op te heffen verkavelingen 1:4.000

1, VKP_36007_500_00012_00001
VKP_36007_500_00012_00002

1

2, VKP_36007_500_00014_00001
VKP_36007_500_00014_00002
3, VKP_36007_500_00017_00001
VKP_36007_500_00017_00002
4, VKP_36007_500_00020_00001
5, VKP_36007_500_00057_00001

4

6, VKP_36007_500_00103_00001
VKP_36007_500_00103_00002
VKP_36007_500_00103_00003
VKP_36007_500_00103_00004
VKP_36007_500_00103_00005

9

7, VKP_36007_500_00164_00001
8, VKP_36007_500_00166_00001
9, VKP_36007_500_00173_00001

12

VKP_36007_500_00173_00002

11

3

10

VKP_36007_500_00173_00003
10, VKP_36007_500_00186_00001

5

2

11, VKP_36007_500_00202_00001
12, VKP_36007_500_00223_00001

8

7

6
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art.2

het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 26 juni 2018.
de algemeen directeur,

!!!!
!
!!!!

de burgemeester of de voorzitter,

zegel der gemeente

!

ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1:10 000

ì

#

De verkavelingen die worden opgeheven bij vaststelling van het RUP worden grafisch aangeduid door
middel van een plannummer. Het plannummer verwijst naar de algemene bepalingen punt 1 van de
stedenbouwkundige voorschriften. Daarenboven worden alle verkavelingen weergegeven
op het plan bestaande toestand.

art.2

art.3

art.8

ì

!

"

ì

!

#
het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen
van 20 juli 2018 tot en met 18 september 2018.
de algemeen directeur,

de burgemeester,

zegel der gemeente

art.1

art.6
het RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 22 januari 2019.
de algemeen directeur,

de burgemeester of de voorzitter,

zegel der gemeente

ì

!

ì

!



datum

aanpassing | fase

25-03-15

startvergadering

30-11-15

workshop

april 2016

conceptnota

09-11-16

bespreking conceptnota

07-12-16

bespreking schetsontwerp

april 2017

verzoek tot raadpleging

oktober 2017

aanvraag tot ontheffing

24-01-18

bespreking voorontwerp

26-04-18

plenaire vergadering

tekenaar

gvg

mei 2018

aanpassing nav plenaire vergadering, opmaak ontwerp

datum opname BT

maart 2015 + update GRB

26 juni 2018

voorlopige vaststelling

onderlegger

bron: GRB gemeente INGELMUNSTER (toestand 25/02/2018, AIV)

20-07 tem 18-09-18

openbaar onderzoek

23-10-18

GECORO

december 2018

aanpassing RUP nav openbaar onderzoek, advies Gecoro

22-01-19

definitieve vaststelling

art.2
art.8

art.1

art.7
art.5

ì

aanpassing | fase

?

!

?

art.2

!

!

ì

percelen ADP: 1-01-2017
disclaimer

06119

#

de ontwerper is niet verantwoordelijk voor de absolute ligging van de planelementen
de nauwkeurigheid van de kaart wordt bepaald door de kwaliteit van de brongegevens

art.8

art.2

legende

art.2
art.8

zonegrens
deelzonegrens

INGELMUNSTER
RUP Ringlaan-Bruggestraat

flexibele zonegrens

art.2
art.1

art. 1 : centrumbebouwing

JANUARI 2019

#

gebouw met erfgoedwaarde

"

kapel bij de Zandberghoeve

art.4

!

BESTEMMINGSPLAN

ì

bedrijvigheid
uiterste bouwlijn

RUP_36007_214_00014_00001

art.2

specifieke voorschriften

art. 2 : residentieel wonen
Definitief vastgesteld door gemeenteraad 00-00-2017
BS: 00-00-2017

overwegend aaneengesloten bebouwing

art.4

art. 3 : stedelijk reservegebied
art. 4 : multifunctionele zone
art. 5 : stedelijke woonprojectzone

!!!

#
ì

!

David Vandecasteele

Ilse Verstraeten

coördinator
ruimtelijke planning & mobiliteit

ruimtelijk planner

WVI
www.wvi.be

BARON RUZETTELAAN 35
8310 BRUGGE

T +32 50 36 71 71
E wvi@wvi.be

meergezinswoningen

ì
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algemeen directeur

art.2

art.2

contouren

Geert Sanders

ì



datum

8

'knip'
art. 6 : stedelijke gemengd woonwerkweefsel projectzone
art. 7 : openbare wegenis
'knip'
art. 8 : doorsteek traag verkeer
art. 9 : lineaire groenaanleg
art. 10 : weg met ondergeschikte
ontsluitingsfunctie
art. 11 : voetgangers- en/of
fietsverbinding

Schaal 1:1 500
0

25

50 m

