
Gemeentebestuur Lille 

Tav Dienst stedenbouw 

Datum:  

Betreft: Verkavelingsaanvraag Vlimmersebaan 16 loten,  met dossier nr: VK07/16 

Beste, 

Met dit schrijven dien ik bezwaar in tegen de hierboven vermelde verkaveling. Dit met de volgende 

bezwaren en motivatie: 

1) De verkaveling gaat in tegen de visie die de gemeente er op na houdt over ‘duurzame 

ruimte ontwikkeling’ &  ‘maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit’  weergegeven  in het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In dit document wordt er duidelijk op gewezen dat de 

ruimtelijke structuur op alle vlakken kwaliteit moet waarborgen en voor een evenwicht in de 

dynamiek tussen het wonen, werken, verplaatsen en groenvoorziening moet zorgen.  

a. In deze aanvraag is echter onvoldoende groenruimte voorzien om speelgelegenheid 

mogelijk te maken,  er blijven in dit voorstel geen bosfragmenten en of parkfragmenten 

over zoals in de visie van het structuurplan beschreven staat.   Er zou onder andere bij het 

opstellen van verkavelingplannen meer open ruimte gecreëerd moeten worden.   

We vragen ook om controle uit te oefenen op het behoud van de beschermde dieren 

alvorens de starten met het rooien van de bomen. Ook moeten de nieuwe eigenaars de 

keuze hebben om de waardevolle loofbomen kunnen behouden.  

b. Bij het opsplitsen van deze kavel is de kwaliteit echt verloren gegaan, ten voordele van 

een canvas-verdeling in rijen. Mocht er een landschapsarchitect en/ of een 

stedenbouwkundig bureau geraadpleegd geweest zijn, dat zouden er heel wat meer 

mogelijkheden naar boven komen die niet moeten inboeten op aantal wooneenheden, 

meerbepaald inzake klustering van hoofdgebouwen, bijgebouwen en groene ruimten.     

c. In de aanvraag is er onvoldoende rekening gehouden met de sociale mix die nagestreefd 

moet worden bij de bouw van nieuwe infrastructuren en verkavelingen.  

2) Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet (blz. 130) dat enkel de directe omgeving van 

het dorpscentrum (kernzone) langs de invalswegen in aanmerking komt om percelen te 

bebouwen met kleine, betaalbare comfortabele woningen. Buiten de kernzone - zoals het 

gebied waar deze aanvraag op slaat - wordt uitgegaan van maximaal twee 

woongelegenheden per perceel, waar men hier tot 32 woningen voorziet. 

3) Ivm het inplanting van Inritten en het creëren van een privé weg, de vele inritten zullen het 

verkeer hinderen en gevaarlijke situaties opleveren. Ook zal dit extra verkeer veel hinder 

veroorzaken, wat niet ten goede komt voor de  veiligheid van onder andere de 

schoolgaande kinderen.  Er van uitgaan dat er per gezin gemiddeld 1.5 wagens zijn, zullen de 

opritten, voortuinen, garages en de buurt ontoelaatbaar overvol staan.  Er komen 2 onnodige 

kruispunten bij en de achterliggende weg, wat een onveilige donkere steeg kan vormen, is 

overbodig, feit dat er vooraan al veel ruimte wordt ingenomen door mogelijke auto’s.  

4) Wat met de bushalte? Waar kan deze naar toe?  

Door het toenemend aantal verkavelingen, is de nood aan kwaliteitsvolle kavels des te belangrijker.  

Ondergetekende  
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