
6 - Passe-Partout - Editie De Nieuwe Omroeper -  nr 45 - 2010

DAKWERKEN 
DE PREZ

ALLE DAKWERKEN
specialist in overzetdaken

zonder afbraakkosten, perfecte 
dakafwerking in alle weersomstandigheden 
vernieuwde en milieuvriendelijke productie-

technieken toepasbaar voor zowel 
renovaties als nieuwbouw.
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de Sint
komt op bezoek !

Voor ieder kind
een cadeautje !

Ieder kind kan hem
komen groeten
tussen 13 en 17 u

Op zaterdag 13 november

bij Confi serie DR
 Doornstraat 51A
 Temse

Luc De Ryck
AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.bewoensdag 10 november 2010

V.l.n.r. zittend: gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Inge Temmerman, burgemeester Luc De 
Ryck, schepen Freddy Verbeke en gedeputeerde Hilde Bruggeman; staande: provinciaal architect Luc 
Pieters, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Marc Odou, gewestelijk relatiebeheerder Guido 
Delongie, afdelingshoofd Gonda Callaert en provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar Jan Allaert. 

Temse levert voortaan zelfstandig
stedenbouwkundige vergunningen af

Sinds 1 augustus is Temse een ontvoogde gemeente: als 25ste in Oost-
Vlaanderen (op 65 gemeenten) en 68ste in Vlaanderen (op 308) mag zij 
zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren. Dat historische 
gebeuren werd met een plechtige infozitting bekroond in AC De Zaat op 
maandag 11 oktober. In aanwezigheid van een 40-tal genodigden (politi-
ci, ambtenaren, notarissen, architecten, pers...) werd de betekenis en de 
inhoud van deze historische doorbraak uiteengezet. 
Ik heb die avond van de gelegenheid gebruik gemaakt om publiekelijk 
hulde te brengen aan onze schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy 
Verbeke, die in wezenlijke mate het gezicht van het hedendaagse Temse 
heeft bepaald. Schepen Verbeke ging daarna nader in op de ontvoog-
ding, waarbij hij woorden van waardering en dank richtte aan allen die 
daartoe op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau hadden bijge-
dragen. De bevoegde gedeputeerde Hilde Bruggeman belichtte Temses 
nieuwe statuut vanuit de invalshoek van het provinciebestuur, waarna de 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar Jan Allaert uitweidde over de 
inhoud en de draagwijdte van de ontvoogding. 

Sinds 1 augustus kan Temse dus zelfstandig stedenbouwkundige vergun-
ningen verlenen. Temse voldoet aan de 5 voorwaarden, met name 
 - het opmaken van 
   1. een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
   2. een vergunningenregister
   3. een plannenregister
   4. een register van de onbebouwde percelen
 - het aanstellen van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
Voor het vergunningenregister moet voor elk bebouwd perceel binnen 
de gemeente nagegaan worden wat er sinds 1962 op stedenbouwkundig 
vlak is gebeurd.
Temse slaagde erin om aan de ingrijpende voorwaarden te voldoen. De 
gemeente leverde – zoals het provinciaal perscommuniqué het formu-
leerde – een niet te onderschatten prestatie, zowel naar inspanning als 
naar waarde en gevolgen. Concreet betekent dit dat voor aanvragen 
stedenbouwkundige vergunning (vroegere benaming bouwvergunning) 
en verkavelingsvergunning die sinds 1 augustus 2010 ingediend worden, 
de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de geweste-
lijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap R-O Vlaanderen, 
Ruimtelijke ordening (vroeger gekend als de gemachtigde ambtenaar). 
De nieuwe procedure heeft ook positieve gevolgen voor de bouwlustigen 
en verkavelaars van gronden. Zo moet de vergunning verleend en ver-
zonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, die nu in bepaalde 
gevallen verder ingekort wordt, zoniet is de vergunning stilzwijgend 
geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van 
de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt. Ook de manier waarop 
beroep kan ingesteld worden tegen de beslissingen van het schepencol-
lege is grondig gewijzigd. Nadere info over de ontvankelijkheidsvoor-
waarden voor het indienen van een beroep vindt men terug op de web-
site van het provinciebestuur: www.oost-vlaanderen.be/ruimtelijkevergun-
ningen. 
De verantwoordelijke in Temse voor de dienst Ruimtelijke Ordening is 
architecte Inge Temmerman, 03/710 12 44 (tot 49),
ruimtelijke.ordening@temse.be


