Raadplegen van bestemmingsplannen
Het gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de percelen vast. Elk perceel heeft
daarbij een bestemming, zoals woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied
of natuurgebied. De bestemming bepaalt wat er op een perceel al dan niet mogelijk is. Voor
de gemeente Puurs-Sint-Amands is het gewestplan Mechelen met KB van 5 augustus 1976
van toepassing.
Nu worden er geen wijzigingen meer doorgevoerd in het gewestplan. De bestemming
wordt vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Die RUP's heffen de
gewestplanbestemming op.
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen
de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de volgende jaren stuurt. Het
structuurplan bepaalt de principes voor het verdere beleid rond ruimtelijke ordening. Het
geeft onder andere aan waar er in de toekomst nog kan worden gebouwd. En waar er
nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven. Het GRS bevat teksten en kaarten.
Tot nu toe maakten zowel het Vlaams Gewest, de provincie als de gemeente ruimtelijke
structuurplannen op. Het GRS richt zich naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.
In de toekomst zullen de ruimtelijke structuurplannen vervangen worden door ruimtelijke
beleidsplannen, zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP‘s) of algemene of bijzondere plannen van aanleg
(APA's of BPA's) worden opgemaakt voor een deel of voor delen van het grondgebied van
het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente. De plannen bevatten concrete
stedenbouwkundige voorschriften voor het betrokken deel van het grondgebied. De
stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op de bestemming (bijvoorbeeld
woon-, industrie of natuurgebied), de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes en
materiaalgebruik) of het beheer (bijvoorbeeld onderhoud van beplanting).
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:
 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is
 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemming, de
inrichting of het beheer
 een beeld van de feitelijke en juridische toestand
Procedure

Procedure
 De gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Puurs en Sint-Amands kunt u hier
raadplegen.
 De bijzondere plannen van aanleg (BPA's) die van toepassing zijn in onze gemeente

kunt u hier raadplegen.
 De goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringplannen (RUP's) die van toepassing zijn in onze
gemeente kunt u hier raadplegen.
 Surf naar Geopunt om het gewestplan te raadplegen.
Graag wat meer info? Neem contact op met de dienst Leefomgeving.

Contactinformatie
Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Oud Gemeentehuis & Sociaal Huis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 13:30 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

