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I. INLEIDING
BPA Nr. 2 Centrum - Nederbrakel is een herziening van een goedgekeurd BPA. Oit BPA
werd goedgekeurd bij MB d.d. 06 februari 1990. De Vlaamse Minister van openbare werken,
Ruimtelijke ordening en· Binnenlandse Aangelegenheden heeft het BPA via het ministerieel
besluit van 14 juli 1998 in herziening gesteld.
Het BPA kon in herziening gesteld worden omdat er na de goedkeuring van het
oorspronkelijke BPA nog niet tot realisatie ervan werd overgegaan. Zodoende waren enkele
zones achterhaald of hebben ze een andere ontwikkeling gekend. Met betrekking tot de
doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan dit plan nog aangepast en
versterkt worden.

1.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Er werd bij de opmaak van dit BPA gestreefd om de principes (o.a. inbreiding) van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zo goed mogelijk te realiseren.

1. 1. 1. De situering van Brake! t. o. v. de structuur van V!aanderen
Brakel wordt bij de selectie en afbakening van de stedelijke gebieden niet beschouwd als
een kleine stad maar veeleer als een goed uitgeruste gemeente. Omwille van de volgende
reden wordt Brakel niet opgewaardeerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau:
Volgens de functioneel - hierarchische benadering kan Brakel niet worden beschouwd als
een kleine stad. Bovendien is Brakel beperkt ontsloten. In het grote aaneengesloten gebied
in het buitengebied, met name de Vlaamse Ardennen, is het wenselijk de groei van wonen
en werken voornamelijk op te nemen in de structuurondersteunende kleinstedelijke
gebieden Oudenaarde en Ronse en de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau
Zottegem en Geraardbergen, die allen over een betere uitrustingsniveau beschikken.
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II. SITUERING
2.1. Ligging
Brakel is gelegen tussen Maarkedal, Horebeke, Zwalm, Zottegem, Lierde, Geraardsbergen
en Flobeck. In een ruimere omgeving tussen Oudenaarde en Geraadsbergen. De gemeente
heeft ongeveer 13.659 inwoners met een oppervlakte van 5.646 ha (gegevens NIS).
Het BPA Nr.2 - Centrum - Nederbrakel is gelegen in het centrum van Nederbrakel. Het BPA
omvat 19,2 ha en wordt begrensd in het noorden door de Oriehoeksstraat, in het oosten
door de Watermolenstraat, in het zuiden door de Hoogstraat en de Neerstraat en tenslotte in
het westen door de Wielendaalstraat.

2.2. Juridische context
Het BPA situeert zich op het Gewestplan Oudenaarde meer bepaald op kaartblad
Nederbrakel 30/6. Binnen het BPA bevinden zich twee zones:
• Woongebieden
• Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde
Een goedgekeurd BPA is van toepassing op het gebied. Echter is de uitvoering ervan
, beperkt. Oit BPA wordt nu in herziening gesteld.

KAART 1: SITUERING
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III. PLANOLOGISCHE VERANTWOORDING
3.1. Aigemeen
3. 1. 1. De bestaande toestand
Het terrein wordt omslot-en door bebouwing die zich bevindt langs de Driehoekstraat, de
Watermolenstraat, de Wielendaalstraat en tenslotte de Serpentestraat. Laatstgenoemde
straat loopt als enige langs de kerk in het gebied. De H. de Coenestraat snijdt het terrein,
deze straat is slechts gedeeltelijk uitgerust - ze loopt over in een half - verharde weg. Deze
niet voltooide straat staat een verdere verkaveling volgens het oorspronkelijk BPA in de weg.
Centraal in het gebied zijn er weilanden, een school en gemeenteloodsen.

3.1.2. Waarom de herziening van het BPA?
Zoals eerder vermeld in de inleiding, is er na de goedkeuring van het oorspronkelijk BPA, de
realisatie ervan beperkt gebleven: sommige zones zijn ondertussen achterhaald en andere
hebben een andere ontwikkeling gekend. O.a. het uitrusten van de H. de Coenestraat belet
bouwmaatschappijen tot het verkavelen.
Bovendien werd de vraag gesteld of de parkzone die centraal gelegen is in het terrein, wei
noodzakelijk is: de nabij gelegen 'Rijdtmeersen' heeft voldoende greene ruimte om te
voorzien in de behoeften van de inwoners welke onderworpen worden aan het BPA.
Daartegenover zijn er de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (zie 1.1.
Ru~mtelijk Structuurplan Vlaanderen).
Na herhaaldelijk overleg werd besloten de parkzone deels te behouden, en deels als
woonzone in te richten.

3.2. Visie
Het doel van de herziening van het BPA is inbreiding (zie Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen) en tevens om een grotere eenheid te creeren tussen de verschillende
woonstraten door middel van voetgangers- en fietsverbindingen. Daarenboven moeten de
achterhaalde gebieden in de juiste zone geplaatst worden. Dit telt eveneens voor de zones
die t.o.v. het oorspronkelijk BPA een andere ontwikkeling hebben gekend.

3.3. Gewestplan
Zoals vermeld in 2.2.2. Juridische context, bevinden er zich binnen het BPA twee zoneringen
. • Woongebieden
• Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde
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3.3. 1. Woongebieden
De volledige oppervlakte van het SPA is gelegen in een zone voor woongebieden.
Deze gebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van ruimtelijke ordening niet in
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen
mogen echter maar toegestaan worden voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.

3.3.2. Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde
De omgeving van de opmerkelijke kerk is gelegen in een woongebied met culturele,
historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het
behoud.

3.4. Biologische Waarderingskaart
Het SPA is gelegen in een gebied met een geringe biologische waarde.
De centraal gelegen weilanden zijn aangeduid met Hp en Kb. Hp zijn graasweiden met
Engels raaigras en witte klaver, Kb zijn bomenrijen.
Een tweede gebied in het zuid - westen van het SPA heeft de vermelding Ua + Kj + Kb
gekregen. Ua is minder dichte bebouwing met beplanting, Kj is een boomgaard en Kb
tenslotte zijn, zoals eerder vermeld, bomenrijen. De Siologische Waarde van het gebied is
gering zodoende men bij verdere verkaveling geen onnoemelijke schade toebrengt.

3.5. Bodemkaart
Op de bodemkaart is het SPA volledig gelegen in een bebouwde zone, zodat er geen
bodemkundige gegevens beschikbaar zijn voor dit specifiek gebied.
Afgaand op de omliggende grondsoorten lopen de vallei- en depressiegronden op lemig
materiaal van ZW naar NO erdoor. In het noorden is er nog een klein gedeelte van de
plateau- en hellinggrond - leemgronden.
De bodemkaart geeft geen onoverbrugbare problemen met zich mee dat verdere bebouwing
zou onmogelijk of extra moeilijk zou kunnen maken.
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3.6. Oorspronkelijk SPA
3.6. 1. Oppervlaktes bestemmingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone voor gesloten bebouwing
,
Zone voor half - open bebouwing
:
Zone voor open bebouwing
Zone voor achtergebouwen
Zone voor bijgebouwen
Zone voor gebouwen van openbaar nut..
Zone voor private parkeergarage
Zone voor parking
Zone voor rijwegen
Zone voor voetgangers, fietsers en diensten
Zone voor koeren, erven en hovingen
Zone voor achteruitbouw
Zone voor openbare parken
Sufferzone
Zone voor waterwegen
Zone voor ambachtelijke bedrijven
Totale oppervlakte van het SPA:

18.458m 2
15.586m 2
5.964m 2
16.796m 2
10.761m2
19.343m2
5.602m 2
3.363m 2
29.898m 2
1.259m 2
29.935m 2
10.556m 2
13.300m2
5.084m 2
1.671 m2

A.460m 2
192.036m 2

3.7. Herziene SPA
3.7. 1. Oppervlaktes bestemmingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone voor winkel en woningbouw
Zone voor gesloten bebouwing - .(Groepswoningbouw)
Zone voor half - open bebouwing
Zone voor open bebouwing
Zone voor achtergebouwen
Zone voor bijgebouwen
Zone voor gebouwen van openbaar nut.
Zone voor private parkeergarage
Zone voor parking
Zone voor rijwegen
Zone voor voetgangers, fietsers en diensten
Zone voor koeren, erven en hovingen
Zone voor achteruitbouw
Zone voor openbare parken
Sufferzone
Zone voor waterwegen
Zone voor totaalproject type 1
:
Zone voor totaalproject type 2
Totale oppervlakte van het SPA:

9.807m 2
12.477m 2
16.538m 2
2.814m 2
18.528m2
5.627m 2
.21.500m 2
.4.353m 2
2.901 m2
28.546m 2
1.718m 2
36.133m 2
9.455m 2
7.304m 2
8.026m 2
1.671 m2
616m 2
.4.012m 2
192.036m2
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3.7.2. GilT
GilT is het initiaal van de bestaande grondbezetting door gebouwen, die niet bestemd zijn
om gesloopt te worden t.o.v. de oppervlakte van het betrokken gebied binnen de grenzen
van het SPA gelegen.
Sestaande vloeroppervlaktes:
.25.200m 2

• Gesloten bebouwing

2.1 00m 2

• Half - open bebouwing
• Open bebouwing

3.400m 2

• Openbaar nut.

9.972m 2
Totale oppervlakte vloeroppervlaktes: 40.672m 2

GilT

=

40.672m 2

=0,21

192.036m 2

3.7.3. VIT
VIT is de maximale vloeroppervlakte, bovengronds, voorzien in het betrokken gebied t.o.v.
de oppervlakte van het betrokken gebied binnen de grenzen van het SPA gelegen.
Vloeroppervlaktes bestemmingsplan (raming)
9.807 m2 x 1,00

• Winkel woonzone
• Gesloten beb.- .(Groepswoningbouw)

2

12.477 m x 1,00
2

• Half - open bebouwing

16.538 m x 0,75
2

2.814 m x 0,75

• Open bebouwing

2

• Achtergebouwen

18.528 m x 0,5
2

• Sijgebouwen

5.627 m x 0,75
2

• Openbaar nut.

21.500 m x 0,60
2

.4.353 m x 0,80

• Private parkeergarage

2

• Koeren, erven en hovingen

36.133 m x 0,05
2

616 m x 1,00

• Totaalproject type 1..

2

• Totaalproject type 2

.4.01,2 m x 0,75

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

9.807m 2
12.477m 2
12.115m 2
2.110m 2
9.264m 2
4.220m 2
12.900m 2
3.482m 2
1.806m 2
616m 2
3.009m 2

Totale oppervlakte vloeroppervlaktes: 70.138m 2
VIT

=

70.138m 2
192.036m
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3.8. Wiizigingen t.o.v. oorspronkelijke SPA
3.8. 1. Zone voor winkel en woningbouw
In de omgeving van het Marktplein en de Neerstraat wordt een winkel en woningbouw zone
voorzien, waar in vorig BPA deze zone ingekleurd was als gesloten bebouwing.

3.8.2. Zone voor gesloten bebouwing
In het herziene BPA is de gesloten bebouwing met ongeveer 6.000m 2 afgenomen. Het
verschil wordt gemaakt bij de zoneverandering van gesloten bebouwing naar zone voor
winkel en woningbouw.

3.8.2.2. Zone voor gesloten bebouwing- .Groepswoningbouw
De zone zoals hierboven beschreven is gelegen tussen de Markt, de Serpentenstraat en de
huidige bibliotheek. Dit project, dat ten volle als inbreidingsgericht kan omschreven worden,
zou tegemoet komen aan de enorme vraag naar sociaIe huisvesting in Brakel. Het project
zou dan kunnen samengesteld worden uit woongelegenheden voor bejaarden, kleine
gezinnen of alleenstaanden. (zitting van december werd de principebeslissing van 1994
aangevuld).Tevens zal de tuin van de pastorij deels ingericht worden als groenzone ten
behoeve van het sociale woonproject.
Voor deze zone is reeds in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij een ontwerp
gemaakt (project 'TIRSE"). Hierbij worden de bestaande gebouwen afgebroken en wordt
een nieuw project gerealiseerd, bestaande uit sociale woningen en appartementen, kantoren
voor de bouwmaatschappij en een polyvalente zaal. Deze inbreiding is opgebouwd rond een
interne wegenis met woonerfkarakter en wordt tevens ontsloten met de Markt (Zie
bijgevoegd inplantingsplan).

3.8.3. Zone voor half - open bebouwing
Ter hoogte van de H. De Coenestraat zijn de zones voor half-open bebouwing
gereorganiseerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een zone te voorzien (Bufferzone)
waarin het hemel- en oppervlaktewater de kans krijgt om te infiltreren in de bodem.
Bijkomend werd er nog een wijziging doorgevoerd van open bebouwing naar half - open
bebouwing om rekening te houden met een bestaande vergunde verkaveling

3.8.4. Zone voor open bebouwing
De oppervlakte en de ligging van de zone voor open - bebouwing is verminderd t.o.v. het
oorspronkelijke BPA, zodat er rekening kan gehouden worden met een bestaande vergunde
verkaveling.
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3.8.5. Zone voor totaalproject type 1
Het 'Eiland'
De woonzone gelegen tussen de Wielendaalstraat, de Srugstraat en de Serpentenstraat,
(het 'Eiland' genaamd) bestaat overwegend uit twee bouwlagen. Het oorspronkelijk
bestemmingsplan voorziet voor deze woonzone met gesloten bebouwing maar een
bouwlaag met een hellend dak. Door deze bestemming ontstonden de laatste jaren talloze
problemen en dit zal zeker de volgende jaren nog toenemen. Volgende opsomming moet
een overzicht geven van de huidige problematiek:
• In het huidige SPA werd er vroeger voor geopteerd om het totale gebied slecht 1
bouwlaag toe te kennen, aangezien er vooropgesteld was om op termijn een totaal
nieuw project te ontwikkelen waarbij 1 bouwlaag voldoende bleek. Enerzijds zijn er
de eventuele verkavelaars die hoegenaamd niet gernteresseerd zijn aangezien het
bouwen van nieuwe woningen onder dergelijke voorschriften, wegens een te
kleine oppervlakte, niet haalbaar is. Anderzijds zijn er de huidige eigenaars die
hun woning willen renoveren en hierbij een iets groter wooncomfort willen mogelijk
maken.
De voorschriften van het huidige SPA leggen hier echter grote beperkingen op
waardoor de huidige eigenaars niet kunnen verbouwen.
• Daarbij komt nog dat 95% van aile bestaande woningen momenteel twee
bouwlagen hebben. Wanneer een eigenaar beslist om zijn woning af te breken en
hier een nieuwe te bouwen (of reeds bij kleinere verbouwingswerken),_ wordt hij
verplicht om van twee bouwlagen naar een te gaan. Wetende dat er verschillende
woningen zijn die op het gelijkvloers enkel maar bestaan uit een kleine zitkamer
een hall en een kleine keuken en dit met een totale oppervlakte van minder dan 50
m2 , is het sociaal niet verantwoord om deze woningen terug te brengen naar 1
bouwlaag indien het 'Eiland' niet in zijn totaliteit kan aangepakt worden. De
bovenste verdieping, die meestal nog een of twee slaapkamers en een kleine
badkamer bevat, zou immers volledig verdwijnen.
• De huidige eigenaars stellen dat indien de huidige voorschriften van het SPA
behouden blijven, de verkrotting in de hand gewerkt wordt aangezien enkele
woningen dringend aan verbouwingswerken toe zijn. Door enkel en aileen maar
instandhoudingswerken uit te voeren, is het echter niet mogelijk de huidige
vochtproblemen, ontstaan door opstijgend vocht, op een degelijke wijze aan te
pakken.
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• Daarbij komt nog dat het zoneren van twee bouwlagen zeker geen storend
element is in het centrum van Brakel, waar aile omliggende bebouwing uit twee of
meer bouwlagen bestaat. De vroegere visie (opmaak BPA) om de markt een
grotere openheid te geven, werd ineen eerste voorstel van het BPA vertaald in
het weglaten van het 'Eiland'. Hierdoor zou men een ruimere markt creeren. Deze
visie, die trouwens bij de uiteindelijke zonering van het BPA op het nodige verzet
stuitte en aangepast werd naar de huidige bestemming, zijnde gesloten
bebouwing met 1 bouwlaag, is vandaag totaal achterhaald aangezien de
verschillende bestemmingen in het centrum van Brakel dergelijke ontwikkelingen
hebben gekend dat dit totaal overbodig is. Zo heeft de markt zich ontwikkeld in de
richting van de nieuw gebouwde bibliotheek onder de vorm van een nieuw
aangelegde parking. De uitbreiding van deze parking blijft bij de herziening
behouden.

Op voorgaande plenaire vergaderingen werd de problematiek omtrent het eiland besproken,
er werd gesteld dat de verhoudingen en de hoogtes van het eiland vertaald moest worden in
een gabarietplan. De beste oplossing voor het eiland is aldus een totaalproject te realiseren,
volgens een gabarietplan, waarbij esthetische randvoorwaarden en uniforme
materiaalkeuzen de kwaliteit ten goede komen, en waarbij het individu bij verbouwingen de
hoogtes en bouwdieptes van dit gabarietplan dienen te volgen. Indien geen totaalproject
ontwikkeld zou worden, wordt de verkrotting verder in de hand gewerkt, losstaand van het
feit of het nu 1 of 2 bouwlagen betreft.

3.8.6. Zone voor totaa/project type 2
Naast de zone voor gebouwen van openbaar nut waarin de school in gelegen is, wordt een
totaalproject ontwikkeld. Deze zone zal als een uniform geheel ontwikkeld worden en dient
aan te sluiten op het openbaar park. Deze zone zal door zijn grote groenindex een overgang
vormen tussen de zone voor openbare parken en de zone voor gebouwen van openbaar nut
waarin de school is gelegen.

3.8.7. Zone voor achtergebouwen
De zone voor achtergebouwen is met ongeveer 7.000m 2 toegenomen. De zone voor
achtergebouwen ten behoeven voor de woningen aan de Driehoekstraat, Watermolenstraat
en de H. De Coenestraat is herbestemd als Zone voor koeren, erven en hovingen.
3~ 8.8. Zone voor bijgebouwen

De zone voor bijgebouwen is qua oppervlakte ongeveer met de helft afgenomen; in de
Wielendaalstraat, Neerstraat en de Watermolenstraat is er een afname daar deze zone als
zone voor achtergebouwen werd ingekleurd.
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3.8.9. Zone voor gebouwen van openbaar nut
De oppervlakte van de zone voor gebouwen van openbaar nut kent een toename in
oppervlakte.
In het oorspronkelijke SPA was er een zone voor ambachtelijke bedrijven opgetekend, deze
zone werd door de gemeente aangekocht en wordt nu gebruikt als loods voor gemeentelijk
materiaal in op te bergen. Sij de herziening van het SPA werd de zone voor ambachtelijke
bedrijven dan ook vervangen door zone voor gebouwen van openbaar nut, waar de loodsen
volledig op hun plaats zijn. Sovendien wordt de zone daar minimaal uitgebreid zodat er
eventueel de mogelijkheid is voor voorzieningen achter de gemeentelijke loods.
De zone tussen de Serpentestraat en de parking is vervangen door een zone voor koeren,
erven en hovingen en een zone voor gesloten bebouwing, dit omwille van eerder vermelde
redenen (zie 3.8.2. Zone voor gesloten bebouwing).
De zone 'openbaar nut' rond het gemeentehuis wordt enerzijds uitgebreid naar de kerk toe
(gebouwen die door de gemeente aangekocht werden), anderzijds wordt ze beperkt in
diepte. De omliggende zone sluit aan op de omgeving, en wordt opgedeeld in een woonzone
(gesloten bebouwing), een zone voor bijgebouwen en een zone voor koeren, erven en
hovingen. Zodoende kunnen de omliggende bewoners geen problemen meer ondervinden
met bouwvergunningen.
De oppervlakte waarin de zone voor de school in gezoneerd is, blijft vrijwel gelijk in
oppervlakte. De zone voor rijwegen die in het oorspronkelijk SPA werd voorzien aan de
andere zijde van de school verdwijnt en wordt ingekleurd als zone voor openbaar nut.
Ais laatste is er de zone van de kerk die gelijk in oppervlakte blijft.
3.8. 10. Zone voor private parkeergarage
In het herziene SPA is er een wijziging doorgevoerd in de zonering voor private
parkeergarages t.o.v. het oorspronkelijke SPA. De zone voor private parkeergarages die
langs de Molenbeek voorzien was, is weg gelaten. Zo wordt het open karakter langs de
Molenbeek versterkt. Dergelijke oplossing vermijdt de moeilijkheden die er zijn bij het
realiseren van deze garages; meer bepaald de grondafstand die zou moeten gebeuren om
de weg in het vroegere SPA te realiseren.
3.8. 11. Zone voor parking
De zone voor parking is qua oppervlakte licht gedaald. In het herziene SPA is er een
bufferzone voorzien tussen de parking en de waterloop. Op de bestaande parking is reeds
een groenzone voorzien. Dit is nodig om geen verharding tot tegen de waterloop toe te
laten.
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3.8. 12. Zone voor rijwegen
Door een zone voor half - open bebouwing te voorzien langs de zijde van de zone voor
gebouwen van openbaar nut, dient er een nieuwe rijweg gezoneerd te worden, tevens zal
deze gebruikt worden door de brandweer.
Op het oorspronkelijk BPA is aan beide zijden van de school een weg voorzien, deze zullen
in het herziene BPA afgeschaft worden en vervangen worden door een zonering van een
rijweg gelegen tussen het woonproject type 2 en de zone waarin de school is in gezoneerd.

3.8. 13. Zone voor voetgangers, fietsers en diensten
De oppervlakte van de zone voor voetgangers, fietsers en diensten is toegenomen met een
500m 2 . Dit is nodig om vlotte voetgangers- en fietsersverbindingen te verkrijgen vanuit het
centrum naar het gebied opgenomen in het BPA en tussen de verschillende wooneenheden
onderling. O.a. is het voor de school interessant om vanuit de school langs verkeersluwe
wegen de omliggende woongebieden te kunnen bereiken.

3.8.14. Zone voor koeren, erven en hovingen
De oppervlakte van de zone voor koeren, erven en hovingen is ten opzichte van het
oorspronkelijke BPA iets groter geworden. Enkele wijzigingen zijn gebeurd, oa. de zone aan
het Marktplein die vroeger als zone voor gebouwen van openbaar nut was ingekleurd, kent
nu de zonering koeren, erven en hovingen. Anderzijds zijn de zoneringen koeren, tuinen en
hovingen, die in de Neerstraat en de Watermolenstraat voorzien waren, nu opgenomen in de
zone voor achtergebouwen.

3.8. 15. Zone voor achteruitbouw
Door het voorzien van een achteruitbouwstrook langsheen de school, is deze zone in
oppervlakte licht toegenomen.

3.8. 16. Zone voor openbare parken
Door het opsplitsen van de parkzone gelegenaan de school, (zie 3.8.6. Zone voor
totaalproject type 2) is er een oppervlakte van ca. 7.000m 2 behouden van het park, tevens is
er nog een stukje park van ongeveer 300m 2 binnen het BPA over. Deze is gelegen op de
hoek van de Neerstraat en de waterweg.

3.8. 17. Bufferzone
De bufferzone tussen de parkzone van het oorspronkelijke BPA en de woningen van de
Driehoekstraat is door verandering van zone verdwenen. Tevens is er een uitgebreide buffer
langs de Molenbeek voorzien evenals ten oosten van de zone voor half-open bebouwing aan
de H. De Coenestraat is er een Buffer zone voorzien, die ingericht dient te worden als wadi
(soort water bezinkingsbekken).

3.8. 18. Zone voor waterwegen
De oppervlakte en ligging van de zone voor waterwegen is identiek gebleven t.o.v. het
oorspronkelijke BPA.
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3.9. Afwijkingen gewestplan
Volgens Art. 14 (gecobrdineerd decreet) van de stedenbouwwet is het moge/ijk met een
BPA af te wijken van het Gewestplan nl. "Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan
bestaat, richt het BPA zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan en vult ze aan. Het
kan er desnoods van afwijken."
In het BPA zijn er GEEN afwijkingen t.o.v. het Gewestplan. Het BPA is een verdere
detaillering van het Gewestplan.
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van BRAKEL
in zitting van
op bevel:

De gemeentesecretaris

De Burgemeester

G.COSYNS

H. DE CROO

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente BRAKEL bevestigt dat
onderhavig plan voor openbaar onderzoek werd neergelegd van
op bevel:

tot

De gemeentesecretaris

De Burgemeester

G. COSYNS

H. DE CROO

Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad van BRAKEL in zitting van
op bevel:

De gemeentesecretaris

De Burgemeester

G.COSYNS

H. DE CROO

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar onderzoek onderworpen origineel
Op bevel:

De gemeentesecretaris

De Burgemeester

G.COSYNS

H. DECROO

Opgemaakt te Destelbergen
BVP
Dendermondesteenweg 563
9070 Destelbergen
Tel. 09/232.40.98 - Fax 09/211.02.08
De ruimtelijke planners
Frank VERMEERSCH
Maarten HERBOTS

