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Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk RUP jeugdverblijf Oud Klooster,
begeleidingstehuis Ruyskensveld – Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare
versie december 2018 (nieuwe RUP-procedure)
Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 (art. 27) verlaat raadslid Louis Ide
de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit onderwerp.

Beknopte omschrijving

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan jeugdverblijf Oud
Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld – Campus Zwalm en basisschool Het Groene
Lilare versie december 2018, zoals opgemaakt door Adoplan bvba, voorlopig vast, zodat het
college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek kan organiseren.

BBC

Wonen en duurzame leefomgeving – ruimtelijke planning – AP 73

Inleiding

Francia Neirinck, schepen
Bart Willaert van Adoplan geeft een toelichting

Voorwerp
en motivering

Gemeentelijk dossiernummer: 2.14_3_1 zonevreemde activiteiten
De gemeenteraad heeft in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm
in zitting van 28.11.2013 (zie bijlage 1) beslist een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) op te maken voor meerdere zonevreemde activiteiten/voorzieningen op haar
grondgebied met het oog op het aanreiken van een ruimtelijke oplossing en het geven van
rechtszekerheid aan deze activiteiten. In een eerste fase werden onze gemeentelijke
begraafplaatsen hierin opgenomen.
Overeenkomstig de nieuwe RUP-procedure keurde het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 07.11.2017 de proces- en startnota goed (zie bijlage 2) waarin het
jeugdverblijf Oud Klooster, Brouwerijstraat 4 te Dikkele, het begeleidingstehuis
Ruyskensveld – Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare, Latemdreef 77 te SintMaria-Latem werden opgenomen (een tweede fase).
Vzw jeugdverblijf Oud Klooster is een moderne, ruime groepsaccommodatie die zich
voornamelijk richt op lagere scholen, jeugdverenigingen en vakanties voor personen met
een beperking. Het jeugdverblijfscentrum bevindt zich in een voormalige parochiale school
die zich situeert naast de pastorijwoning op het einde van de Brouwerijstraat in Dikkele. De
gebouwen van het jeugdverblijfcentrum zijn volledig gelegen in woongebied met landelijk
karakter. De achterliggende graslanden liggen deels in woongebied met landelijk karakter
(tot 75 m vanaf de Brouwerijstraat) en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Via dit GRUP wenste de gemeente voor dit landschappelijk waardevol agrarisch gebied een
recreatief medegebruik mogelijk te maken. Maar naar aanleiding van de plenaire
vergadering die doorging op 26 oktober 2018 (zie bijlage 2 van de procesnota) werd beslist
om de westelijke zone uit het oorspronkelijke plangebied uit te sluiten, zijnde de zone waar
op heden zich een speelweide met twee voetbaldoelen bevindt en het westelijk deel van de
achterliggende kleine weide met schapen en varkens. De uitsluiting van deze zone is in
onderling overleg met de buren. Een dadingsovereenkomst werd in bijlage bij dit GRUP
gevoegd.
Ruyskensveld - Campus Zwalm is een begeleidingstehuis dat kinderen en jongeren de kans
geeft om zich opnieuw te leren integreren in onze samenleving. De basisschool ‘Het Groene

Lilare’ is een basisschool met ongeveer 90 schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar
en een 5-tal fulltime en een 3-tal deeltijdse leerkrachten. Het deel-RUP bevindt zich
langsheen de Latemdreef in Sint-Maria-Latem (Zwalm). De Latemdreef betreft een
secundaire weg type II. De hoofdfunctie van een secundaire weg type II is het verzamelen
van verkeer op bovenlokaal niveau. De gebouwen van het begeleidingstehuis en de
bassischool zijn volledig gelegen in agrarisch gebied, aansluitend op het woongebied met
landelijk karakter van Sint-Maria-Latem. Via dit GRUP wenst de gemeente dit agrarisch
gebied om te vormen naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen waarin
uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden voor het begeleidingstehuis en de aanliggende
basisschool.
Op basis van het voorontwerp GRUP werd een onderzoek tot milieu-effectenrapportage
opgemaakt. In oktober 2018 concludeerde de dienst milieu-effectenrapportagebeheer
(dienst MER) dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig is (zie bijlage 1
van de toelichtingsnota).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit ontwerp van GRUP voorlopig vast te stellen met
het oog op de organisatie van een openbaar onderzoek door het college van burgemeester
en schepenen.
Verwijzingen

Gemeentelijk dossiernummer: 2.14_3_1 zonevreemde activiteiten
Bijlage 1: gemeenteraadsbesluit opmaak GRUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten
aanneming bijzonder bestek nr. 2013/280 van 28.11.2013
Bijlage 2: collegebesluit goedkeuring proces- en startnota RUP zonevreemde activiteiten van
07.11.2017

Regelgeving

Tussenkomsten

Besluit van de Vlaamse Regering van 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Artikelen 2.2.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Geen

Stemming

Bij unanimiteit van stemmen over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Besluit

Art. 1 – De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld – Campus Zwalm en
basisschool Het Groene Lilare versie december 2018, zoals opgemaakt door Adoplan bvba,
voorlopig vast.
Art. 2 – Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven het openbaar
onderzoek te organiseren.
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