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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
ARTIKEL 1

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

toelichting

AFBAKENINGSLIJN KLEINSTEDELIJK GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NIHIL

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het
kleinstedelijk gebied Halle.

Binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Halle
dient een stedelijk gebied beleid gevoerd te worden.
Dit betekent onder meer een pro-actief beleid inzake het
aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven op schaal van de
stad Halle en gericht op het versterken van de stedelijke kern
Halle in zijn omgeving.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan
voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van
de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De
bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in
nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden vervangen.
Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten
binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de
ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in
verband met de bindende waarde van die ruimtelijke
structuurplannen.

Voor de doelstellingen van dit stedelijk gebied wordt verwezen
naar de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant, de visienota 'afbakening van het kleinstedelijk gebied
Halle' en het masterplan bij de afbakening.
Het voeren van een stedelijk gebied beleid is meer dan enkel
een ruimtelijk aspect en veronderstelt een actief en stimulerend
beleid om de stad als omgeving voor wonen en werken
aantrekkelijk te maken. Veel van deze maatregelen hebben niet
enkel betrekking op ruimtelijke ordening en zeker niet enkel op
het stedenbouwkundig vergunningenbeleid waarvoor
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan het afwegingskader vormt.
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen binnen deze
lijn zullen in eerste instantie nog steeds getoetst worden aan de
geldende bestemmingsplannen (gewestplan, bijzonder plan van
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan). Door de ligging binnen de
afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Halle kan ook de
impact van de aanvraag op het realiseren van het stedelijk
gebied beleid afgewogen worden. Het betreft hier kwalitatieve
criteria die nagaan of de aanvraag de aantrekkelijkheid van de
stad als woon- en werkmilieu aantast (negatief criterium) of juist
stimuleert (positief criterium).
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ARTIKEL 2

VOORLOPIGE AFBAKENINGSLIJN KLEINSTEDELIJK
GEBIED

GEBIEDSCATEGORIE: NIHIL

De aanduiding als stippellijn geeft weer dat de afbakeningslijn
een voorlopige afbakening is.

Op dit ogenblik zijn de buitenste grenzen van het stedelijk
gebied aangeduid. Na de aanleg van de infrastructuren zullen zij
tot het kleinstedelijk gebied behoren.

De exacte ligging van de afbakeningslijn zal aangepast worden
in functie van de realisatie van N7a en het knooppunt A8xR0.
De infrastructuren behoren tot het kleinstedelijk gebied.

Ten opzichte R0xA8 ligt de afbakeningslijn aan de noordelijke
en oostelijke buitengrenzen van de infrastructuren. Ten opzichte
van N7a en de verknoping met A8 en N7 ligt de afbakeningslijn
aan de westelijke en noordelijke buitengrens van de
infrastructuur.

2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse (KB
07/03/1977 en latere wijzigingen) niet opgeheven.
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