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Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: bouwvegunningen 

lndiener(s) 
Christel Geerts (sp.a); 

Gericht aan 
· Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Beste, 

ln het kader van informatie aan de burgers wordt vaak de afbakening van het centrum en /of 
het centrum van de deelgemeentes als criterium aangegeven; om al dan niet bepaalde 
projecten toe te staan. 

Kan U mij aangeven welke afbakening voor de deelgemeentes Sinaai? Belsele ? en Puyvelde 
wordt gehanteerd? 

Dank. 

Christel Geerts 
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bijtagen

Omgevingsvergunningen deelgemeenten

Geachtq

U informeerde op 26 juni 2020 naar de afbakening van de deelgemeenten die wordt gebruikt bij
het beoorde[en van stedenbouwkundige aanvragen.

De vergunbaarheid van een project is sterk afhankel.ijk van de ruimtel.ijke context. Deze is
specifiek en afhankel.ijk van perceelskenmerken, de bebouwing in de onmiddel.l.ijke en in de '

ruimere omgeving, het juridisch kader en de bel.eidsmatig gewenste ontwikkel.ingen. Voor
bepaalde projecten is het aangewezen dat ze in het stadscentrum of in de dorpskernen worden
gerealiseerd. Kernversterking is immers een ruimtelijk principe dat op de verschillende
bestuursniveaus wordt nagestreefd. Bij dergel"ijke projecten wordt de wensel.ijkheid afgetoetst
aan de hand van het ruimtelijk bel"eid zoa[s opgenomen in het structuurplan waarbij rekening
wordt gehouden met de.huidige ruimtelijke context zoa[s heraanteg van dorpskernen en
bebouwing in de omgeving.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend

Namens het cotlege van bu en schepenen
lnopdracht:

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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