Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen – Stad
Halle
1. Algemene context/inleiding
Het decreet betreffende het Grond - en Pandenbeleid van 27 maart 2009 voorziet een bijzondere taakstelling aan de gemeenten voor het realiseren van een
sociaal en bescheiden woningaanbod. Het decreet legt hiertoe een Bindend Sociaal Objectief (BSO) op voor de gemeenten voor zowel sociale
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Op basis van de nulmeting van het sociaal woonaanbod op 31/12/2007 werd er voor elke gemeente
een objectief opgemaakt dat diende verwezenlijkt te worden tegen 2020. Dit objectief werd verlengd tot 2013 en in het regeerakkoord 2014-2019 werd de
termijn voor de sociale huurwoningen opnieuw verlengd tot 2025.
Begin oktober 2016 werd het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen goedgekeurd door het Vlaams
Parlement. Eén van de aanpassingen betreft de bindende sociale objectieven. Zo worden de bindende sociale objectieven sociale koop en kavel geschrapt
en geherdefinieerd naar sociale eigendomsverwerving. Het gewestelijk BSO voor sociale huurwoningen blijft gelden en wordt verlengd naar 2025 en wordt
opgetrokken met 50.000 sociale huurwoningen. Voortaan telt elke woning die door een Sociaal Verhuurkantoor in huur wordt genomen mee voor het
gewestelijk objectief en wordt dit niet langer beperkt tot 6000 éénheden. In het goedgekeurde decreet worden de gemeentelijke en provinciale objectieven
voor sociale koop en kavels geschrapt. Het BSO van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief huur.
Concreet betekent dit voor de stad Halle volgende taakstelling:





Bij de nulmeting van 31/12/2007 bedroeg de procentuele verhouding van het sociaal huuraanbod ten opzichte van het aantal huishoudens 6,84%.
Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 265 sociale huurwoningen te verwezenlijken tegen 2025.
Uit de voortgangstoets 2016 blijkt dat er in Halle op datum van 31/12/2015 een totaal sociaal huuraanbod van 1136 woonentiteiten bestaat.
Wanneer men dit vergelijkt met de nulmeting op 31/12/2007 wordt er een netto toename van 109 éénheden vastgesteld. Hiernaast staan er nog 83
sociale huuréénheden gepland.
In deze eerste fase van de voortgangstoets 2016 werd de stad Halle onderverdeeld in categorie 1, wat betekent dat het groeipad wordt gevolgd en
dat Halle op schema zit om het BSO te behalen.

Eén van de instrumenten die worden aangereikt door het decreet Grond – en pandenbeleid ter realisatie van sociale woningbouw is het gemeentelijk
actieprogramma. Artikel 4.1.7 van het Decreet Grond – en Pandenbeleid verplicht elke gemeente, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van
onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en optioneel ook die van Vlaamse semipublieke rechtspersonen te berekenen. In
de oorspronkelijke wettekst diende ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend te worden voor de verwezenlijking van een sociaal
woonaanbod. In het goedgekeurde ontwerpdecreet vervalt deze 25% norm en is deze enkel nog van toepassing op gemeenten die onvoldoende
inspanningen leveren. De verplichting om een gemeentelijk actieprogramma op te maken met betrekking tot de inzet van deze gronden voor de realisatie
van het bindend sociaal objectief, blijft echter van toepassing.
1) In eerste instantie dient men de bebouwbare bouwgronden te inventariseren in handen van Vlaamse overheden en facultatief deze van Vlaamse
semipublieke rechtspersonen.
2) De gronden die niet kunnen worden bebouwd om één van de decretaal bepaalde of andere redenen worden eveneens opgenomen in deze
inventarisatie.
3) Op basis van deze gegevens wordt het gesprek aangegaan met de besturen om uit te maken wat zij met deze gronden van plan zijn en welke
gronden kunnen gebruikt worden ter realisatie van sociale woningbouw
De uitsluitingsgrond voor onbebouwde percelen in eigendom van sociale woonorganisaties en Vlabinvest apb wordt eveneens geschrapt in het
goedgekeurde decreet. In onderstaande inventaris en actieprogramma voor Halle zijn deze gronden alvast mee in rekening gebracht.

2. Inventaris onbebouwde percelen in handen van Vlaamse besturen en sociale woonorganisaties in de stad Halle
2.1. Basis voor inventarisatie = kadastrale legger van 2016 register onbebouwde percelen
2.2. Register van de percelen
In bijlage van deze nota wordt het register van onbebouwde percelen in handen van Vlaamse besturen en sociale woonorganisaties weergegeven in de stad
Halle. De percelen die in aanmerking komen voor bebouwing werden hierop in het groen aangeduid, deze die op termijn in aanmerking zouden kunnen
komen werden in het geel gemarkeerd. De percelen waarvoor reeds een bouwvergunning geldt werden in het donkergroen gemarkeerd.
Van kolom I tot kolom P worden de bijzondere karakteristieken van de niet bebouwbare gronden weergegeven zoals vermeld in het decreet grond – en
pandenbeleid (artikel 3.2.1. 1°, DGP):

a) zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon;
b) zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
c) zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van gebruik;
d) zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd;
e) zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem;
f) zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt;
g) de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak die het Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang
van de bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand;
h) zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen onverenigbare
bestemming krijgen;

In kolom C wordt, indien van toepassing, de reden weergegeven van het niet bebouwbaar zijn of het niet in aanmerking komen voor bebouwing van het
betreffende perceel. Men gebruikt hiertoe volgende codes:
A) bouwvergunning afgeleverd
B) ondiep perceel langs een uitgeruste weg gelegen (geen bouwplaats)
C) klein ingesloten niet-aanliggend perceel in binnengebied
D) volledig ingesloten perceel(en) in binnengebied zonder toegang tot een uitgeruste weg
E) voortuin
F) bouwperceel met beperkte constructie (garage, loods, serre, bergplaats, kleine bebouwing)
G) door het kadaster samengevoegde loten (minimum twee nog te bebouwen loten)
H) het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden…
J) vrije opmerking

2.3. Grafische voorstelling beschikbare gronden Vlaamse besturen en sociale woonorganisaties
Onmiddellijk
bebouwbaar
Niet bebouwbaar
Op termijn bebouwbaar

Kaart 1: Halle

Kaart 2: Sint-Rochus/Essenbeek

Kaart 3: Sint-Rochus

Kaart 4: Lembeek Oost

Kaart 5: Lembeek West

Kaart 6: Buizingen

2.4. Gedetailleerde bespreking van de percelen of clusters van percelen per publiek bestuur

 STAD HALLE
Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
1 23043_B_0502_L_000_0
0
2 23043_B_0505_B_000_0
0
3 23043_B_0505_D_000_0
0
4 23043_B_0505_C_000_0
0

Straat/liggin
g
Vignoble
Vignoble
Vignoble
Vignoble

Bestemmin
g
Woongebie
d
Woongebie
d
Woongebie
d
Woongebie
d

Oppervlakt
e
448,96 m²
802,23 m²
617,94 m²
582,69 m²

Deze 4 percelen zijn gelegen in woongebied. Het eerste perceel is apart gelegen; straat is intussen aangelegd. De drie andere percelen vormen een cluster
en zijn gelegen aan een uitgeruste weg.

Kadastraal nummer
5 23412_K_0253_R_000_00

Straat/ligging
Maesdalstraat

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
349,87 m²

Dit perceel vormt een cluster met het perceel 23412_K_0253_S_000_00 dat gebruikt wordt als maesdalbos.

Kadastraal nummer
6 23043_C_0246_S_000_00

Straat/ligging
Dorp

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
963,84 m²

Het volledige perceel is niet geheel gelegen in woongebied
volgens BPA.

Kadastraal nummer
7 23043_B_0562_H_003_00

Straat/ligging
Kriekeveld

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
407,32 m²

Kadastraal nummer
8 23043_C_0059_A_000_02

Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
Weerstandsstraat Woongebied 228,50 m²

Op termijn bebouwbaar en/of verder te onderzoeken
Kadastraal nummer
9 23413_H_0144_S_002_00
10 23413_H_0144_T_002_00
11 23413_H_0144_S_006_00

Straat/ligging
Lusthuizenlaan
Lusthuizenlaan
Lusthuizenlaan

Bestemming
Woongebied
Woongebied
Woongebied

Oppervlakte
168,05 m²
157,42 m²
147, 59 m²

Deze drie percelen zijn aaneengrenzende percelen en vormen samen een cluster. De percelen komen op zichzelf niet in aanmerking voor bebouwing
omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. De percelen kunnen niet als effectieve bouwgrond voor tenminste
één woning beschouwd worden. Wanneer men de percelen samen inricht is er mogelijks 1 ééngezinswoning te realiseren.

Kadastraal nummer
12 23027_M_0262_L_000_00

Straat/ligging
Stroppen

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
1130,87 m²

Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
vormt een cluster met perceel 23027_M_0262_R_000_00 (eigenaar Haviland). Dit laatstgenoemde perceel kan eveneens niet als effectieve bouwgrond voor
tenminste één woning beschouwd worden. Er kan nagegaan worden of de percelen samen wel in aanmerking komen voor bebouwing. Deze percelen liggen
in BPA Stroppen in een zone voor gemengde functies en kunnen ontwikkeld worden indien wegenisaanleg gerealiseerd wordt.

Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
13 23412_K_0253_S_000_00
Maesdalstraat
Woongebied 360,18 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
is gelegen in het maesdalbos.

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
14 23412_I_0251_N_000_00
Biezeweide
Woongebied 724, 94 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het is
ingericht als parking en speelterrein van de scouts.

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
15 23043_B_0426_B_000_00
Steengroefstraat
Woongebied 316,40 m²
16 23043_B_0430_C_000_00
Steengroefstraat
Woongebied 275,73 m²
Deze percelen komen niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Ze zijn
ingericht als zithoek.

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
17 23013_A_0144_S_000_00
Devedeleerstraat Woongebied 540,86 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het is
ingericht als verkeersgroen. Dit perceel vormt een cluster met bebouwbaar perceel 23013_A_0161_A_000_00, ZENNEVELD: domein van de kerkfabriek sintjan-baptist en met perceel 23013_A_0148_L_000_00, DEVEDELEERSTRAAT: domein van Woonpunt

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
18 23412_I_0309_C_002_00
Broeck
Woongebied 677,26 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het is
ingericht als parking.

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
19 23027_G_0347_N_000_00
Buyssingenstraat Woongebied 251,55 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘f’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Dit perceel
werd aangekocht door de stad Halle in functie van eventuele ringweg. In afwachting wordt het gebruikt als volkstuintje.

Kadastraal nummer
20 23043_E_0045_B_000_00

Straat/ligging
Malheyde

Bestemming
Oppervlakte
Woongebied
910,81 m²
met landelijk karakter
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
21 23013_B_0117_Z_005_00
T Block
Woongebied 414,26 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

Kadastraal nummer
22 23412_I_0306_K_004_00

Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
Steenweg van
Woongebied 467,85 m²
Nijvel
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
23 23027_B_0144___000_04
Stwg op Lennik
Woongebied landelijk karakter
288,26 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
24 23027_E_0064_Z_002_00
Europalaan
Woongebied 1335,81 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het is
ingericht als woon-en wijkgroen.

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
25 23412_K_0155_T_009_00
Warande
Woongebied 53,07 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
26 23027_F_0214_S_000_00
Beertstraat
Reservegebied voor woonwijken 288,94 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. De
bestemming van het perceel zal wijzigen naar ‘open ruimtegebruik’ (deelrup Groebegracht Zuid)

Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
27 23412_I_0238_A_006_00
Tulpenlaan
Woongebied 148,91 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘b’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het is
ingericht als zithoek met perken en plantsoenen. Het perceel kan eveneens niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden
(code H)

 HAVILAND
Onmiddellijk bebouwbaar (reeds bouwvergunning)

Voor volgende percelen is er reeds een bouwvergunning afgeleverd. Deze percelen behoren tot het project “Elisa-Park II” dat vergund werd op
18/03/2016. Deze percelen zijn voorlopig nog opgenomen in het ROP aangezien de verwezenlijking van dit project met 4 bouwblokken
gefaseerd zal gebeuren. Code groen werd gegeven omdat het geheel onmiddellijk bebouwbaar is.
28
29
30
31
32

Kadastraal nummer
23412_I_0048_L_004_00
23412_I_0046_M_003_00
23412_I_0046_K_003_00
23412_I_0048_K_004_00
23412_I_0037_E_006_00

Straat/ligging
Biezeweide
Biezeweide
Quetstroeyelaan
Sint-Rochusstraat
Prins Van Luiklaan

Bestemming
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
woongebied

Oppervlakte
181,14 m²
776,93 m²
1724,22
148,07
1024,23

Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
33 23027_F_0074_T_000_00

Straat/ligging
Wolvendries

Bestemming
Oppervlakte
Reservegebied 607,29 m²
woonwijken

Kan op termijn in aanmerking komen voor bebouwing/verder te onderzoeken
-

Volgende percelen behoren tot het BPA Nachtegaallaan. Dit BPA wordt hervormd naar het PRUP Welkomstlaan en is bebouwbaar als 1 geheel
volgens de voorschriften van het PRUP. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen tot activering van deze percelen. De percelen met code H
kunnen niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden. Zij zijn echter wel bebouwbaar mits samenvoegen van de
aanliggende percelen.

Kadastraal nummer
34 23413_H_0023_E_002_00
35 23413_H_0025_P_000_00
36 23413_H_0023_G_002_00
37 23413_H_0025_F_000_00
38 23413_H_0029_D_003_00
39 23413_H_0028_V_003_00
40 23413_H_0022_Z_002_00
41 23413_H_0028_C_004_00
42 23413_H_0022_T_002_00
43 23413_H_0022_Z_000_00
44 23413_H_0022_E_003_00
45 23413_H_0023_P_002_00

Straat/ligging
Agter Den Broek
Burn
Kromstraat
Agter Den Broek
Burn
Kromstraat
Eizingenstraat
Agter Den Broek
Burn
Agter Den Broek
Burn
Agter Den Broek
Burn
K. Nerinckxlaan
Agter Den Broek
Burn
Karel
Nerinckxlaan 214
Agter Den Broek
Burn

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
358,54 m²

Opmerking
Code H

Woongebied
Woongebied

917,24 m²
356,01 m²

Code H
Code H

Woongebied
Woongebied
Woongebied

3065,50 m²
208,74 m²
3676,71 m²

Code H

Woongebied

1155,58 m²

Code H

Woongebied

1947,77 m²

Code H

Woongebied
Woongebied

1028,28 m²
3844,19 m²

Woongebied

1864,49 m²

Woongebied

453,61 m²

BPA Nachtegaallaan

-

Volgende percelen behoren tot de goedgekeurde verkaveling Langeveld en zijn bebouwbaar na aanleg van de straat. Op heden is er nog geen weet
van ontwikkeling wegenis om de verkaveling uit te voeren.
Kadastraal nummer

Straat/ligging

Bestemming

Oppervlakte

Opmerking

46

23013_A_0096_R_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

306,76 m²

Straatnaam nog niet gekend

47

23013_A_0096_R_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

218,48 m²

Straatnaam nog niet gekend

48

23013_A_0096_S_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

585,17 m²

Straatnaam nog niet gekend

49

23013_A_0096_R_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

314,14 m²

Straatnaam nog niet gekend

50

23013_A_0096_S_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

193,0 m²

Straatnaam nog niet gekend

51

23013_A_0096_S_002_00

‘t Hoogveld

Woongebied

200,07 m²

Straatnaam nog niet gekend

52

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

196,73 m²

Straatnaam nog niet gekend

53

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

206,22 m²

Straatnaam nog niet gekend

54

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

195,92 m²

Straatnaam nog niet gekend

55

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

193,87 m²

Straatnaam nog niet gekend

56

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

419,50 m²

57

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

200,53 m²

58

23013_A_0093_W_004_00

Geyntsbos

Woongebied

757,61 m²

Straatnaam nog niet gekend

59

23013_A_0096_N_002_00

Derooverlaan

Woongebied

465,04 m²

Straatnaam nog niet gekend

Verkaveling Langeveld

-

Volgend perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H). Het perceel vormt een cluster met het
perceel 23027_M_0262_L_000_00 (eigendom stad Halle). Er kan nagegaan worden of de percelen samen wel in aanmerking komen voor
bebouwing. Deze percelen liggen in BPA Stroppen in een zone voor gemengde functies en kunnen ontwikkeld worden indien wegenisaanleg
gerealiseerd wordt

Kadastraal nummer
60 23027_M_0262_R_000_00

Straat/ligging
Stroppen

Bestemming
Oppervlakte
industriegebied 3149,43m²

Opmerking
Code H

Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
Opmerking
61 23013_B_0042_H_002_00
Porseleinstraat
industriegebied 33446,09 m²
RUP Nederhem
Dit perceel behoort tot het RUP Nederhem. De fasering van dit RUP is reeds volledig vastgelegd.

 OCMW Halle
Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
62 23043_A_0183_B_000_00

Straat/ligging
Krokem Veld –
Bellingenstraat

Bestemming
Woongebied
met landelijk
karakter

Oppervlakte
3787,84 m²

Enkel de eerste 50 meter van het perceel behoort tot woongebied
met landelijk karakter. Het achterliggend gedeelte behoort tot
agrarisch gebied.

Kadastraal nummer

Straat/ligging Bestemming

63 23043_D_0335_A_000_00 Baesberg
–

Oppervlakte

Woongebied 1039, 59 m²
met
landelijk
karakter

Boslaan

De eerste 50 meter over een afstand van 34 meter langs Boslaan betreft woongebied met landelijk karakter. Overige behoort tot agrarisch gebied.

Kadastraal nummer
64 23043_E_0103_B_000_00

Straat/ligging
Malheyde
Kasteelbrakelsestwg

Bestemming
Woongebied
met landelijk
karakter

Oppervlakte
1980,93 m²

Komt (voorlopig) niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
65 23027_F_0077_A_000_00

Straat/ligging
Witte weg

Bestemming
Oppervlakte
Reservegebied 2696,22 m²
voor
woonwijken
66 23027_F_0084___000_00
Witte weg
Reservegebied 8297,97 m²
voor
woonwijken
Deze percelen behoren tot visie van de stad Halle om te vrijwaren als reservegebied voor woonwijken binnen looptijd GRS
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
67 23027_M_0337_A_000_00
Het Galgenveld
Reservegebied voor woonwijken
4823,34
Behoort tot visie van de stad Halle om te vrijwaren als reservegebied voor woonwijken binnen looptijd GRS. Dit perceel zal tevens van bestemming wijzigen
naar bouwvrij agrarisch gebied (deelrup Stroppen) en zal dus verdwijnen uit het ROP
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
68 23027_A_0098_C_000_00
Bekkersmeers
Woongebied landelijk karakter
483,0 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H).

 OCMW SPL
Komt in aanmerking voor bebouwing: /
Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
69 23027_M_0333___000_00

Straat/ligging
De Bellekendael

70 23027_M_0331___000_00

De Bellekendael

Bestemming
Reservegebied
voor woonwijken
Reservegebied
voor woonwijken

Oppervlakte Deze percelen zijn reservegebied voor woonwijken
8956,31 m² binnen looptijd GRS. De bestemming zal tevens
wijzigen naar bouwvrij agrarisch gebied (deelrup
7408,02 m² Stroppen) en zullen dus verdwijnen uit het ROP

 Extern Verzelfstandigd Agentschap/Waterwegen en Zeekanaal
Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
71 23043_C_0341_K_000_00

Ligging/straat
Het Kelderken
Heldenstraat

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
334,47 m²

Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
Oppervlakte
72 23027_M_0216_K_000_00
De stropper
Industriegebied 812,98 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H). Dit perceel behoort tevens tot het RUP Nederhem.

 Vlaamse Gewest/Agentschap Wegen en Verkeer
Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
73 23412_I_0190_N_000_00

Straat/ligging
Malheide

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
928,14 m²

Kadastraal nummer
74 23412_I_0330_M_000_00

Straat/ligging
Wezenbeek

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
781,55m²

Kadastraal nummer
75 23013_A_0152_A_000_00

Straat/ligging
Hoogveld

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
597,55 m²

Dit perceel vormt een cluster met het bebouwbaar perceel 23013_A_0152_B_000_00 (eigendom van Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist; zie verder nr. 87)

Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
76 23043_B_0375___000_02

Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
Edingensesteenweg Woongebied 193,17 m²
met landelijk
karakter
Het betreft een ondiep perceel langs een uitgeruste weg waardoor het niet in aanmerking komt als bouwplaats (code B)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
77 23413_H_0215_F_000_00
Kruisveld
woongebied 203,89 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
78 23413_H_0205_M_000_00 Kruisveld
woongebied 1655,22 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
79 23413_H_0205_S_000_00
Kruisveld
woongebied 1838,89 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘f’ en bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond
en pandendecreet. Het perceel kan eveneens niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H), omwille van de ligging
en de beperkte omvang van het perceel.
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
80 23413_H_0215_E_000_00
Kruisveld
woongebied 441,65 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
81 23412_I_0331_F_000_00
Weizenberg
woongebied 433,54 m²
Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)

 Vereniging Der Parochiale Werken van het Gewest Halle
Komt in aanmerking voor bebouwing: /
Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
82 23043_F_0143_A_007_00
Steenweg Bergen woongebied 885,68 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘c’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet.
Kadastraal nummer
83 23027_M_0335_A_000_00

Straat/ligging
Stroppen

Bestemming
Oppervlakte
Reservegebied 1726,48 m²
voor
woonwijken
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
dient gevrijwaard te worden als reservegebied voor woonwijken (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
84 23013_B_0115_B_000_00
Iddenveld
woongebied 1396,99 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. De ligging en
vorm van het perceel zorgt ervoor dat het niet als effectieve bouwgrond kan beschouwd worden (code H). Het perceel ligt niet aan een uitgeruste weg.
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
85 23013_B_0060_G_003_00
Kerkstraat
woongebied 552,16 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. De
straatzijde van de Kerkstraat is dicht gebouwd en de tuin is in gebruik door de chiro. Het perceel kan niet als effectieve bouwgrond beschouwd worden voor
tenminste één woning (code H)
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
86 23413_H_0109_R_003_00
Melkerijstraat
Woongebied 1035,0 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het betreft
een volledig ingesloten perceel in binnengebied zonder toegang tot een uitgeruste weg (code D)

 Kerkfabriek van de Parochie Sint-Jan-Baptist te Beersel/Huizingen
Komt in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
87 23013_A_0152_B_000_00

Straat/ligging
Hoogveld

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
1961,84 m²

Dit perceel vormt een cluster met het bebouwbare perceel 23013_A_0152_A_000_00 (nr.75; Vlaamse gewest/Agentschap Wegen en Verkeer)

Kadastraal nummer

Straat/ligging

Bestemming

Oppervlakte

88 23013_B_0137_B_000_00
(rechts)

Honseyveld

woonpark

775,68 m²

89 23013_B_0137_C_000_00
(links)

Honseyveld

Woonpark

3953,29 m²

Het eerste perceel kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden. In combinatie met het tweede perceel komt het
echter wel in aanmerking voor bebouwing.

Kadastraal nummer
90 23013_A_0161_A_000_00

Straat/ligging
Zenneveld

Bestemming
woongebied

Oppervlakte
6784,94 m²

 Cluster met perceel 23013_A_0144_S_000_00 (stad Halle) dat ingericht is als verkeersgroen
 Cluster met perceel 23013_A_0148_L_000_00 (SHM Woonpunt Zennevallei)

 Kerkfabriek van de Parochie Sint-Martinus te Halle
Komt in aanmerking voor bebouwing:
Kadastraal nummer
91 23412_I_0084_A_000_00

Straat/ligging
Leeuwenveld

Bestemming
woongebied

Oppervlakte
3285,02 m²

Enkel de 1ste 50 meter behoort tot woongebied. Overige is agrarisch gebied.

Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
92 23027_F_0067___000_00

Straat/ligging
Achter Den
Nukkelberg

Bestemming
Oppervlakte
Reservegebied 10977,83 m²
voor
woonwijken
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
ligt niet aan een uitgeruste weg en dient gevrijwaard te worden als reservegebieden voor woonwijken binnen looptijd GRS.

 KERKFABRIEK Parochie Sint-Jozef te Halle/Essenbeek
Komt in aanmerking voor bebouwing
/
Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
93 23412_K_0076_E_000_00
Esschenbeek
woongebied 2521,55 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘g’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
kan niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H), omwille van de ligging en de vorm van het perceel.

 DOMEIN VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Komt in aanmerking voor bebouwing: /
Komt niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming Oppervlakte
94 23027_G_0340_W_002_00 Jesuitenhof
woongebied 611, 80 m²
Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek ‘c’ zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het perceel
wordt verhuurd aan CAW Zenne en Zonijn. Het perceel kan eveneens niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code
H)

2.5. Inventaris van percelen in handen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei
In het oorspronkelijke artikel 4.1.7 van het grond- en pandendecreet werden de gronden in handen van de sociale woonorganisaties en van Vlabinvest apb
uitgesloten uit het actieprogramma. Het goedgekeurde ontwerpdecreet door de Vlaamse regering op 03 juni 2016 en door het Vlaams Parlement begin
oktober 2016 schrapt deze uitsluitingsgrond. Indien het zou volstaan om de gronden van sociale woonorganisaties in te zetten om het Bindend Sociaal
Objectief te behalen, is het niet noodzakelijk om gronden in handen van Vlaamse besturen aan te wenden in functie van die doelstelling. In afwachting tot
de inwerkingtreding van het decreet is het in elk geval reeds interessant om een zicht te hebben op de percelen in eigendom van sociale woonorganisaties
en deze op te nemen in de huidige inventaris.
Komt in aanmerking voor bebouwing:
Kadastraal nummer
23013_A_0148_L_000_00

Straat/ligging
Devedeleerstraat

Bestemming
Woongebied

Oppervlakte
1450,59 m²

Het gaat over het uiterst rechts gelegen perceel (in groen
gemarkeerd)

Vormt een cluster met perceel 23013_A_0144_S_000_00 (in
eigendom van de stad Halle; rood gemarkeerd) dat ingericht is
als verkeersgroen en perceel 23013_A_0161_A_000_00 (in
eigendom van Parochie Sint-Jan-Baptist) dat in aanmerking
kan komen voor bebouwing

Op termijn in aanmerking voor bebouwing
Deze percelen behoren tot woonuitbreidingsgebied dat wordt gevrijwaard binnen de looptijd van het GRS. Een gedeelte van deze percelen (in geel
gemarkeerd) behoren tot het project Windmolenveld en zullen worden aangesneden ter realisatie van sociale woningbouw. De verkavelingsvergunning
moet nog ingediend worden, waardoor deze percelen dus niet onmiddellijk bebouwbaar zijn. De in het rood gemarkeerde percelen zullen niet bebouwd
worden.
Kadastraal nummer
Straat/ligging
Bestemming
oppervlakte
Opmerking
23027_B_0092_B_000_00
Steenweg Lennik woonuitbreidingsgebied 19714,53m²
Gedeeltelijk; enkel tussen
woning Lenniksesteenweg 326
en Windmolenstraat 56
23027_B_0094_F_002_02
Windmoleken
Woonuitbreidingsgebied 9536,62m²
23027_B_0091_K_000_00
Steenweg Lennik Woonuitbreidingsgebied 1439,22m²
23027_B_0091_D_000_00
Steenweg Lennik Woonuitbreidingsgebied 9137,04m²
23027_B_0091_G_000_00
Steenweg Lennik Woonuitbreidingsgebied 2817,32m²
23027_B_0091_H_000_00
Steenweg Lennik Woonuitbreidingsgebied 2332,84m²
23027_B_0093___000_00
Coppey
woonuitbreidingsgebied 6635,88m²

Niet in aanmerking voor bebouwing
Kadastraal nummer
23043_B_0418_V_000_00

Straat/ligging
Borrekensweide

Bestemming
Reservegebied woonwijken

oppervlakte
2208,48m²

23043_B_0389_D_000_00

Veronsecauter

Reservegebied woonwijken

5400,39m²

23043_B_0389_E_000_00

Veronsecauter

Reservegebied woonwijken

25643,68m²

23043_B_0391_R_003_00

Veronsecauter

Reservegebied woonwijken

16012,86m²

23043_B_0388_D_000_00

Vredewijk

Reservegebied woonwijken

6663,38m²

De percelen te Lembeek, Veroonscauter zijn allemaal gelegen tussen de Sterrestraat/Vredelaan waarvan B 389D en 389E behoren tot ’t Groentehart
(zelfoogstboerderij). Deze zullen na de werken van Aquafin (bufferbekken) kadastraal aangepast worden.

-

Volgende percelen kunnen niet als effectieve bouwgrond voor tenminste één woning beschouwd worden (code H)
Kadastraal nummer
23027_M_0339_T_004_00
23043_B_0385_W_005_00

Straat/ligging
Jambonstraat
Vredewijk

Bestemming
woongebied
woongebied

oppervlakte
382,28 m²
256,07 m²

3. Overzicht bebouwbare percelen
3.1. Totale oppervlakte van de bebouwbare percelen
In totaal zijn er 21 percelen van publieke besturen die onmiddellijk in aanmerking kunnen komen voor bebouwing en 1 perceel van de sociale
huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Hieronder een overzicht van de totale oppervlakte van de bebouwbare percelen in handen van Vlaamse
publieke besturen. Er wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte van het perceel ingekleurd als woongebied.

Eigenaar
Stad Halle

Ligging
Vignoble (Lembeek)

Oppervlakte
448,96 m

Stad Halle

Vignoble (Lembeek)

802,23 m²

Stad Halle

Vignoble (Lembeek)

617,94 m²

Stad Halle

Vignoble (Lembeek)

582,69 m²

Stad Halle

Maesdalstraat (Essenbeek)

349,87 m²

Stad Halle

Dorp (Lembeek)

963,84 m²

Stad Halle

Kriekeveldstraat (Lembeek)

407,32 m²

Stad Halle

Weerstandsstraat (Lembeek)

228,50 m²

Haviland
OCMW Halle

Wolvendries (Halle)
Krokem Veld (Lembeek)

607,29 m²
3787,84 m²

OCMW Halle

Baesberg (Lembeek)

1039, 59 m²

OCMW Halle

Malheyde (Lembeek)

1980,93 m²

Extern Verzelfstandigd Agentschap/Waterwegen Het Kelderken (Lembeek)
en Zeekanaal
Vlaams Gewest/Agentschap Wegen en Verkeer
Malheide (Sint-Rochus)

334,47 m²

Vlaams Gewest/Agentschap Wegen en Verkeer

Wezenbeek (Sint-Rochus)

781,55m²

Vlaams Gewest/Agentschap Wegen en Verkeer*

Hoogveld (Buizingen)*

597,55 m²*

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Jan-Baptist te
Beersel/Huizingen

Honseyveld (Buizingen)

775,68 m²

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Jan-Baptist te
Beersel/Huizingen

Honseyveld (Buizingen)

3953,29 m²

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Jan-Baptist te
Beersel/Huizingen*

Hoogveld (Buizingen)*

1961,84 m²*

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Jan-Baptist te
Beersel/Huizingen
Kerkfabriek van de Parochie Sint-Martinus te
Halle

Zenneveld (Buizingen)

6784,94 m²

Leeuwenveld (Sint-Rochus)

3285,02 m²

*deze 2 percelen vormen een cluster

928,14 m²

Totale oppervlakte: 31.219,48 m²

 25% van de totale oppervlakte van de inventaris van Vlaamse publieke besturen = 7804,87 m²
3.2. Mogelijke acties
Er zal contact worden opgenomen met de besturen die eigenaar zijn van de percelen die in aanmerking komen voor bebouwing. Men wenst hierbij een zicht
te verkrijgen op de plannen met deze percelen en de bereidheid om deze te verkopen, al dan niet zelf sociale woningbouw op te realiseren. Bij de sociale
huisvestingsmaatschappij zal de mogelijkheid en wenselijkheid tot aankoop van deze bebouwbare percelen worden nagegaan.
De huidige inventaris van de onbebouwde percelen en de mogelijke inzet van deze percelen voor sociale woningbouw wordt besproken op het lokale
woonoverleg in het najaar van 2016. Tijdens dit overleg zijn verschillende relevante partners aanwezig voor de bespreking van deze onderwerpen. Zo zijn de
stad Halle en het OCMW van Halle, die ook eigenaar zijn van enkele percelen, eveneens vertegenwoordigd op dit overleg. De mogelijkheden met betrekking
tot de bebouwbare gronden kunnen besproken worden met de Sociale Huisvestingsmaatschappij.
Er zal een brief worden verstuurd naar Haviland, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en
kerkfabriek Sint-Martinus om zicht te verkrijgen op hun plannen met de bebouwbare percelen.
Op datum van 20/10/2016 kregen we volgend overzicht door met betrekking tot de plannen van de stad Halle met hun bebouwbare percelen
Percelen
B 502 L
B 505 B,
B 505 D &
B 505 C
K 0253 R

Ligging
Vignoble, Boomgaardstraat
Vignoble, Hoek Bremsstraat & Wijngaard

Actie stad Halle
Als groencompensatie in de wijk
Dienst BO is bezig met de voorbereidingen van de
verkoop van deze gronden

Maesdalstraat

C 246 S

Dorp

B 562 H 3

Kriekeveld, Hoek Prinsenbos &
Edingensesteenweg
Weerstandsstraat

Lang & smal perceel: doorgang tot woning 63 +
grenst aan Maasdalbos
Gelegen in BPA Kasteeldomein Lembeek,
inrichting kasteeldomein
Opgenomen in strategische meerjarenplanning
om te verkopen als restgrond
Opgenomen in strategische meerjarenplanning
om te verkopen als restgrond

C 59 02/A

4. Besluit
Elke gemeente is verplicht om aan te tonen dat er voldoende inspanningen worden geleverd ter realisatie van sociaal woningaanbod, o.a. door de opmaak
van een gemeentelijk actieprogramma. Met de huidige inventaris en de hieraan gekoppelde acties komt de stad Halle tegemoet aan deze verplichting.
Van de totale gezamenlijke oppervlakte dient, zoals bepaald in artikel 4.1.7. van het grond- en pandendecreet, een kwart aangewend te worden voor de
realisatie van sociaal woningaanbod. Het ontwerpdecreet dat begin oktober 2016 werd goedgekeurd door het Vlaamse Parlement schrapt deze verplichting,
maar deze zou wel blijven gelden voor gemeenten die onvoldoende inspanningen leveren. Het decreet schrapt eveneens de uitsluiting in het
actieprogramma van percelen in handen van sociale woonorganisaties en Vlabinvest apb.
Op datum van het finaliseren van huidig actieprogramma vond de inwerkingtreding van deze wijzigingen in de wetgeving grond – en pandenbeleid nog niet
plaats. Om deze reden werd de berekening van het kwart van de totale bebouwbare oppervlakte mee opgenomen in huidig document. Op basis van de
oppervlakte van de percelen in handen van Vlaamse publieke besturen zou er een totale oppervlakte van 7804,87 m² moeten aangewend worden voor de
realisatie van sociaal woningaanbod. De oppervlakte van de bebouwbare gronden in handen van de stad en het OCMW zijn voldoende om aan deze 25% norm te voldoen. Uit het overzicht van de plannen met de percelen van de stad Halle blijkt echter dat verscheidene percelen niet kunnen worden ingezet
voor sociale woningbouw.
De stad Halle voldoet momenteel aan het groeipad met betrekking tot het Bindend Sociaal Objectief. Moest het toch noodzakelijk zijn om de bebouwbare
percelen in te zetten ter realisatie van sociale woningbouw zal er in eerste instantie bekeken worden wat er mogelijk is met de percelen van de stad en het
OCMW. De aanzet van dit gesprek zal worden geagendeerd op het lokaal woonoverleg, waar tevens de sociale huisvestingsmaatschappij aanwezig is.
Er zal hiernaast contact worden opgenomen met de andere publieke eigenaars om zo een zicht te verkrijgen op de plannen met deze bebouwbare percelen.
Indien noodzakelijk kan de stad in een latere fase deze eigenaars stimuleren om hun bebouwbare percelen eveneens aan te wenden voor sociale
woonprojecten.

