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DEEL 3  

Bindende bepalingen
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1 Inleiding 

De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter 
krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevende delen en de effectieve 
realisatie van deze visie binnen de gemeente.  
De bindende bepalingen in dit structuurplan zijn bindend voor de gemeentelijke over-
heid. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren moeten met andere 
woorden de bindende bepalingen nakomen en kunnen er niet van afwijken. 
De bindende bepalingen omvatten: 
– beslissingen inzake de doorwerking van het structuurplan 
– de selectie van beleidscategorieën van lokaal niveau 
– acties en maatregelen 
De bindende bepalingen van dit structuurplan mogen niet afwijken van de bindende 
bepalingen van de hogere structuurplannen (RSV, RSPA). Indien een nieuw gewes-
telijk of provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt goedgekeurd, zullen hierin de bin-
dende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die afwijken van de 
nieuwe bindende bepalingen van het hogere plan worden opgesomd en van rechts-
wege opgeheven zijn. 

2 Doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

2.1 Maatschappelijk draagvlak en integraliteit 

1. Met een zekere regelmaat wordt via verschillende kanalen bericht over de uitvoe-
ring van het structuurplan en de vorderingen die worden gemaakt bij het oplossen 
van ruimtelijke problemen.  

2. Een loketfunctie betreffende ruimtelijke ordening zorgt voor een verduidelijking 
van de ruimtelijke standpunten en de juridische verplichtingen die betrekking 
hebben op concrete dossiers die door de bevolking worden voorgelegd.  

3. Het ambtelijke overleg wordt voortgezet op regelmatige basis waarin het voeren 
van een integraal ruimtelijk beleid centraal staat evenals de afstemming van ad-
viezen vanuit verschillende gemeentelijke diensten.  

3 Selectie van beleidscategorieën35 

3.1 Natuurlijke structuur 

4. Voorwaardelijke selectie van natuurconcentratiegebieden (voor zover ze geen 
deel uitmaken van GEN, GENO of natuurverwevingsgebied) 

– vallei van de Pulderbeek + Lovenhoek 
– vallei van de Aa ter hoogte van de samenvloeiing met Kleine Nete 
– Heike – Oorlandse Heide 
– omgeving Kasteelpark + erop aansluitende bossen (Proosthoeve) 
– Molenberg – Neerzand (grotendeels grondgebied Lille) 
– Moleneinde – Heikant 

5. Selectie van natuureilanden 
– Berkelhei 
– Vorselaarse Heide – De Koekoek 
– Niemandshoek 
– Zandontginning (nabestemming van huidige exploitatie) 

6. Selectie van corridors 

Natte corridors: 
– Hulsloop 
– Geerbeek 
– Sassenhoutakkerloop - boonakkersloop 

Droge corridor: 
– Tussen vallei van de Pulderbeek, vallei van de Hulsloop en vallei van de Vis-

beek, over Vorselaarse Heide 

3.2 Landschappelijke structuur 

7. Selectie van structurerende hydrografische elementen: 

– Kleine Nete 
– Aa 

                                                        
35 onder voorbehoud van bijkomende selecties en afbakeningen op hoger niveau 
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– Pulderbeek (Molenbeek) 
– Bosbeek (Visbeek) 
– Hulsloop 

8. Selectie van structurerende puntbakens (merkwaardige gebouwen, monumenten 
en infrastructuren): 
– Kerktoren Sint Pieterskerk 
– Kasteel de Borrekens 
–  Pastorij 
– Devotiekapel 
– Veertien Kapellekes 
– Sassenhoeve 
– Schranshoeve 
– Klooster 
– de Kaak 
– Kapel van 't Schrans 
– Kapel 't Heiken 
– Kapelleke van de Goorbergenlaan 
– Kapel van de Kempenlaan 
– Kapelleke van Pallaaraard 
– Kapel van de Lovenhoek 
– Eerste kapelleke van 't Zegbroek 
– Tweede kapelleke van 't Zegbroek 
– Kapelleke van de Klissenhoek 
– Kapelleke van Berkelheide 
– Kapel van 't Achterste Sassenhout 
– Kapel van 't Sassenhout 
– Kapel van de Molenbaan 

9. Selectie van structurerende lijnbakens 
– Kasteeldreef 
– Autosnelweg E34 
– Hoogspanningsleiding 

10. Selectie van gave landschappen 

Valleilandschappen: 

– Vallei van de Pulderbeek 

– Noordoostelijke deel van vallei van de Bosbeek 
– Samenvloeiing Nete-Aa 
– Delen van de Hulsloop 

Oude ontginning:  

– Enclave Lovenhoek 
– Enclave Kasteelpark 

Jonge ontginning op voormalige heide: 

– Vorselaarse Heide 

Gave gehuchten: 

– Zegbroek 
– Plein 
– Berkelhei 

11. Selectie van nieuwe landschappen 

– Nieuw landbouwlandschap vallei van de Aa-oost 
– Omgeving autosnelweg 

12. Selectie van openruimteverbindingen 

– Openruimteverbinding Vorselaar-Sassenhout 

3.3 Agrarische structuur 

13. Selectie zones voor dominant graslandgebruik 
– vallei van de Hulsloop ter hoogte van Plein en Strateneinde 
– vallei van de Bosbeek  
– vallei van de Heikensloop ter hoogte van de samenvloeiing met de Bosbeek 
– samenvloeiingsgebied van de Geerbeek en de Sassenhoutakkerloop 
– alluviale vlakte van de Aa, Derde Beek en de Kleine Nete 

14. Selectie van bouwvrije zones op gemeentelijk niveau 

– Koekoekheide en Vorselaarseheide in het noorden van de gemeente 
– Vallei van de Aa en Derde Beek in het zuiden van de gemeente 

15. Selectie van multifunctionele landbouwzones 

– Ten oosten van Klissenhoek-Niemandshoek-Zegbroek 
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3.4 Nederzettingsstructuur 

16. Centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden 
– Vinkenlaan 
– Hildenring-Smalvoort 
– Guldenpad-Rechtestraat 
– Rechtestraat-Van rotselaarlaan 
– Klissenhoekveld 
– Groenstraat 
– Niemandshoek 
– Bosweg-zuid 
– Molenbaan-Beeldekensstraat 
– Maalderstraat 
– Molenhei 
– Molenbaan-Putakkerstraat III 

17. Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen 

– WUG Nieuwstraatveld 

3.5 Ruimtelijk-economische structuur 

18. Selectie van lokale bedrijventerreinen 
– Vispluk 
– Sassenhout 

3.6 Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 

19. Selectie van lokale wegen type I  
– N153: Poederleeseweg 
– Lepelstraat 
– Markt 
– Riemenstraat 
– Dennenlaan 
– Sassenhout 

20. Selectie van lokale wegen type II 

– Goorbergenlaan 
– Moleneinde 
– Groenstraat 
– Molenbaan (vanaf grens hoofddorp) 
– Vispluk 
– Berkelheide 

3.7 Toeristisch-recreatieve structuur 

21. Selectie van strategische rustgebieden 
– Omgeving Schupleer 
– Vorselaarse Heide –Berkelhei 
– Lovenhoek 

22. Selectie van centrumzone voor sportinfrastructuur 
– Sportcentrum De Dreef 

23. Selectie van zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur 

– Strateneind Veld (veertien kapellekens) 
– De Koekoek 

24. Selectie van zone voor openluchtrecreatieve verblijven 

– Ter hoogte van camping Ozon 
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4 Acties en maatregelen 

4.1 Gebiedsgerichte RUP’s 

25. De gemeente maakt voor (delen van) de woonkern één of meerdere RUP’s. Hier-
bij worden de te herbestemmen woongebieden herbestemd in functie van de 
ontwikkeling van WUG Van de Wervelaan. Verder worden volgende uitgangspun-
ten (niet limitatief) gehanteerd: 

– Verhogen van de woningdichtheid via kavelbreedte en bouwtype. 
– Uitvoeren van de woningprogrammatie door voor actiegebieden inrichtingen 

vast te leggen. De volgorde waarin en welke RUP’s eerst worden opgemaakt 
kan flexibel inspelen op de wijzigende behoeften waarbij de woningprogram-
matie van het GRS als leidraad wordt genomen. 

– Opleggen van een voorkooprecht op strategische toegangspercelen van niet 
uitgeruste woonzones of op de niet uitgeruste woonzones zelf. 

– Streven van een sociale mix door het vastleggen van percentages en/of zone-
ringen van bepaalde woontypologieën. 

– Ruimtelijk uitwerken van het commercieel centrum. Hierbinnen worden moge-
lijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzieningen-
niveau. 

– Aansnijden van WUG Van de Wervelaan met gelijktijdig het herbestemmen 
van de te herbestemmen gebieden aan de rand van de woonkern (ter com-
pensatie) + het herbestemmen van het aanliggend gebied H5 tot parkgebied.  

26. De gemeente maakt een RUP op voor het lokaal bedrijventerrein Sassenhout en 
lokaal bedrijventerrein Vispluk met volgende uitgangspunten: 
– Verfijnen van de ruwe gewestplanzonering om op basis van planologische 

toetsing een afstemming te vinden tussen de huidige kadastrale indeling en 
de bestemming.  

– Uitbreiding Sassenhout in functie van de behoefte die blijkt uit het sectoraal 
RUP zonevreemde bedrijven 

– Uitbreiding Vispluk in functie van gemeentelijke werkplaatsen / stapelplaatsen 
– Waken over het lokale profiel van de bedrijventerreinen door een maximale 

perceelsgrootte vast te leggen bij nieuwe invulling, een samenvoegverbod 
voor kavels op te leggen en een lijst van toegelaten activiteiten op te stellen. 

– Inrichtingsprincipes vastleggen in functie van duurzame ontsluiting en invul-
ling, landschappelijke inpassing en hinderbeperking. De ruimtelijke samen-
hang van de hele zone moet bekeken worden. 

– De gemeente legt de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voorzien 
van een terugkoopclausule in de verkoopsakte op. Dit kan eventueel in com-
binatie met een recht van opstal. In de verkoopsakte moet zodoende een ter-
mijn worden vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden ge-
nomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel terug 
aankopen en op de markt brengen. 

4.2 Sectorale RUP’s 

27. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven. De 
volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 
– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.   
– Vastleggen van de mogelijkheden voor lokale waterzuivering.   

28. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde sportinfrastruc-
tuur en andere toeristisch-recreatieve infrastructuur. De volgende doelstellingen 
worden hierin uitgewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.  

4.3 Strategische projecten 

29.  De gemeente start strategische projecten op m.b.t. verwevingsgebieden, en 
zones voor dominant graslandgebruik 
– opstart overleg met landbouwsector 
– Er wordt in overleg met de betrokken actoren een prioriteitenlijst opgemaakt  
– In overleg met de betrokken actoren wordt nagegaan in hoeverre bijkomende 

stedenbouwkundige voorschriften worden voorzien in vermelde RUP’s in func-
tie van inrichting en beheer (beheersovereenkomsten, voorschriften, RUP,…) 

4.4 Toetsing landschap 

30. Bij de opmaak van RUP’s wordt een systematische toetsing aan de gewenste 
landschappelijke structuur ingebouwd met volgende aandachtspunten: 

– Vrijwaren van openruimtecorridors 
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– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave land-
schappen en markante terreinovergangen 

– Maximale integratie van infrastructuur 
– Merkwaardige gebouwen en monumenten 

 

4.5 Financieel regulerende maatregelen 

31. Er worden subsidies voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een 
hemelwaterput bij een bestaande woning.  

4.6 Overige maatregelen 

32. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, OCMW, sociale 
huisvestingsmaatschappijen en eventueel particuliere sector aangaande: 
– De realisatie van de woningprogrammatie. 
– Het aankoopbeleid, de realisatieperiodes en de keuze van huisvestingstypes 

 
 


