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Komt er een stolp over
woonuitbreidingsgebieden?



De ontwikkelingsmogelijkheden in woonuitbreidingsgebieden (WUG) beroeren al enige jaren de

stedenbouwkundige gemoederen. Vooral groepswoningbouw leek voor ontwikkelaars een aantrekkelijk

alternatief om aan woonontwikkeling te doen. Aanvragen voor groepswoningbouw gingen evenwel

zelden over rozen en o.m. de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State zijn ter zake tot een

uitgebreid contentieux gekomen.  

Met het nodige tromgeroffel werd begin december 2020 - andermaal - aangekondigd dat de

ontwikkelingsmogelijkheden in WUG beperkt worden middels een Decreet inzake de

woonreservegebieden. Wat meer is: er zou nu een “stolp” geplaatst worden over die WUG. 

We staan kort stil bij de actuele ontwikkelingsmogelijkheden in WUG en gaan samen door het voorstel

(!) van decreet dat nu voorligt. We onderzoeken wat dit voorstel van decreet zou kunnen betekenen voor

lopende en geplande projecten in woonuitbreidingsgebied.

Docent

Mr. Jan Beleyn (PUBLIUS Advocaten)

Spits Vastgoed

online update in de virtual classroom 

voor vastgoedprofessionals.

Voor Spits Vastgoed heb je enkel een pc met stabiele internetverbinding, webcam en een headset nodig.

Je logt in in de virtual classroom. Je kunt in interactie gaan met de docent en andere deelnemers alsof

je fysiek in het lokaal aanwezig bent. 

Praktisch

Woensdag 10 februari 2021 van 9 tot 10 uur

Schrijf hier in vóór 9 februari 2021. De deelnameprijs is 45 euro. Betalen kan via overschrijving op

rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van

'400/0020/12484 + naam deelnemer(s)'. Of je betaalt na ontvangst van factuur. 

Spits Vastgoed 

Komt er een stolp over woonuitbreidingsgebieden?

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de

contactgegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in

de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan. 

Postuniversitair Centrum

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be


