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0.    INLEIDING 
 
Het is de wens van de gemeente om een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren. Bedoeling is te 
streven naar de uitbouw van een goed functionerende en leefbare gemeente. 
Het gemeentebestuur wil de ontwikkeling stevig ter hand nemen en de ruimtelijke ordening bewust en 
planmatig aanpakken. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een gemeentelijk structuurplan op te 
laten maken waarin de vele perspectieven voor een gemeente aan een onderzoek zullen onderworpen 
worden. 
Perspectieven zoals: levendige en heropbloeiende dorpskernen met karakter, geïntegreerde en 
betaalbare woningen voor jonge en oudere inwoners, ontwikkelingskansen voor bedrijven, een 
leefbaar gebruik van straten en pleinen met vermenging van al de straatgebruikers, nieuwe activiteiten 
voor duurzame land- en tuinbouw, landschappenherstel en -ontwikkeling, plaats voor sport en 
ontspanning, …  

 
Door de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft het planologisch beleid in 
Vlaanderen een nieuwe dimensie gekregen. Door de nieuwe Vlaamse codex ruimtelijke ordening en 
het grond- en pandenbeleid dat in werking trad op 1 september 2009 werd een nieuwe juridische basis 
gecreëerd.  
 
Het gemeentelijk structuurplan Oosterzele vormt het nodige ruimtelijk integratiekader en is een 
noodzakelijk beleidsdocument. Het geeft enerzijds een antwoord op de problemen en ontwikkelt 
nieuwe duurzame kansen.  

 
Een structuurplan is geen plan waarop elk perceel grond een bodembestemming krijgt. Het 
structuurplan van Oosterzele biedt een visie aan op lange termijn, hoe de gemeente met haar ruimte 
wil omgaan door de verschillende sectoren tegen elkaar af te wegen en op elkaar af te stemmen. 
Tevens wil het een antwoord formuleren op vaak tegenstrijdige verlangens. 

 
Met het structuurplan wil het gemeentebestuur Oosterzele uitbouwen tot een kwalitatief woon-, werk- 
en  rustgebied met respect voor de eigenheid van de bevolking en cultuur van de gemeente. 

 
 

Het architectenbureau Van Acker & Partners, afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, kreeg de 
taak toegewezen de gemeente bij te staan in de opmaak van dit structuurplan. 
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0.1 ALGEMEEN  
 
 
Wat is structuurplanning? 
 
‘Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming met betrekking tot 
de kwaliteit van de ruimte en de realisatie ervan. Het tot stand komen van een structuurplan vormt het 
moment in dit proces waarop belangrijke uitspraken worden gedaan. Het structuurplan geeft namelijk 
op dat ogenblik voor een bepaalde periode en een bepaalde ruimte, de ruimtelijke visie weer, een 
concept over de gewenste structuur en de maatregelen om deze te verwezenlijken. Dit plan waarborgt 
de inhoud, doelgerichtheid, doorzichtigheid en controleerbaarheid van het ruimtelijk beleid1’. 

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oosterzele vormt dus een beleidsdocument dat het kader 
aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. 

 
Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte 
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie zonder de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, wordt er rekening gehouden met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu, de sociale, de economische 
en culturele consequenties2. 
 

Op 1 september 2009 trad de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking  dat een juridisch kader 
vormt waarbinnen het structuurplan voor Oosterzele dient opgesteld te worden. 
 
Het tot stand komen van een structuurplan vormt in feite een moment in het proces waarop belangrijke 
uitspraken gedaan worden. Een structuurplan is immers tijd- en plaatsgebonden. Het geeft voor een 
bepaalde periode en voor een bepaald gebied (in dit geval de gemeente Oosterzele) de ruimtelijke 
visie weer, een concept over de gewenste structuur en de maatregelen om deze te realiseren. 
Het GRS vormt dus voor de gemeente een zeer belangrijke leidraad voor het voeren van een goed 
ruimtelijk beleid en geeft een visie zowel op korte als op lange termijn weer. 
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt geconcipieerd vanuit een dubbel referentiekader: 

- Enerzijds vanuit de eigen gemeentelijke visievorming inzake ruimtelijk beleid die een soort 
synthese vormt van de diverse sectorale structuren op de ruimte; 

- Anderzijds vanuit de inhoudelijke doorwerking van de structuurplannen op hogere 
schaalniveaus (RSV – PRS …) 

 
Structuurplanning op drie niveaus 

 
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening voorziet dat er ruimtelijke 
structuurplannen opgemaakt worden op drie hiërarchische niveaus. 

- Het eerste niveau is dit van het Vlaamse Gewest voor het grondgebied van het Gewest, 
dat structuurbepalende elementen van gewestelijk belang bevat en taakstellingen met 
betrekking tot de uitvoering ervan. Tevens zijn er aanduidingen van de onderdelen die 
door het Gewest, de provincies of gemeenten moeten uitgevoerd worden. 

- Het tweede niveau is dit van de provincie voor het grondgebied van de provincie (PRS). 
Het bevat structuurbepalende elementen van provinciaal belang en taakstelling met 
betrekking tot de uitvoering ervan. Ook hier zitten aanduidingen van de onderdelen die 
door de provincie of de gemeenten moeten uitgevoerd worden. 

- Het derde niveau is het gemeentelijk niveau. Het GRS bevat structuurbepalende 
elementen van gemeentelijk belang en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering 
ervan door de gemeente. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet zich richten naar 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan en naar het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

                                                           
1 Structuurplanning: een handleiding voor gemeenten, Arohm, 1994 
2 art.4 van het Decreet  van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning 
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Rapportering in drie delen 

 
Het is decretaal bepaald dat, conform de structuurplanningsmethodiek, de inhoudelijke aspecten van 
het structuurplanningsproces worden vertaald naar drie onderdelen van een ruimtelijk structuurplan.  
Aan deze onderdelen wordt een specifiek juridische draagwijdte toegekend.  

 
- Het informatief gedeelte: omvat het onderzoek naar de bestaande ruimtelijke structuur, te   

verwachten evoluties (prognoses) alsook de ruimtelijke potenties, het gevoerde ruimtelijk 
beleid … 

 
- Het richtinggevend gedeelte: omvat de doelstellingen en prioriteiten inzake de ruimtelijke 

ontwikkeling en een beschrijving van de gewenste structuur. Hier kan men enkel van 
afwijken via een argumentatie in geval van onvoorziene ontwikkelingen in de ruimtelijke 
behoeften of omwille van dringende redenen. 

 
- Het bindend gedeelte: de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur en de realisatie 

ervan. De functie van de bindende bepalingen bestaat erin het dwingend kader aan te 
geven voor de uitvoering en op het terrein uitvoerbaar te maken van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan.  

 
 

  
Drie niveaus in ruimte en tijd 

 
Het structuurplanningsproces kent drie niveaus  in de ruimte en drie fazen in de tijd (= 
driesporenplanning). 
  
De drie niveaus in de ruimte zijn: 
 

- De planning op macroschaal: de regionale en streekgebonden structuren   op het 
niveau van Vlaanderen en de provincie; 

- De planning op mesoschaal: structuurplanning op gemeentelijk niveau 
- De planning op microschaal: structuurplanning op de kleinere deelstructuren van 

de gemeente 
 

De drie fasen in de tijd zijn: 
 

- Het uitwerken van een lange termijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
(=ontwikkelingsmodel); 

- Middellange termijnplanning: concretere toepassingen op een reële situatie 
(ontwikkelingsplan, structuurschets) 

- Korte termijnplanning: concrete omzetting van de visie in een uitvoeringsplan. 
 



Informatief gedeelte                                                                                                                                                            nov  2010 

__________________________________________________________________________________________________ 
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 13 

0.2  SAMENWERKINGSVERBAND 
 

Reeds van bij de aanvang van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, worden de 
verscheidene actoren op de hoogte gebracht en een stuurgroep samengesteld.  
Tijdens en na het planningsproces worden telkens de betrokken partijen geconsulteerd. De hieronder 
voorgestelde figuur, geeft het samenwerkingverband weer met de betrokkenen en hun onderlinge 
relatie. 
Conform de omzendbrief betreffende de inhoudelijke taakstellingen voor het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan wordt specifiek overleg voorzien met de Provincie, Agentschap R-O Vlaanderen en met 
ARP hoofdbestuur Departement RWO. 
 

                                      
figuur 1:  Samenwerkingsverband 

 
 

Betrokken partijen: 
 
• Het College van Burgemeester en Schepenen, aangevuld met de gemeentesecretaris. Zij 

neemt de belangrijke beslissingen in de loop van het planningsproces en draagt 
verantwoordelijkheid voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 
• De gemeenteraad: inspraakgroep die na iedere fase ingelicht wordt en opmerkingen kan 

formuleren . Zij zijn de afgevaardigden van de bevolking en zij zijn het die het structuurplan 
uiteindelijk zullen goed- of afkeuren. 

 
• De diensten: ( zorgen voor de nodige informatie en de logistieke steun) 

- gemeentelijke diensten : technische dienst, bevolking, milieu, stedenbouw, politie,... 
- andere diensten: N.I.S., Kamer van Koophandel, Gomov, Cevi, RSZ, 
- … 
 

• De plangroep wordt gevormd door externe deskundigen en verricht de inhoudelijke 
werkzaamheden en bereidt al de documenten voor die voorgelegd moeten worden. Bij het 
planningsproces zorgen zij voor de begeleiding, de leiding van de werkvergaderingen en 
de inspraak in werkvergaderingen. 
Om de communicatie en het overleg tijdens het structuurplanningsproces gestalte te 
geven, werden een ambtelijke werkgroep en een stuurgroep opgericht. 
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• De ambtelijke werkgroep: leden van het College en de plangroep (diensthoofd RO en 
ontwerpers). Zij zorgen voor de begeleiding en de wisselwerking met het hoger bestuur.  
De ambtelijke werkgroep heeft als taak de werkzaamheden van zeer nabij te volgen. Zij 
maakt alle noodzakelijke afspraken en doet voorstellen voor de procedure en de aanpak 
van het planningsproces.  
 

• De stuurgroep: samengesteld uit gemeentemandatarissen (afgevaardigden van de 
verschillende politieke fracties) en bevoorrechte getuigen. Deze laatste zijn 
geïnteresseerde mensen die een grondige kennis van (een deel van) de gemeente 
bezitten en omwille van hun functie, interesse, deskundigheid enz. reeds hebben 
nagedacht over de toekomstige ontwikkelingen.  
Zo kan op korte termijn een inzicht bekomen worden over wat er in de gemeente gebeurt, 
welke problemen en conflicten er voorkomen en in welke richting er reeds is nagedacht om 
tot bepaalde oplossingen te komen.  
De stuurgroep krijgt inzicht en mogelijkheid tot inspraak na iedere fase. 
 
Volgende leden maken deel uit van deze stuurgroep: 
   
 

Dhr. K. De Visscher MINA-raad 
Dhr. M. Wille  MINA Raad 
Mevr.  F. Van Grembergen Bibliotheek 
Mevr. F. Van Hove Cultuurraad 
Dhr. J. Baele Cultuurraad 
Dhr.  W. Bockstaele Seniorenraad 
Mevr.  L. Vervust Seniorenraad 
Dhr. J. De Cocker Sportraad 
Mevr. R. Blomme Sportraad 
Mevr.  E. Verkleyen Jeugdraad 
Dhr. W. De Buyst Middenstandsraad 
Mevr.  H. De Boever Middenstandsraad 
Dhr. M. Dhoker Land- en tuinbouwraad 
Dhr. F. Baele Land- en tuinbouwraad 
Dhr. J. Martens GECORO 
Dhr. J. De Rouck GECORO 
Dhr. G. Lenaert Merelbeekse Sociale Woningen 
Dhr. J.P. Fack Groen! 
Dhr. F. Michiels SVVO 
Mevr. V. Buyse SVVO 
Dhr. L. Caron CD&V 
Dhr. E. Courteyn CD&V 
   
Mevr.  E.  De Turck Schepen Ruimtelijke Ordening 
Dhr. D. De Ganck Stedenbouwkundig Ambtenaar 
Dhr.  R. Meerpoel Milieuambtenaar 
Mevr.  M. Bekaert Administratief medewerker dienst R.O. 
Mevr.  S. Hutse Administratief medewerker dienst R.O. 
   
Dhr.  B. Van Acker Architectenbureau Van Acker & Partners 
Dhr.  L. Scheerder Architectenbureau Van Acker & Partners 
Mevr. T. Van de Kerckhove Architectenbureau Van Acker & Partners 
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Bevolking: 
 
Omwille van het bereiken van een maatschappelijk draagvlak wenst het gemeentebestuur te 
communiceren met de gehele bevolking. Via het gemeentelijk “Info”blad werd de bevolking op de 
hoogte gesteld van de opmaak van het structuurplan.  
Naast de geschreven communicatie werden er voor de inwoners van de gemeente reeds drie info-
avonden (12/01, 17/01 en 19/01/2005) georganiseerd met als onderwerp een toelichting over de 
startnota, voorafgegaan door het bedelen van een infobrochure over het gemeentelijk ruimtelijk 
structuur. 
 
Hiernaast worden op enkele belangrijke tijdstippen raadcommissies georganiseerd waarbij alle 
gemeenteraadsleden kennis kunnen nemen van de voortgang van de studie.  

 
Het voorontwerp wordt aan de milieuraad en de gecoro ter bespreking voorgelegd.  
 
Tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp GRS worden er drie info-avonden ingericht waarin 
het GRS volledig zal toegelicht worden. 
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1.  PROFIEL VAN DE GEMEENTE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

1.1.  REGIONALE SITUERING 
Kaart 1:  situering van de gemeente 

 
 

Oosterzele ligt ten zuiden van het centrum van de provincie Oost-Vlaanderen. Administratief 
ressorteert de gemeente onder het arrondissement Gent. 
Oosterzele situeert zich op ongeveer 15km ten zuiden van het grootstedelijk gebied Gent, ten 
zuiden van de E40. De gemeente ligt in de driehoek gevormd door de stad Gent, de stad 
Zottegem en de gemeente Wetteren. 
Buurtgemeenten zijn: in het noorden Melle, in het noordoosten Wetteren, in het oosten Sint-
Lievens-Houtem, in het zuiden Zottegem, in het zuidwesten Gavere en in het westen 
Merelbeke.  

 
Zottegem en Wetteren zijn in het structuurplan Vlaanderen erkend als kleinstedelijke gebieden 
op provinciaal niveau - niveau 3b ‘behoorlijk uitgerust’. 

 
Door haar vrij gunstige ligging op de as van de N42, die de verbinding geeft tussen de E40-
Zottegem-Wallonië en de spoorlijn Gent-Zottegem, maakt dat de gemeente tot de 
forenzenwoonzone van Gent en Zottegem behoort. 

 
Oosterzele is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gelegen in het buitengebied. 
Het gebied waar een dynamische en duurzame ontwikkeling wordt gegarandeerd zonder het 
functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bos, 
wonen en werken op het niveau van het buitengebied) aan te tasten. 
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1.2.  LOKALE SITUERING 
1.2.1  ALGEMEEN 

 

 
 

              figuur 2 : Lokale situering van de deelgemeentes (Bron: http:/www.oosterzele.be) 

 
De huidige gemeente Oosterzele ontstond bij de fusie van steden en gemeenten in 1977 uit de 
samenvoeging van de voormalige gemeenten Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, 
Oosterzele en Scheldewindeke.  
 
De spoorlijn Gent - Zottegem en de N42 vormen twee belangrijke noord-zuid verkeersassen in 
de gemeente. 
 
In noordelijke richting wordt de gemeente begrensd door kouters die afhellen naar de 
autosnelweg E40. Deze verkeersas en de hierop aansluitende N42 vormen de belangrijkste 
assen voor het autoverkeer in de gemeente richting Brussel, Oostende of Geraardsbergen.    
De Oudenaardse Steenweg (N46) situeert zich in het  zuiden van de gemeente en kan als 
belangrijke ontsluitingsas vanuit Oosterzele richting Aalst en Oudenaarde worden beschouwd.  
De ten westen van de gemeente gesitueerde Hundelgemsesteenweg N444 kan als belangrijke 
verbindingsas met Gent worden beschouwd.  
 
Daarnaast beschikt de gemeente over een uitgebreid lokaal wegennet dat ontstaan is als 
verbinding tussen de verschillende dorpen en gehuchten.  
 
Deze dorpskernen situeren zich, met uitzondering van Oosterzele en Gijzenzele, langsheen de 
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spoorlijn. De dorpskern van Oosterzele wordt via de N415 richting Scheldewindeke en de N42 
ontsloten.  Gijzenzele situeert zich in de nabijheid van de afrit van de E40  te Wetteren en 
dankt zijn ontsluiting voornamelijk aan de N42. 
 
Tussen de gemeente Scheldewindeke en Balegem gebeurt de overgang van de ene 
deelgemeente naar de andere via de lintbebouwing, waardoor de dorpen op zich als eigen 
entiteiten bijna niet meer herkenbaar zijn. Dit is ook het geval tussen de dorpskern van 
Scheldewindeke en Oosterzele  die via de N415 naar elkaar toe groeien. 

 
 

1.2.2  ENKELE CIJFERGEGEVENS 
    

De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 4.312ha.  
In de ranglijst van 65 gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen staat de gemeente op de 
25ste plaats voor de oppervlakte, op de 38ste voor het aantal inwoners en op de 45ste voor de 
bevolkingsdichtheid. 
In 1991 bedroeg het aantal inwoners 12.583. In 2000 was het aantal inwoners gestegen naar 
13.156 en begin 2002 telde de fusiegemeente 13.286 inwoners. Na een lichte daling tot in 
2006 (13.172) is er terug een stijging waar te nemen tot 13.241 inwoners in 2008. Dit komt 
overeen met een bevolkingsdichtheid van 325 inwoners/km² in 2008. 
 
Op 1.1.2008 waren er 5.051 woningen in de gemeente. 
 
Volgende tabel geeft de verdeling  van de inwoners per deelgemeente weer. 

 
tabel 1 :Evolutie van het  aantal inwoners  

 

 Oosterzele Aantal inwoners 
  1981 11.785 
  1991 12.853 
  2000 13.156 
  2005 13.237 
  2008 (1 januari) 13.241 
Bron: NIS   

 
tabel 2 : Oppervlakte en aantal inwoners per deelgemeente (2006) 

 

  Oppervlakte Aantal inwoners Bevolkingsdichtheid/
km² 

  Oosterzele 1.176ha 3.459 294 
  Balegem 1.203ha 3.376 280 
  Scheldewindeke 1.185ha 3.569 301 
  Moortsele 364ha 1.077 296 
  Landskouter 196ha 694 354 
  Gijzenzele 188ha 967 514 
  Oosterzele 4.312ha 13.172 325 
Bron: woonbehoeftenstudie gemeente Oosterzele   
 

 
Aantal gezinnen:   5.076 (2008) 
Gemiddelde gezinsgrootte:    2,61 (2008) 

 
 
 
 
 
 


