij-
komende woningen. 

  Woningen

Al de ééngezinswoningen staan met de voorgevel op een 
7-tal meter van de rooilijn ingepast. De woningen langs-
heen de Egemstraat zijn gericht op de Egemstraat maar 
langsheen de Kokerstraat zijn enkel zijkavelgrenzen: de 
woningen zijn gericht op de zijstraten ervan (Zandstraat, 
Striepmeersstraat) alsook verder door langsheen de 
Egemstraat. Langsheen de Egemstraat zijn vooral wonin-
gen in open bebouwingsvorm (enkele half-open) met 
1 bouwlaag afgewerkt met een hellend dak terug te 
vinden terwijl de woningen gericht op de zijstraten van 
de Kokerstraat gelijkvormige (vormgeving en materiaal-
gebruik) koppelwoningen zijn met 2 bouwlagen afgewerkt 
met een zadeldak. De koppelwoningen beschikken steeds 
over een garage met 1 bouwlaag afgewerkt met een hel-
lend dak. 

  Inventaris Bouwkundig Erfgoed / Beschermd 
monument

Op het einde van de Kokerstraat - op de hoek met de 
Schuiferskapellestraat en grenzend tegen de sportsite 
- is een beeldbepalende molen aanwezig, namelijk de 
‘Plaatsmolen’. Dit gebouw is opgenomen als vastgesteld 
item op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed (ID: 211975) 
en is tevens een beschermd monument. De molen is 
gebouwd op een berg/wal en bestaat uit een conische 
vorm in rood baksteenmetselwerk.
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2.3 Plangebied

Binnen het plangebied zijn er geen gebouwen aanwezig.  
Met taluds, graszones en steenslagverharding is er wel 
basisinfrastructuur om atletiekdisciplines uit te oefenen:

 ● Steenslagverharding in een halve cirkel (diameter on-
geveer 30m) i.f.v. hoogspringen

 ● Steenslagverharding in de lengte (ongeveer 5 op 
130m) i.f.v. sprint

Een deel van het aanpalende voetbalveld is eveneens 
mee in het plangebied opgenomen. Vanaf de Kokerstraat 
loopt er tussen dit voetbalveld en de atletiekzone een 
fi ets- en wandelverbinding (breedte ongeveer 3,5m) die 
buiten het plangebied de verbinding maakt naar de sport-
hal en de buitenvelden.

Aansluitend het plangebied - in de richting van de 
Egemstraat - is een speeltuin aanwezig. Eén van de 
speeltuigen staat deels binnen het plangebied. Op vol-
gende foto is het speeltuig te zien maar de zandbak en de  
boom op de foto liggen buiten het plangebied. 

Binnen het plangebied zijn er zes bomen (op volgende 
kaart aangeduid met rode stippen) aanwezig en staat 
er langsheen het voetpad van de Kokerstraat en verder 
langsheen de Egemstraat een levende haag (hoogte 

ongeveer 1,2-1,5m). De haag staat t.h.v. de Kokerstraat 
op de plangrens. De Kokerstraat zelf beschikt over 
straatbomen.

Het opvallendste binnen het plangebied is echter dat er 
behoorlijke hoogteverschillen zijn:

 ● Het aanpalende voetbalveld - dat deels mee in het 
plangebied ligt - ligt ongeveer gelijk met het maaiveld 
van de aanpalende Kokerstraat.

 ● Het plangebied alsook het merendeel van de sportsite 
ligt overwegend ongeveer 2m lager dan de Kokerstraat 
(langzaam stijgend naar de Egemstraat toe).

 ● Enkel ligt er binnen het plangebied een talud ongeveer 
tussen de verharding van de atletiekinfrastructuur en 
de paden. Deze ‘berg’ is ongeveer 2m hoog en ligt 
m.a.w. met haar ‘top’ op ongeveer hetzelfde niveau 
dan de Kokerstraat en het voetbalveld langsheen deze 
straat. Het hoogteverschil van het voetbalveld wordt 
opgevangen door een keermuur.

Door het aanwezig hoogteverschil en de groenstructuur 
langsheen de Kokerstraat maakt dat de achterliggende 

bestaande sporthal - vooral aan de zijde van het voet-
balveld tegen de Kokerstraat - weinig impact en m.a.w. 
overwegend ‘verborgen’ is1.

Deze beschrijving wordt verduidelijkt met foto’s op de vol-
gende bladzijden:

1 Op de foto is een zendmast te zien, deze situeert zich niet binnen het 
plangebied.

1

2

4
3

5
6
7

8
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1. 3.

2. 4.
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5. 7.

6. 8.
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3 Andere structuren

In het vorige hoofdstuk werd de bestaande structuur van 
het plangebied en de directe omgeving besproken. In dit 
hoofdstuk worden de specifi eke deelstructuren die van 
toepassing zijn binnen het plangebied (kort) overlopen.

3.1 Verkeersstructuur

● Langsheen de Egemstraat is een bushalte aanwezig 
voor de sporthal. Deze halte wordt bediend door de lijn 
73 Tielt - Pittem - Egem - Ardooie - Lichtervelde en in 
de andere richting.

● Het plangebied grenst tegen de gemeentewegen 
Kokerstraat en Egemstraat maar binnen het plange-
bied zijn geen wegen aanwezig. 

● Vanaf de Kokerstraat kruist een fi ets- en voetgangers-
verbinding wel het plangebied: deze verbinding geeft 
toegang naar de sportvelden en de sporthal.

3.2 Toeristisch-recreatieve structuur

● Het plangebied ligt binnen een sportsite waar een 
sporthal en meerder sportvelden aanwezig zijn (voet-
balvelden, oefenvelden, tennisvelden, op korte termijn 
padelvelden).  Binnen het plangebied zelf zijn een aan-
tal basisvoorzieningen om aan atletiek te doen.

● Vanaf de sporthal start de MTB-route Pittem, meer be-
paald mountainbikeroute Pallieter Rode lus. T.h.v. het 
plangebied loopt deze lus van ongeveer 15km langs-
heen de Egemstraat.

● Aansluitend de sportsite is de Magneet. Dit complex 
bevat een polyvalente zaal, jeugdlokalen van de Chiro 
en KSA en de speelpleinwerking. 

3.3 Nederzettingstructuur

Het plangebied is niet bebouwd. Niet van toepassing.

3.4 Groenstructuur

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit kortgemaaid 
gazon met zes hoogstammen. Deze bomen zijn een 20-tal 
jaar oud. Langsheen de Kokerstraat grenst een haag.

3.5 Landschappelijke structuur

Landschappelijk gezien situeert het plangebied zich op 
een sportsite met grotere open velden aan de rand van 
het woonweefsel van Pittem.

3.6 Agrarische structuur

Binnen het plangebied zijn geen agrarische activiteiten. 

3.7 Fysisch systeem

De bodem van het plangebied bestaat uit droge zandleem.

Op de hellingenkaart zijn binnen het plangebied de hoog-
teverschillen duidelijk waarneembaar. Enerzijds de ‘berg’ 
en de overgang naar de Kokerstraat maar anderzijds kan 
het ‘hoger’ gelegen voetbalveld duidelijk onderscheiden 
worden. 

!(

!(
!(

Tielt - Pittem -

Egem - Ardooie

- Lichtervelde

LEGENDE
!( Halte De Lijn

Reisweg De Lijn

OPENBAAR VERVOER

0 100 m

bron: Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, 24/06/2020

LEGENDE
Antropogeen
Nat zandleem
Vochtig zandleem

Droge zandleem
Natte klei
Natte Zware Klei

BODEMKAART: BODEMTYPES

0 100 m

bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 2017
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3.8 Economische structuur

Binnen het plangebied zijn geen economische activiteiten.  
In de sporthal is KSV Pittem actief (Koninklijke Sport en 
Vermaak Pittem).

3.9 Lijninfrastructuur

Binnen of ter hoogte van het plangebied zijn geen hoog-
spanningsleidingen ed aanwezig. Er staat ter hoogte van 
het voetbalveld langsheen de Kokerstraat (niet binnen het 
plangebied) wel een hoogspanningsmast / openbare TV.

Langsheen de de Egem- en Kokerstraat staat er straatver-
lichting. De voetbalvelden hebben verlichtingspalen, o.a. 
staat er één paal binnen het plangebied.
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JURIDISCHE RUIMTELIJKE JURIDISCHE RUIMTELIJKE 
STRUCTUURSTRUCTUUR

1 Juridisch kader

Onderstaande tabel verduidelijkt de ligging van het plangebied in 
de juridische ruimtelijke structuur.

De verschillende juridische plannen worden hieronder weergege-
ven. Indien het plangebied in de nabijheid van of in het vermelde 
plan gelegen is, wordt dit aangeduid () in de tweede kolom, 
een verduidelijking kan vermeld worden in de derde kolom. De 
plannen die van toepassing zijn worden in de volgende bladzijden 
uitgebreider beschreven.

Type plan Referentie

Gewestplan (vectorieel)  Gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979), zone voor dagrecreatie
Herbevestigde agrarische gebieden (HAG)  Binnen de contouren van het plangebied is geen agrarisch gebied gele-

gen. Het plangebied is opgenomen als HAG maar wordt uitgesloten 
omwille van de gewestplanbestemming als zone voor dagrecreatie.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen PRUP Solitaire Vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen. Onderhavig 
plangebied heeft geen betrekking op de gebiedscategorie landbouw waar-
door het PRUP geen impact heeft op onderhavig plangebied.
Er is geen RUP gelegen binnen de contouren van onderhavig plangebied. 
Niet van toepassing

Bijzondere plannen van aanleg (BPA)  Het BPA Centrum Noord (KB 30/09/1968), Groenstrook (Art.11) en zone 
voor openbare wegenis. 

RAMSAR Niet van toepassing
Natura 2000: vogel- en habitatrichtlijngebied Niet van toepassing
VEN- en IVON-gebieden Niet van toepassing
Historisch permanente graslanden Niet van toepassing
Beschermde gebieden duinendecreet Niet van toepassing
UNESCO werelderfgoed Niet van toepassing
Onroerenderfgoeddecreet Niet van toepassing
Waterwingebieden Niet van toepassing
Atlas der buurtwegen  Doorheen het plangebied loopt de voetweg Sentier nr.87
Rooilijnplan Door de opmaak van het BPA werden rooilijnen vastgelegd. De huidige 

rooilijn langsheen de Kokerstraat loopt niet gelijk met de zonegrens van 
de wegenis op het BPA (zie beschrijving BPA).

Vlaams hydrografi sche atlas Er zijn geen gecategoriseerde waterlopen gelegen in het plangebied. Niet 
van toepassing

Gemeentelijke verordeningen Niet van toepassing
Voorkooprecht Niet van toepassing
Signaalgebieden Niet van toepassing
Onteigeningsplan Niet van toepassing
Landinrichting Niet van toepassing
Eigendomsstructuur De site is eigendom van de gemeente Pittem. Niet van toepassing
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1.1 Gewestplan (vectorieel)

Volgens het gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979) 
is het plangebied alsook de aanpalende sportsite bestemd 
als zone voor dagrecreatie. De gebieden voor dagrecreatie 
bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommo-
datie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie.

1.2 Herbevestigde agrarische  gebieden (HAG)

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
stelde de Vlaamse overheid een ruimtelijke visie op 
landbouw, natuur en bos op voor de verschillende 
regio’s. De Vlaamse regering nam kennis van deze 
visie en keurde de beleidsmatige herbevestiging van de 
bestaande gewestplannen en het bijhorende operationeel 
uitvoeringsprogramma goed. In de operationele uitvoe-
ringsprogramma’s werd aangegeven welke gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de 
komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de 
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

Het plangebied is gesitueerd in de regio Leiestreek in 
de deelruimte “Plateau van Tielt” (samenhangend land-
bouwgebied centraal Plateau van Tielt). Het plangebied is 
gelegen in een door de Vlaamse regering herbevestigd 
agrarisch gebied (HAG). Het plangebied wordt uitgeslo-
ten omwille van de gewestplanbestemming als zone voor 
dagrecreatie.

LEGENDE
Herbevestigde Agrarische Gebieden

HERBEVESTIGDE AGRARISCHE GEBIEDEN

0 100 m

bron: Departement Ruimte Vlaanderen, versie 28-01-2013
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1.3 Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Voor het plangebied is het BPA Centrum Noord (KB 
30/09/1958) van toepassing. Het BPA dateert van voor 
het gewestplan. Het BPA Centrum Noord (KB 30/09/1968) 
ordent enerzijds de sportsite en anderzijds de aanpalende 
woonzone in een enkelel zones:
● Aan noordzijde: het inrichten van een sport- en speel-

terrein met ontspanningsgebied
● Aan zuidzijde: een zone voor groepswoningbouw 

voor een sociale woningbouw, inclusief bijhorende 
wegenis en ontsluiting (Kokerstraat, Zandstraat, 
Striepmeersstraat)

● Aan oostzijde: de Plaatsmolen met bijhorende bedrijfs-
gebouwen / tegenover complex Plaatsmolen is de ont-
wikkeling van een strook voor open woningbouw

Het plangebied situeert zich centraal in het BPA in de 
noordelijke zone waar het inrichten van een sport- en 
speelterrein met ontspanningsruimte zoals ook de volle-
dige sportsite2. 
Op de volgende bladzijde is het plangebied geprojec-
teerd op het BPA, gecombineerd met het GRB. Binnen het 
plangebied zijn volgende zones / punt- en lijnelementen 
waarneembaar:

 Groenstrook

In de stedenbouwkundige voorschriften is het volgende 
vermeld over Art.11 - Groenstrook:
● Bedoeld als vrije ruimte tot inrichting van sport- of 

speelterreinen en ontspanningsgebied.
● De groenaanleg zal domineren, hetzij als graspartijen 

of aanplantingen.
● Alleen constructie’s voor openbaar nut en tot eigening 

van de strook kunnen geduld worden.

 Openbare wegenis

Enkel opgenomen als zonering op het bestemmingsplan 
maar er werden geen stedenbouwkundige voorschriften 
aan gekoppeld.
De aanpalende zonering voor openbare wegenis 
(Kokerstraat, Zandstraat, Striepmeersstraat,...) werd 
gerealiseerd. Bij het opstellen van het BPA was het de 
bedoeling om de parking voor de ‘groenstrook’ (Art.11) in 
te richten aansluitend de Kokerstraat. Dit is echter nooit 
gerealiseerd geweest. 

2 De Magneet is opgenomen in het  BPA Breemeersbeek (ggk. 
21/02/2008)

 Opgelegde rooilijn

Enkel opgenomen als lijnelement op het bestemmingsplan 
maar er werden geen stedenbouwkundige voorschriften 
aan gekoppeld.
De rooilijn werd in het BPA vastgelegd. T.h.v. het plan-
gebied loopt deze langsheen de Kokerstraat én inclusief 
de bedoelde ruimte voor de parking. Opgemerkt dient 
te worden dat rooilijn langsheen het straatdeel van de 
Kokerstraat ten noordoosten van het plangebied de hui-
dige rooilijn volgt (rode GRB-lijn loopt gelijk met rooilijn 
van het BPA) maar ten zuidwesten van het plangebied 
loopt deze niet gelijk met de huidige situatie.

 Boom op stam

Enkel opgenomen als puntelement op het bestem-
mingsplan maar er werden geen stedenbouwkundige 
voorschriften aan gekoppeld.
Zowel op de bedoelde parking als langsheen de straten 
werd in de zonering van de openbare wegenis op een vrij 
onregelmatige wijze ‘bomen op stam’ opgelegd. In werke-
lijkheid zijn er binnen het plangebied enkele bomen binnen 
deze zonering gelegen alsook een bomenrij langsheen de 
noordwest zijde van de Kokerstraat (buiten plangebied) 
maar de locatie van al die bomen komt (grotendeels) niet 
overeen met wat is voorgesteld in het BPA.
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UITSNEDE T.H.V. PLANGEBIED VAN BPA CENTRUM 
NOORD (KB 30/09/1958), AANGEVULD MET HUIDIGE 
GRB-LIJNEN VAN PERCEELSGRENZEN EN WONINGEN

Legende BPA 
(binnen plangebied)
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1.4 Atlas der buurtwegen

Een buurtweg, voetweg / chemin, sentier is een open-
bare weg ingeschreven in de atlas der buurtwegen. Onder 
buurtwegen in algemene zin worden zowel de chemins als 
de sentiers begrepen:

● Chemin of weg waarvan de bedding aan de overheid 
toebehoort, werd in de atlas opgenomen met een dub-
bele volle lijn.

● Sentier of voetweg met een private bedding, maar met 
een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van door-
gang, staan opgetekend met een dubbele stippellijn.

Doorheen het plangebied loopt de voetweg Sentier nr.87. 

De voetweg loopt tussen de Kokerstraat en de Baertstraat. 
Bij de aanleg van de sportvelden werd deze doorgang niet 
behouden. Het principe van toegankelijkheid (slingervorm) 
vanaf de Kokerstraat in de richting van de Baertstraat 
bestaat nog wel maar deze stopt ongeveer t.h.v. het ach-
terste voetbalterrein: de verbinding naar de Baertstraat is 
niet bestaande.

ATLAS DER BUURTWEGEN GEPROJECTEERD OP EEN 
RECENTE LUCHTFOTO

ATLAS DER BUURTWEGEN

0 100 m

bron: Provincie West-Vlanderen, 1843 - 1845
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2 Vergunningen

Er zijn binnen het plangebied geen vergunningen (ver-
kavelingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning, 
omgevingsvergunning, milieuvergunning en/of socio-
economische vergunning of kleinhandelsvergunning) 
aanwezig.

3 Planologisch attest

Er is binnen het plangebied geen planologisch attest 
opgemaakt.
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PLANNINGSKADERPLANNINGSKADER

In de ruimtelijke structuurplannen op de verschillende 
beleids niveaus (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk) 
worden uitspraken gedaan die een richtinggevend of 
bindend kader vormen voor onderhavig ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.

1 Op vlaams niveau

Op Vlaams niveau wordt het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV), Visie op landbouw en natuur/afbake-
ningen, Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
en de Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden 
besproken.

1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is vastge-
steld door de Vlaamse regering op 23 september 1997. 
Het omvat een informatief, richtinggevend en bindend 
gedeelte.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan voor vier structuur-
bepalende elementen en componenten op Vlaams niveau:

 ● Stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;
 ● Elementen van het buitengebied;
 ● Economische knooppunten;
 ● Lijninfrastructuren.

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt op 
kernachtige wijze uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaanderen 
open en stedelijk’. Concreet is het ruimtelijk beleid op 
Vlaams niveau gericht op:

 ● Het versterken van stedelijke gebieden en netwerken 
door bundelen van functies en activiteiten;

 ● Het behoud en de versterking van het buitengebied 
door bundeling van wonen en werken in de kernen van 
het buitengebied;

 ● Het concentreren van economische activiteiten in eco-
nomische knooppunten;

 ● Het optimaliseren van de bestaande verkeers- en ver-
voersstructuur en het verbeteren van het openbaar 
vervoer.

Het RSV vormt het kader voor de provinciale en gemeen-
telijke structuurplannen en werkt aldus door op het 
provinciale en gemeentelijke niveau.
Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse regering de 
gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen defi nitief vastgesteld. In deze herziening 
komen er twee belangrijke aspecten aan bod: 

 ● Ruimte voor wonen enerzijds 
 ● En ruimte voor bedrijvigheid anderzijds.

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering de 
tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen defi nitief vastgesteld. De tweede herziening 
gaat hoofdzakelijk over het actualiseren van het cijfer-
materiaal rond wonen, werken, open ruimte, recreatie 
en infrastructuur. Er is tevens een afstemming met het 
decreet grond- en pandenbeleid.

Voor het plangebied zijn de volgende aspecten van 
toepassing:

 ● Pittem is binnen het RSV gecategoriseerd als buiten-
gebied. Voor het buitengebied gelden de volgende 
doelstellingen:

 ● Het vrijwaren van het buitengebied voor de essen-
tiële functies

 ● Het tegengaan van de versnippering in het 
buitengebied

 ● Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van 
het buitengebied

 ● Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 
gestructureerde gehelen.

 ● Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke 
kwaliteit in het buitengebied

 ● Het buff eren van de natuurfunctie in het buitengebied
 ● Het is gelegen naast het structuurondersteunend klein-

stedelijk gebied Tielt.
 ● Pittem is niet geselecteerd als economisch knooppunt.
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M.b.t. de ontwikkelingsperspectieven voor de toeristisch-
recreatieve structuur in het buitengebied zijn volgende 
aspecten van belang voor het plangebied:

 ● Recreatief medegebruik: de mogelijkheden die het 
buitengebied biedt aan toerisme en recreatie, worden 
erkend. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeris-
tisch-recreatieve activiteiten in het buitengebied is het 
recreatief medegebruik met respect voor de draag-
kracht van het gebied.

 ● Netwerkvorming: om de toeristisch-recreatieve aan-
bodelementen in het buitengebied en in de stedelijke 
gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te 
stemmen, wordt netwerkvorming vooropgesteld. Paden 
en routes (o.a. langs waterlopen, spoorwegbeddingen) 
worden met elkaar verbonden (ook internationaal) en 
uitgerust als een samenhangend toeristisch-recreatief 
product (o.a. inschakeling van verblijfsaccommoda-
tie...). Het publieke karakter en de toegankelijkheid van 
deze paden en routes moeten maximaal gegarandeerd 
blijven.

 ● Ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch-recrea-
tieve infrastructuur in het buitengebied: indien men de 
structuurbepalende functies van het buitengebied wil 
vrijwaren, kan de toeristisch-recreatieve infrastructuur 
er slechts op een specifi eke manier aanwezig zijn. Er 
wordt verschil gemaakt tussen hoog- en laagdynami-
sche infrastructuur. Onderhavig plangebied is in kader 
van laagdynamische infrastructuur. Laag-dynamische 
toeristisch-recreatieve infrastructuur betreft infrastruc-
tuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar 
onmiddellijke omgeving eerder beperkte verande-
ringen teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en 
sociaal-economische structuur en in het bestaande 
ruimtegebruik.

1.2 Visie op landbouw en natuur/afbakeningen

Het RSV wenst het buitengebied te vrijwaren voor de 
essentiële functies landbouw, natuur en bos. 

De Vlaamse overheid bakent op die manier agrarisch 
gebied, natuurgebied, bosgebieden en andere gebieden 
af in ruimtelijke uitvoeringsplannen, in uitvoering van het 
RSV. 

De Vlaamse overheid stelde een ruimtelijke visie op die 
weergeeft welke gebieden behouden blijven voor land-
bouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling 
of bosuitbreiding. Deze visie vormt de basis voor de 
gewestelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen 
op perceelsniveau vastleggen. Hieraan wordt een ope-
rationeel uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de 
prioriteiten en fasering zijn vastgesteld.  Het plangebied 
is gelegen in de regio Leiestreek in de deelruimte Plateau 
van Tielt. Binnen de contouren van het plangebied is geen 
agrarisch gebied gelegen

1.3 Strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strate-
gische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomst-
beeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, 
met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse 
Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een 
vernieuwde fi losofi e en aanpak in het ruimtelijke beleid wil 
inzetten.

De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut 
van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, omdat er nog 
geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt 
een basis voor regeringsbeslissingen ter realisatie van de 
visie.

Volgende sleutelkwesties zijn ook voor onderhavig RUP 
en/of de directe omgeving van belang:

 ● Verharding van de open ruimte inperken
 ● De woonomgeving vernieuwen
 ● Mensenmaat inzetten in de Metropool
 ● Vlaanderen verbinden met de wereld 
 ● Omgevingen van topklasse
 ● De betekenis van open ruimte verbreden
 ● Robuuste open ruimte uitbouwen
 ● Meer doen met minder ruimte
 ● De juiste activiteit op de juiste plaats
 ● Keuzes maken in de suburbane gebieden
 ● Hernieuwbare energie de ruimte geven
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1.4 Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden

Binnen bepaalde woningbouwgebieden en woonver-
nieuwingsgebieden worden bijzondere gebieden erkend 
waarbinnen het recht op voorkoop geldt. Het recht van 
voorkoop heeft tot doel de begunstigden ervan in staat 
te stellen bepaalde woningen en percelen, bestemd 
voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan 
te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale 
kavels te realiseren.

Het plangebied is gelegen in een woningbouwgebied.

2 Op provinciaal niveau

Op provinciaal niveau worden de volgende studies 
besproken:
● Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

(PRS)
● Provinciaal fi etsroutenetwerk

Momenteel is een beleidsplan ruimte voor de Provincie 
West-Vlaanderen in opmaak.

2.1 Provinciaal Ruimtelijk Structuur (PRS)

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-
Vlaanderen is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 
maart 2002. Naast het RSV vormt het PRS een referentie-
kader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente.

De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
de provincie West-Vlaanderen sluit aan bij het RSV en 
geeft verdere invulling aan elementen die vragen om een 
samen hangend beleid over de gemeentelijke grenzen 
heen. De bindende bepalingen vormen het kader voor 
maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur 
wil realiseren.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De pro-
vincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid te 
behouden en te versterken. Daarom worden voor struc-
tuurbepalende componenten op provinciaal niveau 
ontwikkelings perspectieven toegekend die verschillend 
zijn naargelang het gebied waarin deze elementen gele-
gen zijn.

De visie op provinciaal niveau over de verschillende 
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar 

verschillende deelruimten. Per deelruimte worden voor 
specifi eke elementen ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsdoelstellingen geformuleerd.
De herziening van het PRS West-Vlaanderen bestaande uit 
een informatief, richtinggevend, bindend deel en een kaar-
tenbundel in addendum werd goedgekeurd op 11 februari 
2014 met uitsluiting van de bepalingen inzake de normen 
voor sociale woningen op vergunningenniveau en op plan-
niveau bij de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur.

Voor de gemeente Pittem had deze herziening invloed:
● Pittem werd oorspronkelijk geselecteerd als structuur-

ondersteunend hoofddorp in het buitengebied. In de 
herziening werd dit aangepast: Pittem werd een hoofd-
dorp en Egem een overige kern in het buitengebied. 

2.2 Provinciaal fi etsroutenetwerk

Langsheen de Egemstraat is een bovenlokale functionele 
fi etsroute gesitueerd.

LEGENDE
 Woningbouwgebied

WOONVERNIEUWINGS- EN WONINGBOUWGEBIEDEN

0 100 m

bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 26-04-2020
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3 Op gemeentelijk niveau

Op gemeentelijk niveau wordt de volgende studie 
besproken:

 ● Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem

Momenteel wordt er voor de gemeente Pittem een nieuwe 
mobiliteitsplan opgemaakt.

3.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Pittem 
(GRS Pittem)

Het GRS Pittem werd op 04/11/2008 goedgekeurd door de 
deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. 

 ● Ruimtelijke concepten (...) - NIEUWE SPORTINFRA-
STRUCTUREN CONCENTREREN BIJ HET 
BESTAANDE SPORTCENTRUM. De bestaande 
sport- en recreatie-infrastructuren zijn centrumgebon-
den, goed bereikbaar en geconcentreerd. Behoeften 
aan nieuwe sportinfrastructuren kunnen het best bij 
dit bestaande sportcentrum te Pittem aansluiten. Het 
sportcentrum kan samen met het overstromingsgebied 
een grote sport- en parkzone vormen die ver in de kern 
binnendringt. De integratie van het element water in 
dit gebied biedt ecologische en recreatieve potenties.

 ● Ruimtelijke beleidselementen (...) - ONTWIKKELEN 
VAN STRATEGISCHE PROJECTEN DIE HET 
WOON- EN LEEFKLIMAAT OPWAARDEREN. Een 
aantal strategische projecten binnen de kern kunnen 
het woon- en leefklimaat nog verbeteren. (...) De om-
geving van het sportcentrum heeft heel wat potenties 
die momenteel nog niet optimaal benut zijn. Het sport-
centrum wordt uitgebreid; binnen dit project kan het 
nabijgelegen overstromingsgebied en omgeving als 
parkgebied ingericht worden; ook de Plaatsmolen kan 
binnen het geheel ingekaderd worden. (...)

 ● Gewenste recreatieve en socio-culturele structuur (...) 
BEVESTIGEN VAN DE PRIMAIRE RECREATIEPOOL 
IN PITTEM DOOR HET VERDER UITBOUWEN VAN 
HET SPORTPARK. In de hoofdkernen van Pittem 
komen reeds een aantal recreatieve voorzieningen ge-
bundeld voor. Daarop steunt de visie van de primaire 
recreatiepool. Om deze primaire pool te bevestigen zal 
een beleid gevoerd worden om de recreatieve activitei-
ten verder te concentreren. Dit zal gebeuren in de vorm 
van een sportpark. Het concept ‘sportpark’ houdt in dat 
de terreinen en gebouwen van intensieve recreatievor-
men verweven voorkomen met een groene rustige om-
geving (openbaar park). Dit vraagt een doorgedreven 
lokale aanpak en dient op microniveau uitgewerkt te 
worden. De ontwikkeling van het sportpark te Pittem 
gebeurt door herstructurering en uitbreiding van het 
bestaande sportcentrum. Daarvoor worden volgende 
concrete ontwikkelingselementen vooropgesteld:

 ● Een parkachtige totaalinrichting van het volledige 
sportcentrum; deze inrichting moet tevens aange-
wend worden om het sportcentrum in zijn omgeving 
te integreren; het overstromingsgebied kan mee op-
genomen worden in dit gebied om zo tot een groene 
dooradering van de kern te komen; aanplantingen 
dienen zo veel mogelijk met streekeigen plantenma-
teriaal te gebeuren.

 ● Nagaan of de Plaatsmolen en omgeving niet kun-
nen betrokken worden bij herinrichting/uitbreiding 
van de site;

 ● Aandacht voor de beekvallei;
 ● Het openbaar karakter van het ‘sportpark’ moet be-

houden en versterkt worden;
 ● Het aanleggen van één of meerdere bijkomende 

sportvelden;
 ● Mogelijkheden behouden voor het uitbouwen van 

de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen en cre-
eren van ruimte in functie van jeugdlokalen;

 ● Gewenste ruimtelijke structuur deelgebieden - Pittem: 
Uitbreidingsmogelijkheden voor sportinfrastructuur en 
masterplan park. De sportinfrastructuur in Pittem is 
– samen met een aantal andere voorzieningen – op 
één plaats geconcentreerd. Deze pool moet enerzijds 
worden uitgebreid, anderzijds moet de kwaliteit ervan 
wordt verhoogd, onder andere door groenaanleg, dui-
delijkere structuur. Deze zone werd meegenomen bin-
nen het BPA Breemeersbeek, met aandacht voor vol-
gende concrete elementen:

 ● Een parkachtige totaalinrichting van de site, in-
clusief de parking (woonuitbreidingsgebied en 
recreatiezone)

 ● Het openbaar karakter van het ‘sportpark’ moet ver-
sterkt worden;

 ● Versterken van de andere aanwezige voorzieningen
 ● Het realiseren van bijkomende sportterreinen en 

van nieuwe sportaccommodaties;
 ● Aandacht voor de waterbergende (buff erbekken) en 

recreatieve functie van het gebied.
 ● Realisatie van jeugdlokalen

 ● Het masterplan omtrent de sportsite werd niet als een 
prioriteit opgenomen in het bindend deel van het GRS. 
Wel is er in het richtinggevend deel een to-do-list op-
genomen in de vorm van een actietabel waarin het ver-
der uitbouwen van het sportpark wordt aangehaald. Dit 
hield de uitbreiding van het sportpark in (reeds gerea-
liseerd met De Magneet, met jeugdlolaken) alsook het 
verhogen van het openbaar karakter en de parkachtige 
totaalinrichting. 
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PLANNINGSOPTIESPLANNINGSOPTIES

1 Alternatievenonderzoek

  Nulalternatief
Het nulalternatief geeft de situatie weer wanneer het voor-
genomen plan niet doorgaat. Ingeval geen planinitiatief 
genomen wordt betekent dit dat de mogelijkheden waar  
nieuwe vergunningsplichtige sportaccommodatie kan 
worden ingepast in de bestaande sportsite wordt beperkt. 
De zonering ‘openbare wegenis’ i.f.v. de aanleg van een 
parking kan immers enkel gebruikt worden voor wegenis.

  Locatiealternatieven
Voor dit voorgenomen plan zijn er geen relevante alterna-
tieven. Het betreft hier enkel het schrappen van een zone 
voor openbare wegenis die op het BPA is weergegeven: in 
het BPA was het bedoeld als parkeerruimte maar deze is 
nooit gerealiseerd geweest (parking ligt voor sporthal en 
De Magneet langsheen de Egemstraat). Omdat het BPA 
ouder is dan 15 jaar kan in principe worden afgeweken 
van de bestemmingsvoorschriften om het ruimtelijk ren-
dement te optimaliseren. Evenwel kan de afwijking niet 
worden toegestaan voor wat betreft wegenis, openbaar 
groen en erfgoedwaarden. Het schrappen van de zone 
voor wegenis is in functie van de optimalisering van de 
bestaande sportsite. Momenteel kunnen er binnen deze 
locatie o.a. geen omgevingsvergunningen worden afgele-
verd die niets met wegenis te maken hebben.

  Inrichtingsalternatieven
De herinrichting van de site wordt momenteel uitge-
werkt in een masterplan (nog in opmaak). Het RUP 
maakt het enkel mogelijk om op een locatie aansluitend 
de bestaande wegenis sportinfrastructuur toe te laten 

waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk zal zijn 
(o.a. een nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige).
 

2 Reikwijdte en detaillering

  Reikwijdte
De karakteristieken, de ruimtelijke uitgangspunten en de 
doelstellingen worden vastgelegd in dit RUP. Het RUP 
voorziet in het beperkt wijzigen van het bestaand juridisch-
planologisch kader binnen het plangebied.
De opmaak van het RUP is beperkt tot de grenzen van het 
plangebied, het GRB wordt als ondergrond gebruikt voor 
de opmaak van het grafi sch plan.

Het plangebied van het RUP wordt als volgt afgebakend:
 ● In de eerste plaats uit over de BPA-zonering voor 

openbare wegenis waar de parking was voorzien. 
 ● Het plangebied wordt iets groter genomen dan de 

BPA-zonering om er ten eerste zeker van te zijn dat 
de zonering van openbare wegenis volledig binnen het 
plangebied komt te liggen (door verschil in basiskaart 
van BPA en huidig GRB zou dat moeilijkheden kunnen 
geven). Ten tweede wordt de oppervlakte zo genomen 
dat er een bouwzone van 73 op 40m met een bouw-
hoogte tot 9m kan ingepast worden voor een nieuwe 
sporthal met daarbij ruimte om afstand te bewaren 
(bvb. vanaf Kokerstraat) én de nodige ontwerpvrijheid 
mogelijk blijft. De afmetingen van de bouwzone zijn op 
basis van de afmetingen van de huidige sporthal 

Het resultaat van dit alles is een RUP van 135 op 50m, 
grenzend tegen de huidige rooilijn van de Kokerstraat.

  Detailleringsniveau
Het plan wordt opgemaakt op perceelsniveau. 
Locatiegericht worden aangepaste bestemmingen en 
voorschriften toegekend.

3 Knelpunten en potenties

Het knelpunt is dat de huidige BPA-zonering ‘openbare 
wegenis’ een goede herinrichting van de bestaande sport-
site in de weg staat. De potentie is dat de locatie binnen 
het plangebied van het RUP aansluit bij bestaande wege-
nis, namelijk de Kokerstraat.

4 Scenario’s - gewenste structuur

Binnen het nog in opmaak zijnde masterplan3 zal de 
optimalisatie van de bestaande niet-zonevreemd zijnde 
sportsite zich verder zal ontwikkelen. De opmaak van 
dit RUP maakt het enkel mogelijk om vergunningsplich-
tige sportaccommodatie binnen dit plangebied te kunnen 
realiseren. M.a.w. worden er binnen dit RUP geen scena-
rio’s uitgewerkt die moeten onderzoeken hoe de volledige 
sportsite zal kunnen evalueren. 

Wat wel duidelijk is dat de huidige sporthal sterk verouderd 
is. Begin 2021 werd, in opdracht van de gemeente, Farys 
aangesteld om de kosten van een renovatie tegenover 
een nieuwbouw naast elkaar moest plaatsen. Hierbij werd 
eerst eveneens gepeild bij verschillende belanghebben-
den (inwoners Pittem, sportclubs,...) welke verwachtingen 
er zijn bij een renovatie of een nieuwbouw. Na onder-
zoek bleek dat de huidige sporthal gebreken vertoont en 
een behoorlijke investering vragen om dit aan te passen. 
Bovendien blijft het dan een oud gebouw met o.a. speel-
velden die niet conform zijn aan de huidige normen. Zo 
werd gesteld dat de kost van een renovatie (o.a. extra 

3 In het Meerjarenplan 2020-2025 is er voor sport de uitwerking van een 
masterplan voor de sportsite voorzien, de verlichting van de sportter-
reinen (LED), de verlichting van de Finse piste en de verruiming van 
het sportaanbod. In de praktijk gaat het onder meer om de herinrichting 
en uitbreiding van de sportsite. Concreet gaat het om het bouwen van 
een nieuw sportcomplex op de bestaande site ter hoogte van de Egem-
straat/Kokerstraat.
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kleedkamers, nieuwe vleugel met polyvalente zaal) niet 
veel minder zou zijn dan de bouw van een nieuwe sporthal.

Het gemeentebestuur van Pittem heeft dan ook defi nitief 
beslist om voor een nieuwe sporthal te gaan en niet voor 
de renovatie van de bestaande sporthal. Het volgende 
punt volgt dan: dient deze te worden voorzien op de loca-
tie van de huidige sporthal of op een andere locatie binnen 
de sportsite ? Om de continuiteit van de sportactiviteiten in 
de bestaande sporthal te verzekeren werd beslist om voor 
een andere locatie te gaan binnen de sportsite en op dat 
moment kwam onderhavig plangebied in het vizier. Echter 
werd er hier toen gebotst op de oude wegenis-zonering 
op het BPA. Het gemeentebestuur wenst de nieuwe sport-
hal te ontwikkelen via een procedure D(esign) & B(uilt) 
met Farys. Deze ontwikkelaar wenst echter rechtsze-
kerheid omtrent de uitvoering van het project en daarom 
wordt onderhavig RUP opgesteld, m.a.w. om die zonering 
voor openbare wegenis te schrappen en bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften op te stellen die een hedendaagse 
invulling van een nieuwe sporthal toelaten.

De locatie voor het voorzien van een nieuwe sporthal 
binnen het plangebied heeft een aantal voordelen:

 ● De locatie sluit aan tegen bestaande wegenis 
(Kokerstraat) en ligt het niet verder in de sportsite. Dit 
is bijvoorbeeld bij leveringen leveringen voordelig.

 ● De locatie kan gebruik maken van de bestaande par-
king die eveneens de parking vormt van De Magneet. 
Bijkomende parking is niet noodzakelijk daar het om 
vervangingsbouw gaat4. 

4 In het masterplan zal nog bekeken worden of delen van de bestaande 
sporthal behouden blijven maar dit in kader van de ontwikkeling van 
de gehele sportsite en niet als ‘concurrentie’ van de nieuwe sporthal.
De vrijgekomen ruimte tussen De Magneet en de nieuwe sporthal biedt 
wel perspectieven om een nieuwe ‘centrale’ invulling te vervullen i.f.v. 
de sportsite als park... . 

 ● Door het aanwezige hoogteverschil (zie beschrijving 
bestaande structuur) zal het maaiveld van de nieuwe 
sporthal dieper liggen t.o.v. het straatniveau van de 
Kokerstraat. De hoogte van het nieuwe gebouw wordt 
momenteel geschat op ongeveer 8,7m: door het hoog-
teverschil zal m.a.w. het gebouw ongeveer de hoogte 
hebben van de woningen langsheen de Zandstraat en 
de Striepmeersstraat5.

 ● Naast het hoogteverschil is er ook de afstand én de 
inplanting van de woningen langsheen de Zandstraat 
/ Striepmeersstraat. Zo bedraagt de afstandsbreedte 
tussen de rooilijnen van de Kokerstraat maar liefst 20m 
om dan te grenzen tegen de zijkavelgrenzen van de 
woningen. Dit geeft dat er een tussenafstand van een 
30-tal meter zal zijn tussen de zijkavelgrenzen van de 
woningen en de nieuwe sporthal. Binnen het RUP zul-
len oa inrichtingsvoorschriften opgenomen worden dat  
er zeker tussen de hoogste delen van het gebouw en 
de woonpercelen voldoende ruimte dient voorzien te 
worden. Uiteraard moet het mogelijk zijn om architec-
ten de nodige bewegingsvrijheid te geven zodat bij-
voorbeeld een lager deel wel zou kunnen aansluiten 
(bijna) tegen de rooilijn van Kokerstraat.

Momenteel wordt het technisch bestek voor het aanstellen 
van een ontwerper voor de nieuwe sporthal opgemaakt 
en zijn er m.a.w. nog geen concrete voorstellen en dient 
de creatieve vrijheid van de ontwerpers eerst hun werk 
te doen. De volgende voorlopige schets geeft wel weer 
welke grote lijnen er kunnen gevolgd worden:

 ● Sporthal (gele omlijning, ongeveer 44 op 25m)
 ● Minstens tien kleedkamers (groene omlijning met gang 

erboven (blauwe omlijning)

5 T.h.v. het plangebied zijn er geen woningen die gericht zijn op de Ko-
kerstraat, niet met hun voorzijde maar ook niet met de achterzijde (en-
kel zijkavelgrenzen).

 ● Inkomhal (rode omlijning) gericht op de bestaande 
parking.

 ● Kantoren van de dienst vrije tijd (oranje omlijning)
 ● Op de bovenverdieping komen twee kleinere polyva-

lente zalen voor groepssporten zoals dans, spinning 
of judo, met ernaast een nieuwe cafetaria, die een uit-
zicht kan bieden op de grote zaal. 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat binnen het plangebied 
het nieuwe gebouw zal voorzien worden tussen de hui-
dige speeltuin en de fi ets- en voetgangersweg komende 
van de Kokerstraat. M.a.w. waar momenteel de basisin-
frastructuur voor atletiekdisciplines gevestigd zijn. Aan het 
voetbalveld dat ook binnen het plangebied ligt wordt in 
principe niets gewijzigd, enkel loopt de BPA-zonering van 
de openbare wegenis hierover en die zal verdwijnen.  Het 
uitwerken van een betere binding tussen het voetbalveld 
en de nieuwe sporthal moet wel mogelijk zijn (bijvoorbeeld 
zichtassen vanuit het gebouw naar het veld, waarom niet 
gebruik maken van het hoogteverschil om een ‘brug’ te 
voorzien over het fi ets- en wandelpad,...).
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5 Uitgangspunten RUP - planopzet

Het RUP zal in één zone gezoneerd worden, in lijn met wat 
nu van toepassing is voor de volledige sportsite namelijk:

Stedenbouwkundige voorschriften Art.11 - Groenstrook:
 ● Bedoeld als vrije ruimte tot inrichting van sport- of 

speelterreinen en ontspanningsgebied.
 ● De groenaanleg zal domineren, hetzij als graspartijen 

of aanplantingen.
 ● Alleen constructie’s voor openbaar nut en tot eigening 

van de strook kunnen geduld worden.

Op basis van deze voorschriften - aangepast aan de hui-
dige noden en verwachtingen - zullen bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften uitgeschreven worden met als 
zone-naam: zone voor gemeenschapsvoorzieningen

5.1 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

Het planopzet vandaag is de volledige zone ‘Zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen’, met inbegrip van een 
bestemming voor sport en recreatie, juridisch te veranke-
ren en de mogelijkheden te voorzien. Het concept van de 
inplanting wordt in hoofdlijnen opgenomen met de nodige 
randvoorwaarden (bvb. afstand t.o.v. Kokerstraat, groene 
omgevingsaanleg, energie-effi  ciënte nieuwbouw, ...). Het 
RUP voorziet echter in de nodige fl exibiliteit gezien de 
fasering of eff ectief gabarit van het nieuwe gebouw met de 
nodige voorzieningen op vandaag nog niet vast liggen en 
af zullen hangen van de noden op moment van ontwerp-
fase / realisatie.
De voorschriften zullen een kader scheppen waarbinnen 
de ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden en inge-
bed kunnen worden in de omgeving.
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EFFECTENONDERZOEKEFFECTENONDERZOEK

Er is een RVR-toets opgemaakt via https://www.milieuinfo.
be/rvr :

 ● Er bevinden zich GEEN bestaande Sevesoinrichtingen 
in of nabij het plangebied.

 ● De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in 
het RUP uitgesloten.

Er moet geen RVR worden opgesteld. Het plan moet niet 
voorgelegd worden aan het Team Externe Veiligheid.

1 Afbakening van het toepassings gebied en 
de plan-MER-plicht

Onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan valt onder het toe-
passingsgebied van de milieu-eff ectrapportage. Het plan 
vormt het kader op basis waarvan vergunningen worden 
toegekend (artikel 4.2.1 D.A.B.M.).

Indien dit plan het gebruik bepaalt van een klein gebied op 
lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, moet geen 
plan-MER worden opgemaakt voor zover de initiatiefne-
mer aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke 
milieueff ecten kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.A.B.M.). 

Dit gemotiveerd onderzoek (screening) dient voorgelegd 
te worden aan de administratie. De administratie kan een 
plan dat van rechtswege plan-MER-plichtig is na een 
gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer het voorgeno-
men plan of programma ontheff en van deze verplichting.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
plan-MER-plicht want:

 ● Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een 
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of 

III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10-12-
2004, nl. een stadsontwikkeling opgenomen in rubriek 
10b van bijlage III.  

 ● Het RUP regelt echter het gebruik van een relatief 
klein gebied op lokaal niveau (totale oppervlakte RUP 
is 00 ha 67a 50ca, het houdt een kleine wijziging in, het 
heeft betrekking op de ruimtelijke ordening.

 ● In de buurt van het plangebied bevinden zich geen 
Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen 
passende beoordeling vereist is.

Het RUP valt onder de screeningsplicht. Deze eff ecten-
beoordeling wort geïntegreerd in de RUP-procedure in 
onderhavig hoofdstuk. Hierbij wordt onderzocht of het 
plan aanleiding kan geven tot het optreden van aanzien-
lijke milieueff ecten.

2 Een beschrijving en een inschatting van 
de mogelijke aanzienlijke milieu-eff ecten 
van het voorgenomen plan of programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke aan-
zienlijke milieueff ecten van het plan of programma op:

 ● De ruimtelijke ordening
 ● De biodiversiteit
 ● de fauna en fl ora
 ● De energie- en grondstoff envoorraden
 ● De bodem
 ● De landbouw
 ● Het water
 ● De atmosfeer
 ● De klimatologische factoren
 ● Het geluid
 ● Het licht
 ● De stoff elijke goederen
 ● Het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architecto-

nisch en archeologisch erfgoed
 ● Het landschap
 ● De mobiliteit
 ● De gezondheid en veiligheid van de mens
 ● De samenhang tussen de genoemde factoren

Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeff ecten schema. 
De eff ecten waarvan vermoed wordt dat ze waarschijnlijk 
signifi cant zijn worden verder in detail onderzocht. Op de 
eff ecten die vermoedelijk niet signifi cant zijn wordt minder 
diep ingegaan.
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Ingreepeff ectenschema

ingreep omvang in ruimte en tijd mens
gezond-
heid

mens
ruimt. 
aspecten

lucht geluid en 
trillingen

licht, 
warmte 
stralingen

bodem water geur landschap mobiliteit fauna en 
fl ora

erfgoed + 
archeologie

opp (m²) duur
Aanlegfase
Herbouw sport-
hal, heraanleg 
omgevingsaanleg

Tijdelijk N P/N* N* N* N P/N* P/N* N P/N* N N* P/N*

Exploitatiefase
Functioneren 
sporthal

Permanent N N N* N* N* N N* N N N* N N

N: niet signifi cant eff ect – N*: waarschijnlijk niet signifi cant eff ect, eff ect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal eff ect – S: (waarschijnlijk) signifi cant eff ect – T: tijdelijk eff ect – 
P: permanent eff ect – O: positief eff ect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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2.1 De ruimtelijke ordening

 Referentie
● De gemeente Pittem is centraal gelegen in het oos-

telijk deel van de provincie West-Vlaanderen, halfweg 
tussen Brugge en Kortrijk, en maakt deel uit van het 
arrondissement Tielt. De gemeente ligt tussen de ste-
delijke gebieden Roeselare, Tielt, Torhout en verder 
ook Brugge en Kortrijk.

● Situering plangebied: Het betreft een onbebouwd deel 
van de sportsite in het noorden van het centrum van 
Pittem. Zie ook ‘afbakening en situering’.

● BPA’s - RUP’s: Het plangebied betreft een centraal 
deel van het BPA Centrum Noord, grenzend tegen de 
Kokerstraat. Zie ook ‘juridische ruimtelijke stuctuur’.

● Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: zie ‘juridische 
ruimtelijke stuctuur’.

● Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het GRS 
en staat onderaan de hiërarchie van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

● Het gebied ligt binnen HAG maar wordt uitgesloten we-
gens de gewestplanbestemming (dagrecreatie).

● Het gemeentelijk RUP wordt opgemaakt omdat een 
niet-uitgevoerde BPA-wegeniszonering binnen de 
sportsite (was i.f.v. een parking) niet toelaat om een 
omgevingsvergunning af te leveren voor de herbouw 
van de verouderde sporthal op dezelfde sportsite.

 Beschrijving eff ect
Het plangebied maakt deel uit van een bestaande sport-
site en bevat momenteel enkel (delen van verouderde) 
sport- en speelvelden. De bestaande sporthal van de 
sportsite (maakt geen deel uit van het plangebied) wordt 
binnen het plangebied herbouwd. De nieuwe sporthal zal 
wat omvang en gebruik gelijk zijn aan de huidige sporthal 

maar aangepast aan de huidige verwachtingen op maat 
van Pittem (juiste veldafmetingen, zaalindeling,...). 
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’.

 Plangeïntegreerde maatregelen
De BPA-voorschriften voor de sportsite zijn zeer sum-
mier, namelijk dat de ruimte dient ingericht te worden voor 
sport- of speelterreinen en ontspanningsgebied en dat dit 
dient te gebeuren binnen een dominante groenaanleg. 
Wat betreft bebouwing beperkt het BPA zich tot het voor-
zien van constructies voor openbaar nut. Binnen het RUP 
wordt dezelfde lijn/visie aangehouden maar worden deze 
voorschriften geactualiseerd en geuniformiseerd. De voor-
schriften zullen o.a. een bouwzone opleggen waarbinnen 
de nieuwe sporthal binnen het plangebied kan gerealiseerd 
worden, met de nodige afstandsregels, groenvoorzienin-
gen, gabarit, akoestische en/of visuele buff ering... t.o.v. 
o.a. de bewoning tegenover de Kokerstraat.

 Conclusie
Geen aanzienlijk eff ect.

2.2 De biodiversiteit, de fauna en de fl ora

 Referentie
● Binnen het plangebied van onderhavig RUP zijn geen 

biologisch waardevolle gebieden gelegen.
● Er bevinden zich geen habitat- of vogelrichtlijngebie-

den in de onmiddellijke omgeving
● Het plangebied ligt niet in de omgeving van een gebied 

van het VEN/IVON.
● Het plangebied ligt niet in de omgeving van een 

Ramsar-gebied.

● Er bevinden zich geen gebieden in de onmiddellijke 
omgeving beschermd door het duinendecreet.

● Het plangebied ligt niet in de omgeving van een per-
manent grasland.

● Op het grondgebied van de gemeente Pittem zijn 
geen   gebieden geselecteerd als droge/natte eco-
logische infrastructuur van bovenlokaal belang / 
natuurverbindingsgebied.

LEGENDE
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
Biologisch waardevol

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

0 100 m

bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, toestand 2020
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  Beschrijving eff ect
Het plangebied maakt deel uit van een bestaande sportsite 
en bevat momenteel enkel (delen van verouderde) sport- 
en speelvelden overwegend bestaande uit gazon alsook 
zes bomen. Binnen het plangebied wordt een nieuwe 
sporthal voorzien ter vervanging van de bestaande sport-
hal op dezelfde site. Dit binnen een parkachtige kader. De 
bestaande bomen dienen - indien dit mogelijk is - maxi-
maal te worden bewaard en waar mogelijk versterkt.
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening (oorspronkelijke gewest-
planbestemming is dagrecreatie). De planologische 
bestemming gemeenschapsvoorziening zal in combinatie 
met de voorschriften m.b.t. het aanleggen van het park-
achtige karakter minstens evenwaardige kansen voor 
de natuur binnen het plangebied bieden als de huidige 
bestemming als wegenis.
Ten opzichte van de huidige planologische toestand wordt 
ook geen relevante toename van de emissies naar de 
lucht verwacht. De nieuwe energiezuinige centrale ver-
warmingsinstallaties voor de sportinfrastructuur en de 
voertuigen van de sporters, zullen naar verwachting niet 
meer emissies veroorzaken dan als de huidige bestem-
ming ‘wegenis’ gerealiseerd zal worden.
Er kan dus van uitgegaan worden dat de stikstofdeposities 
op de natuurwaarden in de omgeving niet zullen toenemen, 
maar zelfs zullen afnemen door de vervangingsbouw van 
de sporthal met energiezuinige investeringen die mogelijk
gemaakt worden en de verdere elektrifi catie van het 
voertuigenpark. 
Indien een bemaling noodzakelijk is bij de aanleg van de 
nieuwe sportinfrastructuur moeten de eff ecten van een tij-
delijke verlaging van de grondwaterstand op de natuur het 
voorwerp uitmaken van een evaluatie bij de vergunnings-
aanvraag/melding voor de bemaling.

  Plangeïntegreerde maatregelen
In de voorschriften zal opgenomen worden dat de nieuwe 
sporthal dient geïntegreerd te worden binnen een groene 
parkachtige ruimte. De zes bestaande bomen dienen 
maximaal te worden behouden. Bij kap dient er steeds 
hetzelfde aantal bomen te worden gecompenseerd.  De 
nieuwe beplanting dient streekeigen én bij voorkeur bijen- 
en vlinderminnend te zijn om nieuwe waarden voor fauna 
en fl ora te ontwikkelen.

  Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

Bij een vergunningsaanvraag/melding voor een bemaling
moeten de voorschriften m.b.t. het hergebruik, infi ltratie en 
indien nodig het afvoeren van het opgepompte bemalings-
water nageleefd worden.

  Andere randvoorwaarden die de eff ecten beperken
De vervanging van de bestaande sportinfrastructuur door 
nieuwe, meer energiezuininge infrastructuur (eventu-
eel voorzien van hernieuwbare energie technieken zoals 
PV-installatie, zonneboiler en warmtepomp) zal aanlei-
ding geven tot een daling van de emissies. De geleidelijke 
vervanging van de voertuigen van de bezoekers door 
elektrische voertuigen, zal in de toekomst de emissies 
doen dalen.

  Conclusie
In en in de onmiddellijke omgeving van het plangebied  
bevinden zich geen waardevolle fauna of fl ora die verlo-
ren dreigen te gaan. Er worden geen aanzienlijke eff ecten 
op de natuur en de biodiversiteit verwacht.

2.3 De energie- en grondstoff envoorraden

  Referentie
In de omgeving van het plangebied liggen geen 
ontginningsgebieden.

  Beschrijving eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). Dit wordt wordt voorzien op 
een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. Voor de realisatie van 
de nieuwe sporthal en bijhorende infrastructuur zullen 
grondstoff en benut worden voor het aanleggen en het 
bouwen ervan. 
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening (oorspronkelijke gewest-
planbestemming is dagrecreatie). Deze planologische 
wijziging zal geen eff ect hebben op de energie- en 
grondstofvoorwaarden.

  Plangeïntegreerde maatregelen
In de voorschriften zal duurzaamheid nagestreefd worden 
inzake ruimtegebruik, fl exibiliteit, materiaalgebruik, 
energiezuinig bouwen, het stimuleren en toelaten van her-
nieuwbare energie (zonnepanelen), waterhuishouding, 
collectiviteit, hergebruik van materialen, gesloten kringlo-
pen,... .

  Conclusie
De ontwikkeling van het plangebied heeft geen gevolgen 
voor de verdere exploitatie van enige ontginningsgebie-
den. Geen aanzienlijk eff ect.
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2.4 De bodem

 Referentie
● Het plangebied maakt deel uit van een bestaande 

sportsite en bevat enkel (delen van verouderde) sport- 
en speelvelden overwegend bestaande uit gazon. De 
planologische bestemming is ‘gemeenschapsvoorzie-
ning’ en ‘wegenis’.

● Bodemkaart: op de bodemkaart werd het plangebied 
aangeduid als droge zandleem, op de rand van vochtig 
zandleem. 

● Erosiekaarten: op de potentiële bodemerosiekaart zijn  
er geen delen binnen het plangebied opgenomen. Op 
de bodemerosiegevoeligheidskaarten zijn er wel delen 
erosiegevoelig.

● Landbouwtyperingskaart: het plangebied is opge-
nomen als niet-agrarisch gebied met een zeer lage 
waardering. 

● GAS-kaart: Het plangebied behoort niet tot de ge-
wenste agrarische structuur.

● HAG-kaart: het plangebied ligt in herbevestigd agra-
risch gebied maar wordt uitgesloten wegens de ge-
westplanbestemming (dagrecreatie).

● VLAREBO-activiteiten: Er zijn geen VLAREBO-
activiteiten gekend in het plangebied.

● In het plangebied zijn geen bedrijven of activiteiten ge-
vestigd onderworpen aan de milieuvergunningsplicht 
klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbevoegdheid heeft.

● Er zijn bij de gemeentediensten geen gegevens be-
kend over gronden binnen het plangebied die zijn op-
genomen in het register van verontreinigde gronden of 
het Gronden- en Informatieregister. LEGENDE

Antropogeen
Nat zandleem
Vochtig zandleem

Droge zandleem
Natte klei
Natte Zware Klei

BODEMKAART: BODEMTYPES

0 100 m

bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 2017
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LEGENDE
Niet-agrarische gebieden
zeer lage waardering
lage waardering

matige waardering
hoge waardering
zeer hoge waardering

LANDBOUWTYPERINGSKAART

0 100 m

bron: AMINAL, Afdeling Land, 2004

LEGENDE
Agrarisch gebied

GEWENSTE AGRARISCHE STRUCTUUR

0 100 m

bron: GAS-kaarten (AMINAL - afdeling land, 2002)
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 Beschrijving van het eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal.
De toekomstige planologische bestemming zal geen aan-
leiding geven tot het vestigen van activiteiten die risico’s 
op bodemverontreiniging inhouden.
De bouw van de sporthal zal lokaal een grotere verhar-
dingsgraad met zich meebrengen.

 Plangeïntegreerde maatregelen
Binnen het plangebied zal een bouwzone worden afge-
bakend waarbinnen de nieuwe sporthal dient ontworpen 
te worden. Er wordt gestreefd naar zuinig ruimtegebruik 
binnen een parkachtig kader.
Er kunnen geen milieubelastende bedrijven gevestigd 
worden.

 Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemel-
water blijft van kracht.
De Vlarem-wetgeving legt maatregelen op ter voorkoming 
van bodemverontreiniging.

 Conclusie
Geen aanzienlijke eff ecten, mits het nemen van voorge-
stelde maatregelen.
Er zijn geen eff ecten op de globale landbouwstructuur

2.5 Het water

 Referentie
● Door het plangebied stroomt geen waterloop. Zie ook 

‘juridische ruimtelijke stuctuur’.
● Het plangebied behoort tot het Leiebekken en het deel-

bekken van de Devebeek. 
● Binnen het plangebied bevinden zich geen water-

wingebieden en beschermingszones type I, II of III, 
afgebakend volgens het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 27-03-1985 houdende nadere rege-
len voor de afbakening van waterwingebieden en de 
beschermingszones.

● Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewaterwin-
gebied.  In het plangebied liggen geen waterlopen die 
moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen voor 
water bestemd voor drinkwaterproductie. 

● Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar over 
de waterlopen in de onmiddellijke omgeving.

● Op een 600-tal meter van het plangebied is een meet-
plaats van de oppervlaktewaterkwaliteit (VMM). 

Overstromingskaarten:
● Het RUP is niet gelegen in een risicozone voor over-

stromingen (afbakening 2017) en niet in een recent 
overstroomd gebied (ROG 2017).

● Het RUP ligt niet in een van nature overstroombaar ge-
bied (NOG).

LEGENDE
Herbevestigde Agrarische Gebieden

HERBEVESTIGDE AGRARISCHE GEBIEDEN

0 100 m

bron: Departement Ruimte Vlaanderen, versie 28-01-2013
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Watertoetskaarten:
● Het RUP is niet gelegen in een ‘eff ectief overstro-

mingsgevoelig gebied’. 
● Het RUP is gelegen in een gebied dat matig gevoelig is 

voor grondwaterstroming (type 2).  
● Het plangebied is gecategoriseerd als infi ltratiegevoe-

lig gebied 
● Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een 

grote rivier.

Signaalgebieden:
Het plangebied is niet gelegen in een signaalgebied.

Zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan van de gemeente Pittem ligt het 
plangebied niet een aangeduid gebied maar sluit wel aan 
op centraal gebied (Kokerstraat). In de Egemstraat (vanaf 
bestaande sporthal tot dorpskern Egem) werd recent de 
riolering vernieuwd (gescheiden riolering) in combinatie 
met heraanleg van de weg (o.a. gescheiden fi etspaden). 

Verziltingskaart:
Het plangebied ligt niet in een verzilt gebied.

Klimaatscenario 2100:
Volgens het klimaatportaal van VMM (https://klimaat.vmm.
be/nl/kaartapplicatie-thema-1) was er in het referentiejaar 
2017 één gevaarlijk overstroombare kwetsbare instellin-
gen in Pittem en dit zal in het hoog impact-klimaatscenario
2100 wijzigen naar vijf. De tegen 2100 voorspelde aangroei
van (ondiep) overstroombaar gebied binnen het plangebied 
is zeer beperkt. Het percentage gevaarlijk overstroombare 
gebouwen in Pittem zal vooral in het centrum van Pittem 
in het hoog impact-klimaatscenario tussen 2017 en 2100 
stijgen van 1,2 % naar 3,9 % (voor Vlaanderen resp. 2,6 %
en 6,9 %). In 2100 zal er volgens het hoog impactkli-
maatscenario minder neerslag dan op heden vallen in de 
periode van half mei tot half september. De wintermaanden
zullen vochtiger worden.



W V I  |  0 8 6 4 6  |  j u n i  ‘ 2 1  |  g e m e e n t e  P i t t e m  |  R U P  “ S p o r t h a l ”  |  s t a r t n o t a 41



W V I  |  0 8 6 4 6  |  j u n i  ‘ 2 1  |  g e m e e n t e  P i t t e m  |  R U P  “ S p o r t h a l ”  |  s t a r t n o t a 42

 Beschrijving eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. Het is niet de bedoe-
ling om met de herbouw van de sportinfrastructuur meer of
andere sporten aan te trekken. Er wordt niet aanzien-
lijk meer (huishoudelijk) afvalwater verwacht door de 
herbouw.
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie).
De aanleg van bijkomende verhardingen en bebouwing is 
beperkt maar bij realisatie zal er lokaal enerzijds minder 
water in de bodem sijpelen, wat aanleiding geeft tot ver-
droging en anderzijds zal het hemelwater versneld van 
afgevoerd worden, wat aanleiding geeft tot een hogere 
belasting van de ontvangende waterlopen.

 Plangeïntegreerde maatregelen
Binnen het plangebied zal een bouwzone worden afge-
bakend waarbinnen de nieuwe sporthal dient ontworpen 
te worden. Er wordt gestreefd naar zuinig ruimtegebruik 
binnen een parkachtig kader.
Er wordt gestreefd naar buff ering, herbruik en infi ltratie 
van hemelwater op eigen terrein alvorens af te voeren.

 Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, buff er- en infi ltratievoorzieningen en de 
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op 
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dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig 
moet toegepast worden (hemelwaterput) en indien dit niet 
kan, ter plaatse geïnfi ltreerd of als laatste keuze gebuff erd 
en vertraagd afgevoerd.

  Andere randvoorwaarden die de eff ecten beperken
Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de 
site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 
afvalwaterriool (DWA) en regenwaterriool (RWA) dient 
aangesloten te worden op de bestaande afvalwaterriool in 
de Egemstraat. De Egemstraat werd recent heraangelegd 
met een gescheiden rioleringsstelsel. De Kokerstraat kent 
nog een gemengd stelsel.
Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van grote 
ondergrondse constructies die de grondwaterstroming 
kunnen verstoren.

  Conclusie
De eff ecten op het watersysteem zullen door de realisatie
van het RUP ongeveer gelijkaardig blijven ten opzichte 
van de feitelijke toestand binnen de sportsite.
Geen aanzienlijke eff ecten, mits het nemen van de voor-
gestelde maatregelen.

2.6 De atmosfeer en de klimatologische factoren

  Referentie
 ● Het plangebied maakt momenteel deel uit van de 

sportsite op de rand van het centrum van Pittem. 
 ● Het geoloket VMM “Luchtkwaliteit in je eigen omge-

ving” geeft volgende waarden voor het plangebied (in-
terpolatie 2019):

 ● PM10 (fi jn stof) jaargemiddelde 16-20 μg/m³
 ● PM2,5 (fi jn stof) jaargemiddelde 11-12 μg/m³
 ● NO2 jaargemiddelde 11-15 μg/m³.
 ● Black Carbon (roet) jaargemiddelde 0,51-0,75 μg/m³

 ● Ozon jaargemiddelde 46-50 μg/m³
 ● De luchtkwaliteit in het plangebied stelt momenteel 

geen problemen.
 ● Klimaatscenario’s hittestress: volgens het klimaatpor-

taal van VMM (https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplica-
tie-thema-1) kwamen in 2017 3 hittegolfdagen per jaar 
voor in Pittem en 4 in Vlaanderen en respectievelijk 9 
en 14 hittegolfgraaddagen. Volgens het hoog impact-
klimaatscenario zal dit tegen 2100 oplopen tot 46 hit-
tegolfdagen per jaar in Pittem en 50 in Vlaanderen en 
respectievelijk 288 en 332 hittegolfgraaddagen. In of in 
de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen 
geen locaties van instellingendie onderhevig zullen zijn 
aan de hittestress (wel in centrum van Pittem).

 ● Voor de klimaatscenario’s inzake overstromingen en 
neerslag zie onder deel 2.5. Water.

  Beschrijving eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal.
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie). 
Het is niet de bedoeling om met de herbouw van de sport-
infrastructuur meer of andere sporten aan te trekken. 
Het plangebied zal volgens het hoog impactklimaatscenario
relatief gunstiger evolueren dan het gemiddelde voor 
Vlaanderen, maar niettemin zal de hittestress aanzienlijk 
toenemen. De aanplant en het behoud van groen en het 
beperken van de verharding kunnen de eff ecten van de 

klimaatopwarming temperen. In het plangebied worden 
geen nieuwe instellingen kwetsbaar voor hittestress 
voorzien.
Stofhinder
Tijdelijke stofhinder bij het bouwen van de sporthal en bij 
de aanleg / heraanleg van het openbaar domein (o.a. aan-
sluiting met bestaand voetbalterrein binnen plangebied).
 
Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging door verwarming van de accommo-
datie binnen de nieuwe sporthal (sporthal, kleedkamers, 
inkomhal, kantoren van de dienst vrije tijd, polyvalente 
zalen, cafetaria,...).
Luchtverontreiniging door het verkeer afkomstig van de 
werknemers en de bezoekers van de sporthal: er wordt 
geen toename van de mobiliteit verwacht. (zie onder 2.12. 
mobiliteit). 

  Plangerelateerde maatregelen
Binnen het plangebied wordt een bouwzone voor de 
nieuwe sporthal opgenomen binnen een parkachtige 
omgevingsaanleg.

  Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

De EPB-regelgeving beperkt de energiebehoefte en de 
CO2 uitstoot.

  Conclusie
Dit eff ect is eerder kleinschalig.

2.7 Het geluid

  Referentie
Huidige gebruik: Zie ‘Feitelijke ruimtelijke context’. Het 
plangebied maakt deel uit van de bestaande sportsite aan 
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de rand van het centrum van Pittem. Binnen het plange-
bied wordt een nieuwe sporthal voorzien ter vervanging 
van de bestaande verouderde sporthal op dezelfde sport-
site (buiten plangebied). Binnen het plangebied ligt een 
deel van een te behouden voetbalveld.
Op de MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2018 is 
het plangebied ingekleurd als:

 ● Dagperiode Lday: geluidsniveau (dB) 52,540215 (ca-
tegorie 50-55)

 ● Avondperiode Leve: geluidsniveau (dB) 47,351421 (ca-
tegorie 45-50)

 ● Nachtperiode Lnight: geluidsniveau (dB) 46,400723 
(categorie 45-50)

 ● Het gebied kent volgens de geluidsbelastingskaarten 
een beperkte geluidsbelasting door het verkeer.

Het plangebied is niet ingekleurd op de strategische 
geluidsbelastingskaarten voor wegverkeer, spoorverkeer 
of luchtverkeer.

  Beschrijving eff ect
 ● Tijdelijke geluidshinder bij realisatie van de nieuwe 

sporthal en de omgevingsaanleg.
 ● Lawaaihinder door (bestaande) sportactiviteiten.
 ● Lawaaihinder door het verkeer afkomstig van de wer-

kenemers en bezoekers van de nieuwe sporthal: er 
wordt geen toename van de mobiliteit verwacht. (zie 
onder 2.12. mobiliteit). 

 ● De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorzie-
ning’ blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wege-
nis’ naar ‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke 
gewestplanbestemming is dagrecreatie). 

  Plangeïntegreerde maatregelen
Voldoende fi etsstallingen en vlotte bereikbaarheid en 
ontsluitbaarheid voor fi ets en voetgangers beperken het 
gebruik van de auto. De bestaande centraal gelegen 

parking op de sportsite - direct aansluitend de Egemstraat 
- zal ook gebruikt worden voor de nieuwe sporthal. Deze 
parking ligt niet binnen het plangebied van het RUP.
Er zullen inrichtingsvoorschriften opgemaakt worden in 
functie van een kwalitatieve aanleg van de niet bebouwde
delen i.f.v. de (verdere) ontwikkeling van het sportpark.

  Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

 ● EPB-regelgeving
 ● De Vlarem-wetgeving legt ingedeelde inrichtingen / ac-

tiviteiten (waaronder ook gemeenschapsvoorzieningen 
kunnen vallen) maatregelen op ter voorkoming van la-
waaihinder, evenals normen voor lozingen in de lucht.

  Conclusie
Dit eff ect is eerder kleinschalig.

2.8 Het licht

  Referentie
Huidig gebruik: Zie ‘feitelijke ruimtelijke context’. Het plan-
gebied maakt deel uit van de bestaande sportsite aan 
de rand van het centrum van Pittem. Binnen het plange-
bied wordt een nieuwe sporthal voorzien ter vervanging 
van de bestaande verouderde sporthal op dezelfde sport-
site (buiten plangebied). Binnen het plangebied ligt een 
deel van een te behouden voetbalveld. De bestaande ver-
lichting van de sportterreinen zal aangepast worden naar 
LED-verlichting.

  Beschrijving eff ect
Bijkomende lichthinder van de verlichting van de sporthal 
en het openbaar domein. Binnen het plangebied staat er 
nu 1 lichtpaal van het voetbalveld, ook deze zal vervangen 
worden door nieuwe duurzamere en zuinigere armaturen 

zodet deze een betere afscherming / richting bieden wat 
minder strooilcht zal veroorzaken.

  Plangeïntegreerde maatregelen
Er worden in het RUP voorwaarden opgelegd i.f.v. de 
verlichting. Oa moet de richting van de verlichting moet 
functioneel zijn en er mag geen verstrooiing van licht zijn.

  Andere randvoorwaarden die de eff ecten beperken
Het RUP vormt het kader voor projecten die veel verlich-
ting met zich meebrengen zoals sportvelden. Bij de keuze 
van voor publieke verlichting dient dient bijzondere aan-
dacht besteed te worden bij de keuze van armaturen, 
bijvoorbeeld LED of neerwaartse richting. Deze keuze 
werd reeds gemaakt door de gemeente voor de sportvel-
den en zal in uitvoering gaan.

  Conclusie
Geen aanzienlijk eff ect.

2.9 De stoff elijke goederen

  Referentie
Huidig gebruik: Zie ‘feitelijke ruimtelijke context’. Het plan-
gebied maakt deel uit van de bestaande sportsite aan de 
rand van het centrum van Pittem. Binnen het plangebied 
wordt een nieuwe sporthal voorzien ter vervanging van 
de bestaande verouderde sporthal op dezelfde sportsite 
(buiten plangebied). De volledige sportsite - dus alsook het 
plangebied van het RUP - is eigendom van de gemeente 
Pittem.

  Beschrijving eff ect
Er is geen onteigeningsplan gekoppeld aan het dossier. 
De ontwikkeling van de bestemming is volledig in handen 
van de gemeente Pittem. Het gemeentebestuur wenst de 
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nieuwe sporthal te ontwikkelen via een procedure D(esign) 
& B(uilt) met Farys.

 Conclusie
Geen aanzienlijk eff ect.

2.10 Het cultureel erfgoed, met  inbegrip van het ar-
chitectonisch en  archeologisch erfgoed

 Referentie
● Binnen het plangebied zijn beschermde monumenten 

gelegen. Op een 100-tal meter van het plangebied, 
aansluitend de bestaande sportsite, is de ‘Stenen 
windmolen Plaatsmolen’ opgenomen als beschermd 
monument, dit omwille van het algemeen belang (defi -
nitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1985  ID: 2032).

● Binnen het plangebied, noch in de directe omgeving 
zijn beschermde landschappen en/of beschermde 
dorpsgezichten gelegen.

● Archeologie: De CAI vermeldt binnen de contouren 
geen vindplaatsen. De Egemstraat (niet binnen plange-
bied) is aangeduid als een gebied waar geen archeo-
logie aanwezig is (ID125334 URI https://id.erfgoed.net/
aanduidingsobjecten/125334, gewestelijk van 25-11-
2019 tot heden).
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een 
inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen.  Vanwege het specifi eke karakter van 
het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit 
in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van 
de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te 
doen over de aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen.  De aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te 
worden. 

● Op een 100-tal meter van het plangebied, aansluitend 
de bestaande sportsite, zijn de Molenaarshoeve en de 
Plaatsmolen (Molen Goethals) opgenomen als vastge-
stelde items op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Het 
item voor De Magneet langsheen de Egemstraat is niet 
meer bestaande (Interbellumwoning ID: 211686)

 Beschrijving eff ect
Een deel van het plangebied zal worden voorzien voor de 
bouw van een nieuwe sporthal met de (her)inrichting van 
het omliggende openbare domein.
Er kan mogelijks nog niet gekend archeologisch erfgoed 
beschadigd of vernietigd worden.

 Wettelijke randvoorwaarden die de eff ecten 
beperken

Bij werken dient de geldende wetgeving betreff ende 
archeologie opgevolgd en gerespecteerd worden.

 Conclusie
Geen aanzienlijke eff ecten.

LEGENDE
bouwkundig erfgoed - elementen

WETENSCHAPPELIJKE INVENTARISSEN

0 100 m

bron: Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed, 20-05-2019
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LEGENDE
bouwkundig erfgoed

VASTGESTELDE INVENTARISSEN

0 100 m

bron: Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed, 02-02-2018
FERRARISKAART (1777)

0 100 m

bron: Historische cartografie, Vlaanderen
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2.11 Het landschap

 Referentie
In het plangebied zijn geen ankerplaatsen en geen relict-
zones. De ‘Stenen Windmolen Pittem’ werd aangeduid als 
een puntrelict6.

 Beschrijving eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal binnen 
de (her)inrichting van het omliggende sportpark voorzien 
ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Door de aanwezigheid van het bestaande en te behouden 
voetbalveld alsook door de fi ets- en voetgangersdoor-
gang vanaf de Kokerstraat, zal de sporthal op een 140-tal 
meter van het beschermde monument ingepast worden. 
Echter ligt de locatie voor de sporthal binnen het plange-
bied een 2-tal meter lager dan de aanpalende Kokerstraat 
/ voetbaldveld / locatie van de molen zodat door enerzijds 
de afstand maar anderzijds dus ook het reliëf de nieuwe 
sporthal ‘verzonken’ ligt t.o.v. de molen maar ook t.o.v. de 
aanpalende woonomgeving. Langsheen de Kokerstraat 
zijn woningen maar enkel zijkavelgrenzen (woningen 
gericht op Zandstraat en Striepmeersstraat). 

 Plangeïntegreerde maatregelen
Er zullen voorschriften opgenomen worden waarbij het 
gabarit van de sporthal, de architecturale kwaliteit en de 
kwaliteit van de niet-bebouwde ruimte bepaald wordt.

 Conclusie
Geen aanzienlijke eff ecten.

6 Op de kaart ‘landschapsatlas” staat deze aanduiding teveel naar 
rechts, de locatie van de Plaatsmolen wordt bedoeld.

2.12 De mobiliteit

 Referentie
● Het plangebied betreft een onbebouwd deel van de 

bestaande sportsite in het noorden van het centrum 
van Pittem.

● Het plangebied grenst tegen de gemeenteweg 
Kokerstraat. De volledige sportsite grenst zowel tegen 
de Kokerstraat en als de Egemstraat. Binnen het plan-
gebied zijn geen wegen aanwezig. De bestaande en 
de te behouden parking - o.a. i.f.v. de nieuwe sporthal 
- ontsluit op de Egemstraat. 

● Openbaar vervoer:  langsheen de Egemstraat is een 
bushalte aanwezig voor de sporthal. Deze halte wordt 
bediend door de lijn 73 Tielt - Pittem - Egem - Ardooie 
- Lichtervelde en in de andere richting.

● Vanaf de Kokerstraat kruist een fi ets- en voetgangers-
verbinding het plangebied: deze verbinding geeft toe-
gang naar de sportvelden en de sporthal.

● Atlas der Buurtwegen: doorheen het plangebied loopt 
de voetweg Sentier nr.87.  De voetweg loopt tussen 
de Kokerstraat en de Baertstraat. Bij de aanleg van de 
sportvelden werd deze doorgang niet behouden. Het 
principe van toegankelijkheid (slingervorm) vanaf de 
Kokerstraat in de richting van de Baertstraat bestaat 
nog wel maar deze stopt ongeveer t.h.v. het achterste 
voetbalterrein: de verbinding naar de Baertstraat is niet 
bestaande.

● Bovenlokaal fi etsroutenetwerk: langsheen de 
Egemstraat is een bovenlokale functionele fi etsroute 
gesitueerd.

● Er zijn geen cijfers bekend van de actuele verkeers-
intensiteit. Het verkeer in de omgeving beperkt zich 
hoofdzakelijk door personenvervoer dat van en naar 
de parking van de sportsite rijdt alsook de ontsluiting 
van de omliggende woningen. De bestaande parking 
beschikt over een 150-tal parkeerplaatsen.

%%%%%%%%%%%
Stenen

windmolen
Pittem

LEGENDE
% Puntrelicten

LANDSCHAPSATLAS

0 100 m

bron: AMINAL, Afdeling Land, 2004
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● Momenteel wordt er in opdracht van de gemeente 
Pittem een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt.

ATLAS DER BUURTWEGEN GEPROJECTEERD OP EEN 
RECENTE LUCHTFOTO

 Beschrijving eff ect
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. 
Daar het om vervangingsbouw gaat van de bestaande 
sporthal wordt er geen bijkomend verkeer aangetrokken. 
Er is geen uitbreiding van de parkeerruimte op de sport-
site voorzien (niet binnen en niet buiten plangebied).

!(

!(
!(

Tielt - Pittem -

Egem - Ardooie

- Lichtervelde

LEGENDE
!( Halte De Lijn

Reisweg De Lijn

OPENBAAR VERVOER

0 100 m

bron: Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, 24/06/2020
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De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie). De zonering wegenis was 
bij de opmaak van het BPA in functie van de realisatie van 
een parking voor de sportsite maar die is gerealiseerd 
geweest voor de huidige sporthal. Binnen de zonering van 
de wegenis zijn er nu sport- en spelelementen. 

  Plangeïntegreerde maatregelen
Het parkeergebeuren dient georganiseerd te blijven op de 
bestaande parking. Binnen het plangebied zal wel ruimte 
voorzien worden voor fi etsenstallingen alsook voor toe-
leveringen. Er wordt getracht om de bestelwagens ed 
voor toeleveringen maximaal te laten  ontsluiten via de 
bestaande parking (en Egemstraat).
De Trage Weg zal dwars door de bouwzone van de nieuwe 
sporthal lopen. Hiervoor wordt in de omgevingsvergun-
ningen een oplossing geboden. De bestaande fi ets- en 
voetgangersverbinding vanaf de Kokerstraat naar de ach-
terliggende sportsite blijft wel behouden.

  Conclusie
Het plan zal nauwelijks of niet leiden tot bijkomende auto-
bewegingen, er worden enkel een vervangingsbouw 
voorzien van de bestaande sporthal op de sportsite binnen 
het plangebied die eveneens deel uitmaakt van de huidige 
sportsite. De nieuwe sporthal zal gebruik maken van de 
bestaande parking. Binnen het plangebied wordt er enke 
ruimte voorzien voor fi etsenstalling en de ontsluiting van 
toeleveringen van de sporthal (bvb. cafetaria). Het eff ect 
kan dan ook niet als aanzienlijk beschouwd worden

2.13 De gezondheid en de veiligheid van de mens

  Referentie
Er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plangebied 
aanwezig. Binnen een perimeter van 2 km rond het plan-
gebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.  

  Beschrijving eff ect 
Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. 
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie).

  Plangeïntegreerde maatregelen
Binnen het plangebied kunnen zich geen bedrijven 
vestigen.

  Conclusie
In de omgeving van het RUP liggen geen Seveso-bedrijven, 
zodat bewoners en/of bedrijven in het plangebied geen 
risico’s lopen verbonden aan dergelijke bedrijven.
Het RUP vormt niet het kader voor de oprichting van 
Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet blootge-
steld worden aan de risico’s die dergelijke bedrijven met 
zich meebrengen.
De uitvoering van het RUP zal geen bijkomende risico’s 
voor de gezondheid en de veiligheid van de omwonen-
den opleveren.

2.14 De samenhang tussen de genoemde factoren

Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. 
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie).

  Conclusie
Geen aanzienlijk eff ect
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3 Relevante gegevens met inbegrip van de 
redenen waarom de initiatiefnemer meent 
geen plan-mer te moeten opmaken over-
eenkomstig art. 4.2.6, §1, 5° van het DABM

Binnen het plangebied wordt een nieuwe sporthal voor-
zien ter vervanging van de bestaande sporthal op dezelfde 
sportsite (buiten plangebied). De sporthal wordt voorzien 
op een momenteel onbebouwd terrein binnen de sportsite. 
Het RUP wordt opgemaakt omdat een niet-gerealiseerde 
wegenisbestemming binnen de sportsite op het geldende 
BPA het niet toelaat om een omgevingsvergunning af te 
leveren voor deze nieuwe sporthal. 

Gezien de functie voor dagrecreatie / gemeenschapsvoor-
ziening reeds aanwezig is binnen het plangebied en het 
om een vervangingsbouw gaat van de bestaande sporthal 
(buiten plangebied) worden er geen ingrijpende eff ecten 
verwacht op de volgende factoren: 

 ● De ruimtelijke ordening
 ● De biodiversiteit
 ● de fauna en fl ora
 ● De energie- en grondstoff envoorraden
 ● De bodem
 ● De landbouw
 ● Het water
 ● De atmosfeer
 ● De klimatologische factoren
 ● Het geluid
 ● Het licht
 ● De stoff elijke goederen
 ● Het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architecto-

nisch en archeologisch erfgoed
 ● Het landschap
 ● De mobiliteit
 ● De gezondheid en veiligheid van de mens
 ● Samenhang tussen de genoemde factoren

Er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke eff ec-
ten moeten verwacht worden bij realisatie van onderhavig 
RUP.
De bestemmingscategorie ‘gemeenschapsvoorziening’ 
blijft behouden en/of wordt gewijzigd van ‘wegenis’ naar 
‘gemeenschapsvoorziening’ (oorspronkelijke gewestplan-
bestemming is dagrecreatie). De bestemmingswijziging 
van wegenis naar gemeenschapsvoorziening zal geen 
aanzienlijke eff ecten met zich meebrengen, aangezien 
het een klein gebied betreft dat aansluit bij de bebouwing 
van Pittem.

4 In voorkomend geval een beoordeling 
of het voorgenomen plan of programma 
grensoverschrijdende of gewestgrens-
overschrijdende aanzienlijke milieu-
eff ecten kan hebben

Het betreft de mogelijkheid tot realisatie van de vervan-
gingsbouw van de bestaande sporthal op een andere 
plaats binnen de bestaande sportsite in de gemeente 
Pittem. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 
67a 50ca (50m op 135m geeft 6.750m²).  
Er worden geen eff ecten verwacht die de gewestgrens of 
de landsgrens zullen overschrijden.
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MOGELIJKE INSTRUMENTEN EN MOGELIJKE INSTRUMENTEN EN 
 FLANKERENDE MAATREGELEN FLANKERENDE MAATREGELEN

  Eigendomsstructuur
De sportsite alsook het plangebied is eigendom van de 
gemeente Pittem. Er dient dus geen onteigeningsplan 
gekoppeld te worden aan het dossier. De ontwikkeling van 
de bestemming is volledig in handen van de gemeente 
Pittem. Het gemeentebestuur wenst de nieuwe sporthal 
te ontwikkelen via een procedure D(esign) & B(uilt) met 
Farys.

  Masterplan
Om concrete garanties te krijgen voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van het plangebied binnen de volledige 
sportsite wordt momenteel een masterplan uitgewerkt. De 
uitwerking ervan is aangewezen voorafgaand aan de ver-
gunningsaanvraag van o.a. de nieuwe sporthal. 
 

 
 


