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I.. PROBLEEMSTELLING: 
1.. Appartementisering 

Vanwege de toenemende bouw van appartementen zien we een verdringing van de gekende  
rijwoningen met verschraling van het dorpsbeeld tot gevolg. 

 
Dit grote woningaanbod geeft op zijn beurt een (te) snelle inwijking vanuit Brussel omdat Brussel een 
acuut tekort heeft aan woningen. 
De toekomstige effecten van het GEN. (gewestelijk expessnetwerk met tijdens de piekuren om de 15 
minuten een trein) zal zijn effecten hebben op de inwijking vanuit Brussel. 
 
2.. Verkeersellende 
We ervaren steeds meer doorgaand verkeer en vrachtvervoer doorheen de dorpkern, waardoor er in 
de dorpskern files ontstaan tijdens de piekuren. 
De middenstand verliest klanten door de baanwinkels  die de klanten wegzuigt uit de dorpskern. 
 
3..  Onze kinderen zijn de dupe 
De schoolomgeving is niet meer veilig en er zijn veel te weinig groenvoorzieningen en speelruimte. 
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BOUWWERF MERCHTEM 
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II.. KORTE EVALUATIE VAN HET BESTAANDE STRUCTUURPLAN  
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Onderstaande kaarten zijn te raadplegen op de website van de gemeente Merchtem 

https://www.merchtem.be/product/364/gemeentelijke-ruimtelijk-structuurplan 

 

Kaart 44, en 59 

In vergelijking met het  gewestplan - kaart 9- is er zo niet veel verschil. 

Positief: Woonuitbreidingsgebied Peizegem en Brussegem zouden (deels) naar naar driehoek 

Mieregemstraat kunnen verhuizen, mooie intenties, maar wat in de praktijk? 

 

Kaart 54 dorp Merchtem structuurplan 

 ‘Verkeerspoorten’ zijn geen oplossing voor het doorgaand verkeer en de files. 

Er is geen oplossing voor het woonprobleem op lange termijn, kwalitatief en kwalitatief. 

Men geeft geen antwoord op de vraag: “Hoeveel woningen en welk soort woningen zijn er 

gewenst?” 

 

Kaart 43 natuurlijke structuur en kaart 49: recreatie 

Het huidige dorp heeft zo goed als geen openbaar groen,  er zijn  echter geen groene zones rond het 

dorp voorzien. 

 

Kaart 46 verkeer  

Positief: Er zijn verkeerspoorten voorzien rond de dorpskernen. 

Maar:  

Het ontraden van doorgaand verkeer  (puntjeslijn) is zinloos als men er geen oplossing voor heeft. 

We missen veilige schoolroutes. 

Er is geen lange termijnoplossing voor doorgaand en zwaar verkeer. 

 

Kaart 53 en 47 Openbaar vervoer 

Positief: alle bussen worden via het station geleid. 

Negatief: er is niets voorzien voor betere ontsluiting van het station 

 

Conclusie: 

Er is geen lange termijnvisie voor het wonen en ook niet voor de mobiliteit. 

Het conflict tussen  

enerzijds het winkelgebied, de schoolomgevingen en het wonen  en  

anderzijds het doorgaand verkeer  

is niet opgelost. 

  

https://www.merchtem.be/product/364/gemeentelijke-ruimtelijk-structuurplan
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III.. HET WONEN VISIE 2050. 
Welke bevolkingsgroei mogen we verwachten en hoe deze opvangen? 
Wat doen we met de immigratiedruk uit Brussel? 
Hoe Mechtem behoeden voor verstedelijking en het landelijk karakter bewaren? 
Hoe Merchtem terug aantrekkelijk te maken voor gezinnen met kinderen en hoe de vergrijzing 
opvangen? 
STUDIE WOONBEHOEFTEN MERCHTEM-DORP 2050 
Bestaande toestand Merchtem dorp in 2015  
Aantal inwoners dorp: 9.947.  
Aantal gezinnen: gemiddeld 2,4 
inwoners per gezin. (te verifiëren) 
Aantal woningen in Merchtem dorp: 
9.947 /2,4 = 4.144. 
Waarvan minstens de helft 
rijwoningen (raming: 2.000 
rijwoningen)  

We zien een bevolkingsgroei van ongeveer 1.400 inwoners op 12 jaar. (ongeveer 10 %)  
Bron: STATBEL. 
 

 
De gemeente Merchtem groeit veel sneller dan de overige gemeenten in Vlaanderen. 

Als we deze lijn doortrekken naar 2050, bekomen we een bevolkingsgroei (incl. migraties) van 27 % 

  

 Aantal vrouwen Aantal mannen Totaal 

Merchtem 5090 4857 9947 

Peizegem 1361 1342 2703 

Brussegem 1327 1342 2703 

Hamme 417 399 816 

TOTAAL 8195 7901 16096 
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WOONBEHOEFTENSTUDIE : HOEVEEL WONINGEN ZIJN ER NODIG TEGEN 2050? 
NATUURLIJKE BEVOLKINGSAANGROEI tegen 2050 VOLGENS ‘VRIND’ (Vlaamse regionale indicatoren) 
Stijging met 16 % natuurlijke aangroei (gemiddeld voor alle Vlaamse gemeenten)  
Woonbehoefte voor Merchtem dorp volgens de natuurlijke aangroei: 
9947 + 16 % = + 1591 inwoners, totaal: 11.538 inwoners. 
 
1. WONINGBEHOEFTE  voor Merchtem dorp met natuurlijke aangroei. 
Nodig aantal woningen tegen 2050. 
Vanwege de vergrijzing ramen we de woningbezetting op 2,2 inwoners per woning 
Met 2,2 inwoners per woning:  
11.538/2,2 = 5.244 woningen. 
Bestaand aantal woningen in Merchtem dorp: 9.947 /2,4 = 4.144 . 
Woonbehoefte tegen 2050 = 5.244. 
Nodig aantal extra woningen = 5.244 - 4.144 = 1.100 woningen. 
 
2. WONINGBEHOEFTE  voor Merchtem dorp met natuurlijke aangroei + inwijkingen. 
Indien men de huidige tendens doortrekt naar de toekomst toe, dan bekomt men een 
bevolkingsgroei (incl. migraties) van 27 % tegen 2050  
Dit is een toename van  9.947x 0,27 =2.686 inwoners extra. 
9947 + 27 % = + 2.685 inwoners, totaal: 12.632 inwoners. 
Vanwege de vergrijzing ramen we de woningbezetting op 2,2 inwoners per woning 
12.632/2,2 = 5.742 woningen nodig. 
Bestaand aantal woningen in Merchtem dorp: 9.947 /2,4 = 4.144 . 
Woonbehoefte tegen 2050 = 5.742. 
Nodig aantal extra woningen = 5.742 - 4.144 = 1.597 woningen. 
Dit is echter zonder rekening te houden met het effect van het GEN project. 
 
3. WONINGBEHOEFTE  voor GANS Merchtem met natuurlijke aangroei + inwijkingen. 
De verwachte totale bevolkingsgroei : 27 % = 16.096 X 0,27 = 4.346  extra bewoners. 
De toename voor de Merchtem dorp: 2.686 inwoners. 
De toename voor de deelgemeenten: 1.680 inwoners. 
 
Gezien de goede ligging van Merchtem 
dorp met het station en de aanwezige 
voorzieningen, 
gezien de wenselijke schrapping van 
woonuitbreidingsgebieden in de 
deelgemeenten, 
is het realistisch om te veronderstellen 
dat minstens de helft van de toename in de deelgemeenten naar Merchfrem dorp migreert=  + 840 
BEWONERS 
Dit geeft met een woningbezetting van 2,2 inwoners / woning: 382 woningen extra. 
De totale woningvraag wordt dan 1.597 + 382 = 1.979 woningen. 
 
Samengevat: 
Als je het dorp van Merchtem isoleert als een eiland apart dan is de natuurlijke aangroei 1.100 
woningen. 
Als je de immigraties van de deelgemeenten en de ruime omgeving erbij telt dan wordt de 
woonvraag  1.979 woningen.  
 

Dit alles zonder rekening te houden met het GEN-project.  

 Huidig aantal Groei 27 % Tegen 2050 

Merchtem 9.947 2.686 12.633 
Peizegem 2.703 730 3.433 
Brussegem 2.703 730 3.433 
Hamme 816 220 1.036 
TOTAAL 16.096 4.346 20.442 
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Oplossing voor de natuurlijke aangroei vor Merchtem dorp. (geboorten/sterften)  
Gezien tenminste 50 % van de woningen rijwoningen zijn, kan een ontdubbeling van de rijwoningen 
een extra potentie geven van 2.000 extra woningen. Dit is theoretisch: in de praktijk wil niet iedereen 
zijn woning ontdubbelen en is de aanname van 1.000 extra woningen meer haalbaar.  
De natuurlijke aangroei kan dus met de huidige rijwoningen opgelost worden. 
 
Oplossing voor de immigraties  
De huidige inwijking verdubbelt (bijna) de woonbehoeften en dat zonder rekening te houden met het 
GEN. 
Gezien het wonen in Merchtem goedkoper en beter is dan te Brussel is een overloop van Brussel 
onvermijdbaar. Via de supersnelle verbinding met het GEN komt er een hoge druk op de 
woningmarkt en zullen de prijzen stijgen, ook voor de autochtone bewoners. Daarom is het goed van 
voldoende woningen te voorzien die de bevolkingsgroei opvangt en ook een beperkt deel immigratie. 
 
De stationsomgeving van Merchtem kan een oplossing bieden:  
hier kan men wonen op loopafstand van het station en heeft men  geen auto meer nodig. 
Tevens kan men het uitbreidingsgebied aan de Bleukenweg, te Peizegem en te Brussegem naar daar 
overhevelen. 
 
Betaalbare woningen voor de autochtone bewoners van Merchtem zal in de toekomst een 

belangrijk aandachtspunt worden. 
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WOONKWALITEITEN, UITGANGSPUNTEN 
 

De pandgebonden renovatie van rijwoningen is een ideale tool voor de opvang van de 
bevolkingsgroei in de wooncentra en zou best gecombineerd worden met een ecologische sanering 
naar lage energiewoningen. 

 
AFBREKEN IS IN PRINCIPE EEN ECOLOGISCHE MISDAAD 
 
De rijwoning opsplitsen naar kangoeroewoning 
en bio-sanering naar lage energie : 30 kwh/m²/jaar 
is betaalbaar  en technisch uitvoerbaar.  

Een dubbele sanering is aangewezen: ontdubbelen + grondig  isoleren. 
 

De tekening toont een dubbele sanering: 
grondig isoleren met een nieuw dak met 30 cm isolatie, driedubbel glas, balansventilatie en een 
goede isolatie van wanden en vloeren. Dit maakt van een bestaande rijwoning een lage 
energiewoning met een max. verbruik van 30 kWh/m²/jaar.  
Op het gelijkvloers is een kleine (bejaarden-)woning toegevoegd, die uitgeeft op een 
gemeenschappelijke tuin. 
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DE RIJWONING ALS BASISPRINCIPE VOOR VERDICHTING TOT 50 WON./HA 
 
Verdichten met twee woonlagen (50 woningen/ha) is de beste oplossing voor de landelijke dorpen. 
 
Grote voordelen van de ontdubbelde rijwoning 
1. Het behoud van de identiteit en karakter van het plaatselijke woonweefsel in de dorpen en 

steden. 
2. Verbouwen geeft een maximale tewerkstelling, meer dan bij nieuwbouw 
3. Geen extra infrastructuurkosten voor de overheid, geen nieuwe wegenis. 
4. Maximaal contact met buur en natuur. 
5. Ecologisch: minder afbraak en maximale herbruik van het bestaande, afbreken is ecologische 

misdaad. 
6. Met tweewoonsten is een woondichtheid van 50 woningen per ha mogelijk. 
7. De impact op de privacy van de omwonenden is minimaal. 
8. Het is een efficiënt antwoord aan de vergrijzing en men komt tegemoet aan de toenemende 

eenzaamheid, vooral bij de bejaarden.  
9. De impact op het verkeer is minimaal 

De bejaardenwoningen op het gelijkvloers  hebben in principe geen autobergplaats. 
Een individuele auto is ook niet nodig omdat de voorzieningen op loopafstand zijn gelegen. 

 
RIJWONINGEN: het beste woonconcept 
 
Appartementen hebben minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn ook niet geliefd bij 
gezinnen met kinderen. 
 
De kwaliteiten van de rijwoning zijn gekend: 
1. Herkenbaarheid en uitdrukking van de identiteit 

dankzij de eigen voorgevel. 
2. Aanpasbaarheid dankzij aanbouwmogelijkheden 

aan de achterzijde. 
3. Privaatheid dankzij de privé tuin. 
4. Gevarieerd uitzicht dankzij voor- en achterkant. 
5. Woondifferentiatie gezien elke woning anders is.  
6. Herbergzaamheid dank zij de straatwanden 

samengesteld door harmonieuze voorgevels.  
7. Multifunctionaliteit dank zij de mogelijkheden van 

de achterkant. 
8. Hoge woondichtheid dank zij de smalle 

perceelsbreedte. 
9. Voordelige kostprijs dankzij de compacte 

bouwwijze. 
 
 
 
Appartementen verhinderen het goede contact met 
buur en natuur. 
Het alternatief hiervoor is 'connectieve architectuur': 
de verbindende architectuur. 
De ideale tool hierbij is de verhoogde straat: hierdoor 
kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar vanuit de openbare ruimte. 
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DE GESTAPELDE RIJWONING ALS ALTERNATIEF VOOR DE APPARTEMENTEN 
 
Appartementen hebben heel wat nadelen qua sociale contacten.  
Men kent  de buren niet en er zijn te veel ‘gedwongen contacten’ in de lift en de donkere en veelal te 
nauwe gangen. Men heeft geen contact met buur en natuur op een spontane manier. 
Appartementen zijn niet geliefd bij de meeste bewoners, een huis met een tuintje heeft bijna altijd 
de voorkeur zeker voor gezinnen met kinderen. 
De reden is duidelijk: men wil een eigen herkenbaar huis, met een veilige buitenruimte voor de 
kinderen en niet vereenzamen in de anonimiteit van een appartement. 
 
Zie vergelijkende tabel hieronder  

Verbindende architectuur met gestapelde 
rijwoningen 

Traditionele appartementen 
(apartheidsarchitectuur) 

1. Combinatie van gemeenschappelijke tuin + 
daktuin + privè tuin 

1. Geen tuin 

2. Traphal als ruime ontmoetingruimte 2. Donkere gesloten traphall: gedwongen 
contacten 

3. Ruim terras en voldoende privacy 3. Geen terras ofwel veel te klein  

4. Contact met de natuur en de begane grond 4. Geen contact met de begane grond en de 
natuur 

5. Contact met de buur op de 
gemeenschappelijke  

5. Geen contact met de buur, geen interne 
ontmoetingsruimten 

6. De eigen woning is goed herkenbaar 6. De eigen woning is niet herkenbaar 

7. Creatieve invulling is mogelijk door de 
bewoners zelf: eigen voordeur, veranda, 
overdekt terras, hobbyruimte op het gelijkvloers, 
e.d... 

7. Eventueel klein terras, maar geen eigen 
invulling. 

 
De volgende kwaliteitsregels zijn van belang: 
 
Zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk van de gestapelde woningen 
rondom. 
De voorzijde van de woning is herkenbaar met eigen voordeur op de straat. 
De achterzijde van de woning heeft een gemeenschappelijke tuin. 
De tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten  
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IV.. MOBILITEIT VISIE 2050 
Hoe het piekverkeer uit het dorp houden? 
Hoe het dorp rustig en verkeersveilig maken? 
Hoe de middenstand laten open bloeien? 
 
VASTSTELLINGEN 
De piekuren nemen toe, steeds meer files in het centrum. 
Veel hinder van zwaar doorgaand verkeer. 
Gevolg: 
Verkeersonveiligheid , vooral voor de kinderen rond  de schoolomgeving. 
Onaangenaam winkelklimaat. 
De woonkwaliteit lijdt eronder. 
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VERKEERSPLAN - DE REMEDIES 
 
Storend doorgaand verkeer weren via het omleiden van zwaar en doorgaand verkeer. 
 
Herinrichting dorpscentrum. 
Zone 30 in centrum : veilig voor voetgangers en fietsers. 
Is ook goed voor de handel en wandel: 
o meer kortparkeerplaatsen, kort bij de winkels. (blauwe zone)  
o aantrekkelijker centrum 
Files en verkeersdrukte zijn nefast voor de middenstand, zie voorbeeld Asse. 
Voorbeeld Puurs: 17.000 inwoners, minder  doorgaand verkeer geeft heropleving middenstand 
 
De schoolomgevingen kunnen veilig gemaakt worden zodat de kinderen op eigen kracht op een 
veilige manier naar school kunnen. 
Eerste fase: 
De bestaande omleiding, zie stippellijn. De scholen worden gevrijwaard van overtollig verkeer. 
Twee fase: 
Ringweg rondom de stationsbuurt, geïntegreerd in het landschap, half in de grond.  
Uitsluitend voor doorgaand verkeer. 
 

 
Het dorpscentrum en het station zijn bereikbaar binnen de 400 m loopafstand voor iedereen die 
binnen die cirkel woont. 
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VERDICHTING GENEREERT EEN PAAR NADELIGE EFFECTEN 
MEER AUTO’S EN MEER AUTOBERGPLAATSEN 
MEER APPARTEMENTISERNG 
 
Bijvoorbeeld: het verdichtingsvoorstellen o.a. te Merchtem, 
Opwijk, Londerzeel enz… 
Verplicht: 1,5 autobergplaatsen per appartement. 
Appartementisering: vier woonlagen op 17 diepte in het 
bestaande gabarith.  
 
Probleem van de bouwdiepte van 17 m. 
 
De bouwdiepte van 17 m veroorzaakt ruimten zonder 
natuurlijk licht gezien het natuurlijk licht niet verder draagt dan 
4,5 m van het venster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probleem prive garages: de huidige norm: 1,5 auto’s per woning 
 
In het centrumgebied van een dorp is er geen plaats voor zo veel autobergplaatsen 
Deze norm vergroot ook de verkeersaantrekking in het centrum waardoor het niet echt verkeersluw 
kan gemaakt worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oplossing 
Maximum twee woningen per rijwoning en de autobergplaatsen beperken tot één auto per 
rijwoning, dank zij autodelen. 
Zo veel mogelijk gemeenschappelijke garages in de achtertuinen. 
Garagepoorten beperken in de voorgevels. 
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V.. MASTERPLAN MERCHTEM DORP - VERDICHTING VISIE 2050 
 
PRAKTISCHE OPTIES VOOR MERCHTEM DORP 
HET WONEN 
Een 1.000 tal nieuwe woningen zijn nodig tegen 2050 voor de natuurlijke bevolkingsaangroei, zonder 
immigratie.  
De extra woonbehoefte door immigratie is moeilijk te bepalen omdat een groter woningaanbod ook 
grotere immigratiestromen teweeg brengt. Een te klein woningaanbod zal van de andere kant de 
huurprijzen doen stijgen. De begroting van de woningvoorraad  is dus een politieke keuze.  
Het potentieel van de stationsbuurt: 22,7 ha , 1.000 à 1.700  woningen zijn er mogelijk. 
 

Dankzij deze uitweg voor de immigratiedruk kan het landelijke Merchtem bewaard blijven.. 

 
Woonkwaliteit:   
Maximalisering van de voorzieningen  en de groene ruimten, 
minimalisering van het aantal appartementen ten voordele van de gesplitste rijwoningen, 
verweving van grote en kleine woningen, van sociale woningen en midklaswoningen. 
De handel en wandel kan uitbreiden richting station. 

VERKEERSCIRCULATIE: zone 30 in de dorpskom. 
De schoolomgevingen en het dienstencentrum worden gevrijwaard van storend doorgaand verkeer. 
Voor de middenstand is het van groot belang dat de klanten dicht bij de winkel kunnen parkeren. 
Daarom zijn in de winkelstraten veel kortparkeerplaatsen noodzakelijk, dit is veel belangrijker dan 
doorgaand verkeer. 
GROENVOORZIENING 
De groene gordel rond het dorp wordt verstevigd door publieke parken voor de bewoners. 
INBREIDING ROND DE STATIONSOMGEVNG 
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Hoge woondichtheid gecombineerd met veel groen en veilige fietsers en voetgangers ruimten. 
 
Een woondichtheid van 50 à 75 woningen/ha is mogelijk. 
Rijwoningen: 25 woningen/ha. 
Twee woonlagen: 50 woningen/ha (ontdubbelde rijwoning). 
Drie woonlagen: 75 woningen/ha. 
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LANGE TERMIJN PLANNING IN DRIE STAPPEN 
 
Het betreft een oppervlakte van 
9 ha + 4,6 HA + 9,1 HA = 22,7 HA  X 50 woningen/ha = 1.135 woningen zijn er mogelijk. 
Ofwel:  
22,7 ha x 75 woningen/ha = 1.702 woningen. 
 
Eerste stap: 9 ha 
Tussen de Mieregemstraat en het spoor 
9 ha x 50 woningen/ha = 450 woningen 
Ofwel: 
9 ha x 75 woningen/ha = 575 woningen 
 
Tweede stap: 4,6 ha 
Tussen het spoor en de Drielindenbaan  
4,6 ha x 50 woningen/ha = 230 woningen 
Ofwel: 
4,6 ha x 75 woningen/ha = 345 woningen 
 
Derde stap: 9,1 ha 
Tussen de Drielindenbaan en het spoor 
9,1 ha x 50 woningen/ha = 455 woningen 
Ofwel: 
9,1 ha x 75 woningen/ha = 682 woningen   
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CONCEPT 
De eerste fase: tussen de Mieregemsstraat en het spoor. 
9 ha x 50 woningen/ha = 450 woningen. 
Ofwel: 
9 ha x 75 woningen/ha = 575 woningen. 
 
Kindvriendelijk: drie hoofdregels 
1. Maximum drie woonlagen: contact met de begane grond vanuit de woning is belangrijk. Op deze 

wijze kunnen de ouders hun kinderen in het oog houden als ze buiten spelen.  
2. Grote terrassen  en daktuinen zijn belangrijk voor kinderen tot 6 jaar omdat ze kort bij de woning 

moeten kunnen spelen. 
3. Veilige schoolroutes, zonder kruising met autoverkeer zijn wenselijk. De  afstand tot de lagere 

school zou niet meer dan 400 meter mogen bedragen.  
 
Mobiliteit en bereikbaarheid 
Het openbare domein moet duidelijk tonen dat er een voorrang is voor voetgangers en fietsers. 
Auto’s in de straat: alleen toegelaten  voor laden en lossen. 
Autobergplaatsen zijn gesitueerd op max. 100 m. van de woningen, onder zonnedaken, zodat de 
elektrische auto’s kunnen opgeladen worden met groene stroom. 
In het midden van de woonwijk is er een parking half ondergronds, de andere parkings zijn aan de 
buitenkant gesitueerd. 
 
 

 
  

P 
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GESTAPELDE RIJWONIGEN ROND EEN BINNENPLEIN 
In plaats van appartementen: gestapelde rijwoningen met een verhoogde straat van 3 m breedte. 
Iedereen heeft zijn eigen voordeur aan de straat of verhoogde straat. Kinderen tot 6 jaar kunnen 
spelen op de verhoogde straat , terwijl de grotere kinderen kunnen spelen in een veilig binnenplein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRAATPROFIEL MET PRIORITEIT VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS 
Het straatprofiel is 20 m breed. 
4 m autoweg langs weerszijden van de straat. 
3 m fietspad in het midden van de straat. 
4,5 m groenvoorziening langs weerszijden van het fietspad.  
De auto wordt toegelaten in de straten voor laden en lossen, hiervoor is een strook van 4 m breed 
voorzien. Langsheen de huizen zijn er paaltjes op een afstand van een meter zodat het rijdend 
verkeer steeds op een meter afstand van de huizen passeert. 
Voor het dienstverkeer is er steeds een strook van 3 meter beschikbaar langs de twee zijden van de 
straat. 
Op deze wijze bekomt men een duidelijke prioriteit voor de fietsers en de voetgangers in het midden 
van de straat. 
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VI.. HOE REALISEREN? 

Collectieve zelfreflectie over de partijgrenzen heen is een eerste stap om een antwoord te vinden op 
de vraag waar het naar toe moet met Merchtem. 
Het besluitvormingssysteem zal daarom herzien moeten worden van top down naar bottom up. 
Op deze wijze kan men een ruim draagvlak realiseren. 
De concrete uitwerking van projecten zou mogelijk moeten zijn met een permanente participatie. 
 
1..MEE BESLISSEN TEN GRONDE  
Grote projecten 
Het blijkt in de praktijk dat de gemeenten het initiatief veel te 
veel over laten aan de bouwheren en promotors. 
Als de bouwheer zelf een masterplan opstelt dan is dat voor de 
gemeente gemakkelijk en goedkoop: ze hoeven niets te doen en 
het kost hun niets.  
In ruil daarvoor verwacht de gemeente wel een zekere 
inschikkelijkheid want de bouwheren maken uiteraard plannen 
die hen het beste past: met de hoogste rentabiliteit. 
De gemeente haakt daar gewoonlijk op in met wat 
detailaanpassingen via de ‘Gecoro’ en ander overleg.  
 

Nadelen van deze  top –down benadering 
o Een aanlegplan of masterplan-op-maat-van-de-bouwheer 

wordt niet altijd gedragen door de bewoners en is dikwijls zelfs strijdig met het algemeen belang.  
o De bewoners worden voor voldongen feiten geplaatst en het argument van het ‘rendement’  

komt steeds terug. 
o Uiteindelijk kan men wel wat aanpassen, maar de essentie van het project kan niet ten gronde 

besproken worden. 
 

De bottom-up benadering met inspraak van onder uit heeft deze nadelen niet 
Met een bottom up benadering maakt de gemeente eerst een masterplan in samenspraak met de 
bewoners. 
Na een grondige participatie met alle bewoners en geïnteresseerden, kan men een bindend 
beleidsplan opstellen dat de juiste richtlijnen en randvoorwaarden biedt aan de promotors en 
bouwheren. 
De promotor/ontwikkelaar heeft dus de taak om een voorstel te doen dat past in de contouren van 
het beleidsplan. 
 

De GECORO  (Gemeentelijke Commissie van Advies) 
zou een heel belangrijke schakel kunnen zijn in de kernversterking indien men de Gecoro ten gepaste 
tijde verruimt met plaatselijke bewonersgroepen 

 
De leden van de GECORO zijn vertegenwoordigers van de "voornaamste maatschappelijke 
geledingen" binnen de gemeente.  
Volgens het uitvoeringsbesluit zijn er minstens 5 soorten verenigingen die een maatschappelijke 
geleding vertegenwoordigen, namelijk:      
o milieu-en natuurverenigingen, 
o verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, handelaars, landbouwers, werknemers. 
 
De bewoners zijn echter de belangrijkste partij als het over verdichting en kernversterking gaat en 
deze zijn eigenlijk niet echt vertegenwoordigd. 
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2.. UITGANGSPUNTEN IN DE PARTICIPATIE  
 
Plan steeds van groot naar klein: met een visie voor het ganse grondgebied. 
Plan steeds van onder naar boven: planning op basis van de behoeften van de mensen. 
Voorzie de bescherming van de burger betreffende de bezonning, de privacy en de leefbaarheid. 
 
De wijze waarop de participatie zal gebeuren moet goed op voorhand besproken 
worden en neergeschreven in een “afsprakennota”. 
Immers: het komt er op aan dat de bevolking er zeker van is dat hun wensen ernstig 
genomen worden en dat het algemeen belang voorrang krijgt op privé belangen. 
 
1) Niet tegen het beleid, maar samen met het beleid. 

 
2) Niet tegen promotoren, maar wel het creëren van een maatschappelijk kader 

waarin promotoren hun projecten kunnen passen. 
 
3) De basis is de open bewonersgroep van vrijwilligers die opkomen voor het algemeen belang. 

Geen ‘kliekje’: alle bevolkingslagen moeten vertegenwoordigd zijn. 
 
4) Van bewonersgroep naar stuurgroep: rechtstreekse dialoog met de planner wordt mogelijk 

In een stuurgroep is de bewonersgroep uitgebreid met o.a. de planner  en de inspraakgeleider, 
hierdoor is een evenwichtige discussie mogelijk tussen de ontwerper en de burger 
(=ervaringsdeskundige). 

 
3.. DE AFSPRAKENNOTA 
 
Eigenlijk zou je ruimtelijke planning 
een beetje kunnen vergelijken met 
een voetbalmatch. Als er bij het 
voetbal geen duidelijke regels zijn, 
loopt alles in het honderd. En komt er 
eigenlijk van het spel niet veel terecht. 
Ook bij ruimtelijke planning zijn heel 
wat "spelers" betrokken: 
de bewoners, de politici van 
meerderheid en oppositie, de 
ambtenaren, de adviesraden, deskundigen, enz. 
Elk van deze spelers zal aan zijn trekken willen komen en het is duidelijk dat we vooraf spelregels 
moeten opstellen om het gehele proces duidelijk en klaar te laten verlopen.  
 
Deze spelregels zijn geformuleerd in de afsprakennota.  
Deze afsprakennota wordt niet opgedrongen door het gemeentebestuur maar is integendeel 
ontstaan uit de voorbereidende werkgroep en onder begeleiding van een inspraakbegeleider. 
 
Deze afsprakennota handelt over vier grote thema's· 
 
1) De installatie en de bevoegdheden van plaatselijke stuurgroepen. (=bewonersgroepen) 
2) De samenwerking met de GECORO. 
3) De wijze waarop in de toekomst beslissingen moeten genomen worden. 
4) Coördinatie, begeleiding en middelen. 
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4.. DE PARTICIPATIESTRUCTUUR 
 
Een samenwerkingsmodel van onder uit. 
Van onder naar boven:  
De bewoners adviseren het schepencollege en de gemeenteraad. 
In de zijlijn staan de diverse raden. (sportraad, jeugdraad, cultuuraad, enz…) 
De basis zijn de bewonersgroepen die hun bevindingen eerst aan alle bewoners voorleggen (o a via 
een informatiekrant) vooraleer ze hun adviezen aan het bestuur voorleggen. 
 
Als de verschillende brwonersgroepen aan het werk zijn is het logisch dat het resultaat van dit werk, 
nl. de adviezen die ze uitbrengen, op een bepaald punt worden samengebracht, naast elkaar gelegd 
en vergeleken. 
Dit werk gebeurt in de VERRUIMDE GECORO. 
Delegaties van de verschillende bewonersgroepen kunnen samen vergaderen om de discussie met de 
Gecoro voor te bereiden. 
 
De verruimde Gecoro (Gemeentelijke Commissie van Advies) 
Voor alle overleg inzake verdichting wordt de Gecoro verruimd met leden van elke bewonersgroep. 
Uiteindelijk is het de Gecoro die een globaal advies maakt naar het beleid toe. 
 
De noodzakelijke middelen 
Het spreekt vanzelf dat het gemeentebestuur voldoende middelen dient te voorzien om een open 
beleid te kunnen voeren: zo zijn er secretariaatskosten, informatiekranten, organisatiekosten, het 
uitbouwen van een informatiecentrum en dergelijke. 
Binnen dit geheel heeft elk persoon zijn taak : 
1.. De inspraakbegeleider zorgt ervoor dat alle bevolkingsgroepen aan bod komen en waakt erover 
dat de inspraakgegevens in de adviezen worden verwerkt. 
2.. De planner maakt concrete plannen, tekeningen en rapporten die een weerspiegeling zijn van de 
inspraak. 
3.. De ambtenaren van de technische dienst geven steun aan het inspraakproces en zorgen voor een 
goede doorstroming van de informatie.  
4.. De bevoegde schepen zorgt voor een goede coördinatie met het gemeentebestuur. 
 
Open beleid 
Uiteraard is een degelijk inzage- en informatierecht onmisbaar bij een open beleid. 
Alle leden van de bewonersgroepen kunnen beschikken over de informatie die nodig is om hun taak 
naar behoren te vervullen (inzage van alle dossiers). 
Alle inwoners kunnen steeds informatie inwinnen over de stand van zaken van de structuurplanning 
in het gemeentehuis zelf. 
Het gemeentebestuur voert een actief informatiebeleid naar de bevolking toe en werkt ter zake een 
gemeentelijk reglement uit. 
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5.. HET PLANNINGSPROCES DAT TOT INZICHT LEIDT 
 
1. De taakstelling: hoe de bevolkingsgroei opvangen en de leefbaarheId verbeteren? 

Het is van belang dat de bewoners er zich van bewust worden dat een goede ruimtelijke 
ordening in ons aller voordeel is en dat we samen met het beleid moeten zoeken naar 
oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. 

2. Oproep aan de bevolking om actief mee te werken 
Wie zich geroepen voelt om actief aan de discussies mee te werken kan participeren in de 
bewonersgroepen. 

3. De organisatie van de inspraak met een afsprakennota 
Om de bewoners de garantie te geven dat er wel degelijk naar hen zal geluisterd worden is een 
afsprakennota onmisbaar. 

4. De ideeën van de bewoners formuleren met concrete voorstellen  
In feite krijgen de bewoners de kans om hun eigen bouwprogramma voor de toekomst te 
formuleren. Het is beetje zoals een bouwheer zijn bouwwensen voorlegt aan de architect 
Deze denkoefening wordt mede ondersteund door de inspraakbegeleider en de ontwerper. 

5. Bespreking van de voorstellen van de planner 
De ontwerper doet aan ontwerpend onderzoek en toetst op die wijze de haalbaarheid van de 
voorstellen. Indien blijkt dat de ontwerper onvoldoende inpikt op de eisen van de bewoners, 
kunnen ze aan het bestuur een andere ontwerper aanvragen die beter hun verlangens 
beantwoordt. Op deze wijze heeft de ontwerper geen machtspositie meer via zijn contract, wat 
nu dikwijls wel het geval is. 
Het studiewerk van de ontwerper wordt per uur aangerekend en kan stoppen, in geval van 
conflict. 

6. Communicatie met de ganse bevolking 
Omdat de bewoners een duidelijk inzicht moeten hebben over de toekomst van hun dorp en 
buurt is het van belang dat het syntheseplan wordt gevisualiseerd met een maquette en 3D-
visualisaties.  

7. Informatieblad  
Via een gemeentelijk informatieblad kunnen de ideeën uit de  inspraakprocedure aan de ganse 

bevolking kenbaar gemaakt worden. 

8. Open wedstrijd 
Na akkoord over het bouwprogramma  vraagt men via een open wedstrijd om deze ideeën vorm 
te geven.  

9.  Tentoonstelling van de  ontwerpen, de volksjury oordeelt. 
 
VII.. BESLUIT  
 
Een omekeer in het ruimtelijk beleid is niet mogelijk zonder een ommekeer in de 
besluitvormingsstructuur. 
Grote veranderingen in een dorpsgemeenschap kunnen maar plaats vinden via een groot draagvlak 
en dat draagvlak is er op het ogenblik onvoldoende, gezien de grote ontevredenheid bij de burgers 
over de huidige gang van zaken. 
Dit voorstel is een poging om de discussie ten gronde op gang te brengen, bij alle bevolkingslagen en 
bij alle politieke partijen. 
Dit voorstel mag gepubliceerd worden mits voorafgaande toestemming en bronvermelding. 
 
Opgemaakt door Hugo Vanderstadt 
Tel. 052 37 11 38 
Architect en stedenbouwkundig ontwerper 
Op 5 mei 2018  


