
VERKAVELING ZANDESTRAAT
DO 27/5/2021 – 18u

Wouter Langeraert – Nele Union



RICHTLIJNEN

• Bij discussie: 
• niet door elkaar praten. Laat elkaar 

eerst uitpraten aub
• Voor wie aan het woord is: hou het 

kort en bondig,

• CHAT: wie liever geen mondelinge 
vraag stelt: je kan je vraag op de 
chat intikken. Deze is dan zichtbaar 
voor iedereen. Bart zal – ten 
gepaste tijde- de vraag uit de chat 
in de groep gooien. 

• We zouden deze sessie graag 
opnemen. Iemand bezwaar? 
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SOS: BEL WOUTER: 0478 362 165 
NELE: 0476 480 510

MICROFOON: Als je niet aan het 
praten bent, laat dan je microfoon 
uit staan om storend geluid te 
vermijden.

CAMERA: Het is leuk als we elkaar 
zien en je dus je camera aanzet. Heb 
je geen camera of wil je liever niet in 
beeld, geen probleem. Laat dan je 
camera uit staan.



Verkaveling  Zandestraat

Infomoment 27/05/2021



Verloop van dit infomoment?

• Welkom

• Waarom dit infomoment?

• Wie speelt welke rol?

• Waarom een bekendmaking?

• Hoe raadpleeg je het omgevingsloket?

• Wat is de motivering van deze verkaveling?

• Hoe zit het met de timing?

• Wie heeft nog vragen, voorstellen, suggesties?

• Voor de verder geïnteresseerden: Wat zeggen de  stedenbouwkundige 
voorschriften?



Waarom dit infomoment?

• Om informatie te krijgen van de Hansbekenaren:

Wat is de impact van verkavelingen op Hansbeke als dorp (de open 
ruimte, de buurt, het milieu en verkeer, de school, de lokale handel) en 
van deze verkaveling in het bijzonder

• Om informatie te geven aan Stad Deinze:

Afrit 12 wil suggesties, voorstellen, bezwaren en opmerkingen 
overbrengen of helpen overbrengen aan  de Stad (en niet alleen voor 
deze verkaveling)



Toekomstige verkavelingen in Hansbeke (= W)



NOVUS GOEGEBEUR STAD DEINZE
Projectontwikkelaar:

Bouwt en verkoopt de 
woningen

Dossierbeheerder:       Michaël 
Gurinckx

Ontwerper:
Werkt in opdracht van Novus

Dossierbeheerder: 
Dominique Goegebeur

Vergunningverlenende 
overheid:

• Ontvangt & beoordeelt 
bezwaarschriften

• Kan bijkomende eisen 
opleggen

Wie speelt welke rol?



Waarom een bekendmaking?

• De aanvraag ligt van 11/05/2021 tot en met 09/06/2021 
ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op 
volgend adres: Dienstencentrum Leiespiegel Brielstraat 2 
9800 Deinze

• De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van het 
volledig dossier aan de balie, maar u dient vooraf een 
afspraak te maken via 09/381 95 00 of online via 
afspraken.deinze.be 

• Gedurende die periode kunnen er standpunten, 
opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: 
www.omgevingsloket.be.

• (*) De gemeente organiseert een informatievergadering 
over de aanvraag op om op het volgende adres:

http://www.omgevingsloket.be/








Motivatie voor de aanvraag van 
de verkavelingsvergunning

Overgenomen uit Omgevingsloket – OMV 2021039892

(Document Motivatie nota)



MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN 
VERKAVELINGSVERGUNNING

A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Deze aanvraag omvat een verkaveling van 25 kavels voor 
halfopen en gesloten bebouwing, welke aansluit op het 
openbaar domein in woongebied met inbegrip van wegenis-, 
riolerings- en groenaanleg.

B. ZONERINGSGEGEVENS VAN HET GOED 
- Gewestplan: woongebied - BPA: geen - Ruimtelijk 
uitvoeringsplan: geen 

C. OVEREENSTEMMING EN VERENIGBAARHEID VAN DE 
AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN RUIMTELIJKE CONTEXT
Het gewestplan is van toepassing. De aanvraag is in 
overeenstemming met het stedenbouwkundig voorschrift 
woongebied.

• 25 kavels tussen 133m² en 363m²

• 16 halfopen en 9 gesloten 

bebouwing

• In gebied ingekleurd als woongebied



D. BESCHRIJVING VAN DE LIGGING EN DE OMGEVING VAN HET 
GOED
Het project is een verdere invulling van een bestaand 
braakliggend terrein (akkerland) grenzend aan bestaande 
wegen. Het project is gelegen in de deelgemeente Hansbeke. 
De hoofdgemeente Deinze, met een hoog voorzieningsniveau 
(winkels, bakker, beenhouwer, kruidenier, supermarkt, bank, 
ziekenfonds, apotheek, dokter, kinesist, …), onderwijs 
(kinderopvang, kleuters, lagere school en humaniora) en 
ontspanningsmogelijkheden (sport, cultuur, …) ligt op ongeveer 
13km. Er is een bushalte in het centrum van Hansbeke. De 
gemeente Hansbeke beschikt over een treinstation.

E. BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND VAN HET 
GOED
Het terrein is momenteel in gebruik als akkerland - grasland. Er 
staan geen bomen of afsluitingen op het terrein. Het gebied is 
omgeven door open en halfopen bebouwingen. Het terrein is 
nagenoeg vlak.

HUIDIGE TOESTAND

• Momenteel akkerland

• Geen bomen

• Vlak terrein



F. VERANTWOORDING VAN HET VERKAVELINGSCONCEPT
De verkaveling is opgevat als een woongebied bestaande uit 25 
loten, zijnde 16 kavels voor halfopen bebouwing en 9 kavels 
voor gesloten bebouwing.

Elke woning beschikt over een eigen parkeermogelijkheid, 
deels op eigen terrein en deels geclusterd voorzien, alsook een 
eigen tuinberging.

Het geheel wordt ingericht in relatie tot de omgeving.

Er wordt een straat voorzien die enkel toegankelijk is voor niet-
gemotoriseerd verkeer (voetgangers en fietsers) alsook voor de 
nooddiensten (brandweer). Hierdoor wordt aangetoond dat 
het verkavelingsconcept ontworpen werd vanuit het standpunt 
van de zwakke weggebruikers. 

• Elke woning eigen 

parkeermogelijkheid

• Elke woning  eigen tuinberging

• Nieuwe straat, enkel bereikbaar 

voor niet-gemotoriseerd verkeer



Loten 1, 3, 4, 6, 7 zijn voorzien van een inpandige garage, in de 
zijdelingse tuinzone kan een carport worden opgericht.

Loten 2, 5 en 8 zijn voorzien van een inpandige garage.

Loten 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 en 25 hebben een specifieke 
zone voor het oprichten van een carport met gecombineerde 
tuinberging.

Loten 10 tem 14 hebben een parkeerplaats onder de vorm van 
carports 26 tem 30. Deze zijn als volgt gecombineerd : lot 10 
met lot 30, lot 11 met lot 29, lot 12 met lot 28, lot 13 met lot 
27, lot 14 met lot 26.

Loten 16, 19 en 24 hebben een parkeerplaats onder de vorm 
van carports 31 tem 33. Deze zijn als volgt gecombineerd : lot 
16 met lot 31, lot 19 met lot 32, lot 24 met lot 33.

Er worden ook nog twee private gemeenschappelijke 
fietsbergingen voorzien (lot 34 en 35).

AUTOBERGING: 

• inpandige  garage + carport mogelijk (5 

loten) 

• inpandige garage  (3 loten)

• carport + tuinberging (8? 9?  loten)

• garagebox (8 loten)

+ 2 GEMEENSCHAPPELIJKE 

FIETSENBERGINGEN





De stedenbouwkundige voorschriften zijn zo opgesteld dat met 
een minimum aan regels een maximum aan architectuur kan 
worden gerealiseerd, met als doel van de verkaveling een 
kwalitatieve woonomgeving te maken. 

Hiervoor worden een beperkt aantal spelregels vastgelegd die 
bepalen binnen welke marges er ontworpen kan worden. 
Invloed geplande verkaveling op de omgeving : verdere 
invulling van het woongebied.

• Minimum aan regels

• Maximum aan architectuur



ORIËNTATIE Binnen de verkaveling is gekozen om de woningen 
in te planten in functie van de beschikbare ruimte.

FUNCTIES Binnen de verkaveling geeft het wonen de hoofdtoon 
aan. Dat betekent dat op elke kavel één residentiële woning 
wordt opgericht (loten 1 tem 25). Woningsplitsing is niet 
toegelaten, evenals nevenbestemmingen vreemd aan de 
woonfunctie zelf. Voorzieningen voor een inwonende ouder of 
kind zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de 
hoofdwoning: de zogenaamde zorgwoning.

Op loten 26 tem 33 wordt er een carport opgericht. Loten 34 
en 35 zijn voorzien voor het oprichten van een private 
gemeenschappelijke fietsenberging.

GEKOZEN WONINGTYPOLOGIE
Binnen de verkaveling worden bewust gekozen voor duidelijke 
zones van bebouwing en een beperking in de hoeveelheid 
bijgebouwen. De kavelbreedte is aangeduid op plan en is 
wisselend. 

• FUNCTIE: WONEN

• Beperkte nevenbestemming 

mogelijk (max 30% v/d woning) 

• Vrije beroepen,  diensten, 

kantoor: toegestaan

• Geen horeca

• Beperking van bijgebouwen



GRAAD VAN PRIVACY 
Binnen de verkaveling wordt bewust gekozen voor duidelijke 
zones van bebouwing en een beperking van de hoeveelheid 
bijgebouwen. De diepte van de tuinen worden voldoende diep 
gemaakt, waardoor de privacy niet in het gedrang komt. 

RELATIE MET OPENBAAR DOMEIN Er kan onder geen enkele 
voorwaarde sprake zijn van exclusief gebruik van het openbaar 
domein door wie dan ook. Het blijft een openbare, centrale 
ruimte.

INRICHTING VAN OPENBAAR DOMEIN Verdere uitwerking van 
de inrichting van het openbaar domein zit vervat in bijhorend 
technisch dossier welke wegenis-, riolerings- en groenaanleg 
bevat.

PARKEERVOORZIENINGEN Er kan geparkeerd worden in de 
voorziene parkeerplaatsen. Een garage wordt gerealiseerd 
binnen het hoofdvolume of in de voorziene garage / carport.

• Privacy



WATER
Binnen de verkaveling wordt gekozen voor 2 principes : 

RWA : 
- voor de verhardingen van de openbare ruimte zal het 

regenwater afgevoerd worden naar een nieuw aan te leggen 
riolering en naar een wadi in de groenzone.

- alle daken op privaat domein dienen te worden aangesloten 
op de verplichte regenwaterput. Hergebruik wordt 
aangewezen. Overtollig regenwater kan afgevoerd worden 
naar de nieuwe RWA-riolering.

- De nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande 
gracht ten zuiden van de Brugseheirweg.

DWA :
- er wordt een nieuw DWA-rioleringssysteem aangelegd welke 
aansluit op het bestaand rioleringsstelsel in de Brugseheirweg. 
De loten 15 tem 25 kunnen rechtstreeks aansluiten op de 
bestaande riolering in de Brugseheirweg.

• Wadi in de groenzone

• Regenwaterput verplicht

• Riolering naar Brugseheirweg



NIVEAUVERSCHILLEN
Het terrein is nagenoeg vlak.

GROENVOORZIENINGEN
Binnen de verkaveling wordt er een groenzone voorzien.

VERKEERSAFWIKKELING
Het geheel wordt ingericht in het teken van de zwakke 
weggebruiker, dus enkel voetgangers, fietsers, en nooddiensten 
hebben toegang tot de volledige verkaveling.

DICHTHEID
Totale oppervlakte = ±9.403m² 25 woongelegenheden in de 
verkaveling  → min. 27 woningen / ha 

• Groenzone

• Alleen voetgangers/fietsers op de 

nieuwe wegenis

• Private/Publieke ruimte = 65/35



G. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

De verkaveling is een verdere invulling van een bestaand 
woongebied. Ten noorden van dit project is een (beperkte) 
verdere ontwikkeling mogelijk.

• Uitbreiding verkaveling?







Voorziene timing

• 9/06/2021: uiterste datum voor opmerkingen, voorstellen, bezwaren

• 10/10/2021: uiterste datum voor afleveren verkavelingsvergunning

• Voorjaar 2022: aanbesteding grondwerken (riolering, wegenis, nutsleidingen) en 
aanvragen bouwvergunningen

• Najaar 2022: grondwerken en start ruwbouw woningen

• Voorjaar 2023: afwerking wegenis en afwerking woningen

• Zomer 2023: klaar voor bewoning



Vragen?
info@afrit12hansbeke.be

info@novus-projects.be

info@sbgoegebeur.be

www.omgevingsloket.be

(vul projectnummer in: 2021039892)

omgeving@deinze.be
Opgelet: De dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel Brielstraat 2 9800 Deinze) blijft open voor het 

inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 
09 381 95 00 of per mail via omgeving@deinze.be.

mailto:info@afrit12hansbeke.be
mailto:info@sbgoegebeur.be
mailto:info@sbgoegebeur.be
http://www.omgevingsloket.be/
mailto:omgeving@deinze.be
mailto:omgeving@deinze.be


(voor de verder 
geïnteresseerden)

Algemene en specifieke 
voorschriften

Overgenomen uit Omgevingsloket – OMV 2021039892

(document KAVEL_VK 04 maart 2021 165837) 



• Oppervlakte woningkavels tussen 

133m² en 363m² 





PUBLIEKE GROENZONE: 

• Groen, speeltuigen, straatmeubilair, …

• Niet-waterdoorlatende verharding: beperkt



• Maximaal hergebruik regenwater

• Groendaken toegestaan

• Zonnepanelen toegestaan (niet zichtbaar vanaf openbaar domein)

• Zonneboilers toegestaan (niet zichtbaar vanaf openbaar domein)

• Telecom-antenne toegestaan (niet zichtbaar vanaf openbaar domein)



• Max. 2 bouwlagen onder kroonlijst

• 1 verdiep onder dak 

• Nokhoogte: max. 12,5m (hellend) of 7m (plat dak)

• Kroonlijsthoogte: max. 7m – min. 3m



DAK: 

• plat of hellend

• esthetisch en op elkaar afgestemd

• dakkapellen: max ½ breedte dakvlak



TYPE GEBOUW: 

• ééngezinswoning

• 5 kavels als bescheiden woning 



PARKEERGELEGENHEID:

Minimum 1 verplicht per woning

• Op eigen perceel of

• Op een beperkte afstand van eigen perceel



VOORBOUWLIJN: 

• Percelen langs Zandestraat: op minimum 5 m  van de rooilijn

• Overige percelen: gelijk met  grens openbaar domein

• Verplicht in elkaars verlengde

• Insprongen / uitsprongen mogelijk (architecturaal verantwoord)



VOORBOUWLIJN: 

• Verplicht in elkaars verlengde

• Insprongen / uitsprongen mogelijk (architecturaal verantwoord)



ONDERGRONDS GEDEELTE

• Max 1 

• Ondergrondse parkeergarages niet toegestaan



GEMEENSCHAPPELIJKE FIETSBERGING: 

• Max 3,5 m hoog

• Plat dak

• Hout, alu of metselwerk



CARPORTS (GARAGEBOXEN) 

• Loten 26 tot 30

• Loten 31 tot 33

• Max. 3,5 m hoog met plat dak





















Vragen?
info@afrit12hansbeke.be

info@novus-projects.be

michael@novus-projects.be

info@sbgoegebeur.be

www.omgevingsloket.be

(vul projectnummer in: 2021039892)

omgeving@deinze.be

Opgelet: De dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel Brielstraat 2 9800 Deinze) blijft open voor het inkijken van dossiers 
(omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of per mail 

via omgeving@deinze.be.

mailto:info@afrit12hansbeke.be
mailto:info@sbgoegebeur.be
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