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• 2.137 ha

• 12 239 inwoners (1-1-2016)
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1. Context

Verfijning ruimtemodel Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2011/08, mei 2011 2011/RMA/R/212

Verfijning ruimtemodel studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport 
Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2011/08



2. Het GRS als basis (1999-2004)

• Uitbouw van een aantrekkelijke woongemeente, met respect voor 
eigenheid van de dorpskernen en het landschap

• Openruimteverbindingen en landschappelijke netwerken als 
verbindende factor

FOCUS OP KERNENBELEID 



2. Het GRS als basis

Globale gewenste ruimtelijke structuur, 
Soresma, 2004

Het GRS bepleit de herbestemming 
van vier van de vijf niet aangesneden 
woonuitbreidingsgebieden



2. Het GRS als basis

Inbreidingszone
• Impulsen in verschillende wijken

• Geïntegreerde projecten

• Kleinschalige en inpasbare projecten



Visie verkavelen van binnengebieden in de woonzone 

GR 5 september 2007

2. Het GRS als basis



Partiële herziening GRS BD 30 april 2014

• Faseren van terrein ≥0,5 ha

2. Het GRS als basis



3. RUP’s en de bescherming van de open ruimte

RUP Chiro en voetbal Achter-Olen, Stramien, 2006



3. RUP’s en de bescherming van de open ruimte

RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-J.-Olen, 
Anteagroup, 2012



3. RUP’s en de bescherming van de open ruimte

RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-J.-Olen, deelgebiedplan
Meiren, Anteagroup, 2012



3. RUP’s en de bescherming van de open ruimte

RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-J.-Olen, deelgebiedplan
Schambraken, Bis, Anteagroup, 2013



3. RUP’s en de bescherming van de open ruimte

RUP Weeën, Technum ism Creosum, 2015



4. RUP’s en een kwalitatieve invulling van de 
bebouwde omgeving

RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-J.-Olen, deelgebiedplan
Olense Cité, Bis, Anteagroup, 2013



• Artikel 6. Zone voor wonen 
in de historische kern

• Extra voorschrift voor: 
• waardevolle gebouwen die 

deel uitmaken van het 
historische dorpskarakter

• waardevolle gebouwen 
opgenomen op de inventaris 
onroerend erfgoed

• Beschermd monument

4. RUP’s en een kwalitatieve invulling van de 
bebouwde omgeving

RUP Olen-Centrum, Stramien, 2014 



4. RUP’s en een kwalitatieve invulling van de 
bebouwde omgeving

• Afweging waardevolle 
gebouwen: 

• Gebruikswaarde

• Culturele waarde

• locuswaarde

RUP Olen-Centrum, Stramien, 2014 



5. De politicus, de stedenbouwkundig 
ambtenaar en de gecoro: bondgenoten

stedenbouwkundig. 
ambtenaar

College 
gemeenteraad

Gecoro



5. De politicus, de stedenbouwkundig 
ambtenaar en de gecoro: bondgenoten
• GRS, RUP’s en verordeningen vormen kader voor de lange termijn

• Korte termijn: omgaan met problemen en kansen
• Communicatie en overleg tijdens de ontwikkelingsfase

• Een cultuurschok bij de politiek
• macht en invloed te delen
• algemeen belang voor ogen
• niets in de mouwen niets in de zakken
• wat leeft er bij de burger - wat komt de politiek goed uit

• Gecoro als brug
• geen politiek orgaan en geen oppsitie
• draagvlak tijdens planningsproces door contact te houden met achterban
• toetst ruimtelijke vraagstukken aan ruimtelijke visie
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6. De gecoro als wapen: participatievormen



6. De gecoro als wapen: 4 succesfactoren

1. Visie en deskundigheid staan vooraan bij de samenstelling

Opdracht gemeenteraad:
• Goedkeuring samenstelling : 

• milieu- of natuurvereniging (1)
• werkgevers en handelaars (1)
• landbouwers (1)
• werknemers (2)
• socio-culturele organisatie (2)
• deskundigen (3-6)



6. De gecoro als wapen: 4 succesfactoren

1. Visie en deskundigheid staan vooraan bij de samenstelling

Opdracht gemeenteraad:
- Goedkeuring criteria

• kennis RO
• verdiensten op vlak van RO
• kennis van lokale toestand
• onafhankelijkheid
• motivatie kandidatuur



1. Visie en deskundigheid staan vooraan bij de samenstelling

2. Goed voorzitterschap is essentieel

6. De gecoro als wapen: 4 succesfactoren



1. Visie en deskundigheid staan vooraan bij de samenstelling

2. Goed voorzitterschap is essentieel

3. Investeer in gezamenlijke kennisopbouw

6. De gecoro als wapen: 4 succesfactoren



1. Visie en deskundigheid staan vooraan bij de samenstelling

2. Goed voorzitterschap is essentieel

3. Investeer in gezamenlijke kennisopbouw

4. Geen werk voor spek en bonen

= een cultuurschok bij de burger

= wie zwijgt wordt niet gehoord

= opkomen voor het belang dat men vertegenwoordigt

=

6. De gecoro als wapen: 4 succesfactoren



7. Het belang van goed vergunningenbeleid



• Ontwikkelen volgende fase als:

• 100% kavels verkocht
• 75% woningen gerealiseerd 

(winddicht)
• ≥ 5 jaar na definitieve 

oplevering van wegenis- en 
omgevingswerken

7. Het belang van een goed 
vergunningenbeleid

RUP kernen O.-L.-V.-Olen en St.-J.-Olen, deelgebiedplan
Sleutelbloemstraat, Anteagroup, 2012
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7. Het belang van een goed 
vergunningenbeleid

Verkaveling Danneels, 
Arcadis, 2006- 2015



7. Het belang van een goed 
vergunningenbeleid

Verkaveling Keizershofstraat, TRIAS 
architecten, 2013



8. Naar coproductie
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