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Wat is en doet de VVSG?

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

• Ledenorganisatie van: 

• alle Vlaamse gemeenten 

• alle OCMW’s

• bijna alle politiezones

• intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

• De vzw wordt gefinancierd door: 

• lidgelden (40%) 

• subsidies (20%) 

• eigen inkomsten (40%)

• Voor lokale mandatarissen en personeelsleden

• Rol VVSG

• ondersteuning & dienstverlening

• representatieve gesprekspartner

• belangenbehartiging
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Trends
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U ontmoet de gemeente bij: 

• het krijgen van toestemming om een voorgenomen 

handeling te realiseren

• Niet alles is vergunningsplichtig, sommige zaken meldingsplichtig 

of vrijgesteld van vergunning

• Gemeente vraagt adviezen, indien nodig

• Gemeente organiseert openbaar onderzoek, indien nodig

• College beslist over stedenbouwkundige vergunning
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U ontmoet de gemeente bij:

• de opmaak van ruimtelijke plannen

• Gemeentelijk 

Ruimtelijk 

Structuurplan

• Gemeentelijk 

Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan

• Stedenbouw-

kundige 

verordening
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RUP Luipegemkouter, Bornem

Artikel 4 zone voor ruiteractiviteiten met 

nabestemming landbouw
In deze zone kunnen de ruiteractiviteiten blijven bestaan en 

verder ontwikkelen. Andere vormen van recreatie dan 

paardensport,wandelen en fietsen zijn verboden.Op het 

grafisch plan wordt deze bestemmingszone 

gedifferentieerd naar drie zones voor recreatief 

gebruik in open luchten één zone waar 

een overdekte ruiterpiste opgericht kan worden. 

Indien de ruiteractiviteiten op

termijn toch zouden verdwijnen is de nabestemming 

van alle delen van deze zone uitsluitend landbouw 
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figuur 5: visualisatie van het mogelijk zicht op de overdekte ruiterpiste
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Stedenbouwkundige verordening

• Bijvoorbeeld:

• Groenschermen

• Beplantingen

• Afsluitingen

• Ook: 

• vrijgestelde werken - meldingsplichtig maken

• Meldingsplichtige werken – vergunningsplichtig maken

• Lijst van BPA’s of RUP’s waarin handelingen vrijgestelde 

werken als niet strijdig worden beschouwd
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U ontmoet de gemeente bij:
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• Handhaving

• Sluitstuk van ruimtelijke ordening

• Preventieve handhaving

• Informeren 

• Waarschuwen

• Stakingsbevel

• Regularisatievergunning

• Curatieve handhaving

• Opstellen PV

• Opmaak herstelvordering
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Besluit

• Informeer op voorhand over de stedenbouwkundige 

vergunningsplicht bij de gemeente

• De stedenbouwkundige dienst helpt u graag verder
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