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Beste inwoner van Bevegem

Wij hebben vernomen en vastgesteld dat jullie het beste voor hebben met Bevegem. Even-
wel moeten wij jammer genoeg ook vaststellen dat er heel wat misverstanden bestaan om-
trent de werkelijke inhoud van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Daarom hadden de bouwheer, nv Synergimmo en de architect Koen Van Heghe het plan 
opgevat het bouwproject eerlijk en realistisch voor te stellen op een infovergadering in de 
Bevegemse Vijvers. Door de corona-maatregelen echter werd dit geannuleerd en het alter-
natief is deze infobrochure geworden.

Bevegem is een mooie, rustige tuinwijk met veel groen. De bouwheer en de ontwerper willen 
dit absoluut zo houden. In het bouwproject is echt aandacht besteed én aan groen op het 
terrein én aan het residentieel karakter van de wijk.

De ligging dicht bij het station en het centrum van Zottegem, het beleidsplan ruimte Vlaan-
deren en de bouwshift van de Vlaamse bouwmeester indachtig, zou een veel groter en 
hoger project zeker passen op deze locatie. Toch werd er, door de vele besprekingen met de 
omgevingsambtenaar van de stad Zottegem, geopteerd voor een lager en kleiner project 
mét residentieel karakter en mét veel aandacht voor groen. 

Op het terrein van 3.389 m2 staat momenteel een zeer ruime, verouderde villa en een 
kantoorruimte met een grondoppervlakte van 425,5 m2. Deze woning is te groot en voldoet 
niet meer aan de hedendaagse eisen qua isolatie, ventilatie, verwarming ed.
Het terrein is meer dan 75 m lang in de Acacialaan.



 1. PROJECT

Het project voorziet in 15 ruime appartementen, voornamelijk 2-kamer appartementen, 
maar ook enkele 3-kamer appartementen en een 1-kamerappartement.

Het project is ideaal voor:

 • jonge gezinnen: 
      - dichtbij verschillende scholen, gemakkelijk te voet te bereiken
      - dichtbij het station: gemakkelijk te voet te bereiken
      - dichtbij het ziekenhuis, waar veel inwoners van Bevegem werken
      - op wandelafstand van de bakker, de beenhouwer en de kruidenier
      - dichtbij het sportcentrum
 • oudere inwoners van Bevegem:
      - wiens woning in Bevegem te groot is geworden voor hun huidige situatie  
         en toch graag in Bevegem willen blijven wonen
      - op wandelafstand van het centrum

Door deze ligging te midden van handel, diensten en openbaar vervoer, hebben potentiële 
bewoners van het nieuwbouwproject de mogelijkheid om hun wagen in de garage te laten 
staan en veeleer gebruik te maken van de fiets.

 2. INPLANTING

- De totale oppervlakte van het appartementsgebouw is 765,3 m2.
 De oppervlakte van de terrassen is 181,6 m2 en de afrit naar de kelder ongeveer 102,5 m2. 

De totale bebouwde-verharde oppervlakte is dus 1.049,5 m2. Wat minder is dan 1/3 van de 
totale oppervlakte van het terrein.

- De verharding van parkeerplaatsen is in waterdoorlatende materialen en grasdallen.
- Om het residentieel karakter van het gebouw te beklemtonen:
 • links vooraan op 5,00 m van de perceelsgrens (huidige norm 3,00m), aan de ach-

terbouwlijn al 5,75 m door de schuinte van de perceelsgrens
 • rechts aan de achterbouwlijn op 6,58 m van de zijdelingse perceelsgrens
- Het project is naar achteren ingeplant op vraag van de omgevingsambtenaar, op dezelfde 

voorbouwlijn als de woning links:
• dit is beter voor het straatbeeld
• dit creëert de mogelijkheid om 8 parkeerplaatsen voor bezoekers te voorzien en 

zo de parkeerlast in de Acacialaan te beperken
• dit creëert de mogelijkheid om groen te voorzien in de voortuinstrook

- Het terreinniveau wordt aan de perceelsgrenzen niet opgehoogd en blijft zodoende 
 onder het niveau van de aanpalende percelen net als de openbare weg. Het hemelwater 

zal binnen het eigen terrein worden afgevoerd.

 3. GROEN

- Er worden in de voortuinstrook meer nieuwe bomen aangeplant (11) dan er op het hele 
terrein worden gerooid. 

- De haag vooraan wordt behouden en vervangen waar nodig.
- Elk appartement op het gelijkvloers heeft een privé-tuintje. Bovendien wordt het perceel 



achteraan van een grote, gemeenschappelijke groenzone voorzien, die eveneens aan  
beide zijkanten doorloopt. 

- Deze groenzone achteraan varieert van 7,90 m tot 11,6 m diepte. Links is een buffer van 
minimum 3,00 m tot 4,35 m achteraan.

- Door deze ruime groenzone wordt het project gebufferd t.a.v. de omwonenden, zodat hun 
privacy maximaal gewaarborgd blijft. 

 4. RESIDENTIEEL GEBOUW

- Laagbouw: een gelijkvloerse verdieping, een eerste verdieping en een achteruitspringende 
tweede dakverdieping.

- De inkomdorpel ligt 12 cm onder de pas van het wandelpad om de totale hoogte van het 
gebouw te beperken. De pas van het project ligt 43 cm lager dan deze van de woning links. 

- Om de hoogte te beperken is het gebouw afgewerkt met een plat dak, waardoor het 
hoofdgebouw qua hoogte (9,40 m) onder de hoogte van de links aanpalende woning blijft.

- Het dakverdiep is terugspringend en is uitgevoerd in een ander gevelmateriaal.
- Het is geen eenvoudige ‘lange trein’ bebouwing. In tegendeel, er zijn heel wat  

schakeringen en verspringingen voorzien in de gevel. Kleine terrassen zijn in de voorgevel 
opgenomen om de beleving naar de straat toe te bevorderen.

- Er zijn ruime bouwvrije zones tussen het project en de aanpalende percelen.
- We bouwen zeer ruime appartementen: van 102,5 m2 tot 158,8 m2.
- We zorgen voor zeer grote zongerichte terrassen: van 18,3 m2 tot 38 m2.



 5. MOBILITEIT

- Door de ligging van het project dichtbij enkele scholen, het station, het ziekenhuis, het 
centrum ed., zullen de bewoners net zoals de bewoners in de Acacialaan, hun wagen niet 
altijd nodig hebben en kunnen ze gebruik maken van de fiets of zich eventueel te voet 
verplaatsen.

- In de kelder van het gebouw zijn er 20 parkeerplaatsen voorzien voor 15 appartementen 
en vooraan op het terrein komen er 8 parkeerplaatsen op grasdallen voor de bezoekers. 
Daardoor zal dit project de parkeernoodzaak niet op het openbaar domein afwentelen.

- Er worden 2 ruime fietsenbergingen voorzien in de kelder.
- Het project is gelegen in het kerngebied van de stad Zottegem op minder dan 500 m van 

het station. 
- Door de uitstekende ligging van het project zullen de bewoners niet steeds genood-

zaakt zijn hun wagen te gebruiken om kinderen van en naar de school te brengen, zelfs 
niet om boodschappen te doen. Dit kan gemakkelijk te voet of met de fiets, waardoor de 
schoolomgeving niet extra belast wordt tijdens de piekmomenten.

 6. HET ONTWERP

Op de foto ziet u een realistisch beeld van hoe het project in het straatbeeld past.
Wij, de bouwheer en de architect, zijn steeds bereid om u bijkomende informatie te geven.

De bouwheer             De ontwerper - architect
nv Synergimmo            Koen Van Heghe
Pascal Van De Kerckhove           M 0475 26 88 55
M 0475 78 52 81 
www.synergimmo.be


