
Functiebeschrijving: ruimtelijke planner (m/v/x) –Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

 

Graad 

Adjunct van de directie 

Functie 

Ruimtelijke planner (adjunct van de functie - ondersteunend) (m/v/x) 

 

Plaats in het organogram 

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, 

solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en 

je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving 

met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Functie-inhoud 

Je wordt tewerkgesteld in de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, die één van de diensten 
vormt binnen het Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen.  
De dienst telt vandaag 70 medewerkers in vijf teams: Team Informeren en Administratie, Team 
Begeleiden en Beoordelen, Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid, Team GIS, Data en Ondersteuning en 
Team Infobeheer en Communicatie.   
De dienst bereidt enerzijds het stedenbouwkundig beleid van de Stad Gent voor en zorgt anderzijds 
voor de uitvoering ervan. Concreet voert de dienst volgende opdrachten uit: 

 opmaken van de strategische visie voor de stadsontwikkeling van Gent in 2030 

 uitwerken van de visie in richtlijnen, ruimtelijke ontwerpen en instrumenten 

 stedenbouwkundig ontwerpen van straten en pleinen 

 informeren van burgers en professionelen over alle stedenbouwkundige aspecten van het 
bouwen  

 begeleiden van private bouwprojecten in functie van de doorwerking van de beleidsvisie en 
in functie van een vlot vergunningstraject  

 administratief en inhoudelijk behandelen van de omgevingsvergunningsaanvragen (= de 
vroegere stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen) 
 

Als ruimtelijk planner word je ofwel ingeschakeld bij de omgevingsambtenaren in het team 
Begeleiden en Beoordelen, ofwel binnen het team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid. Er kan ook 
gevraagd worden om een takenpakket binnen beide teams op te nemen. 

Het Team Begeleiden en Beoordelen staat in voor de opbouw en uitvoering van het 
stedenbouwkundig luik van het omgevingsvergunningsbeleid. Dit omvat drie hoofdopdrachten: het 
vooroverleg rond private en publieke bouwprojecten, de inhoudelijke beoordeling van 
omgevingsvergunningen vanuit het aspect ruimtelijke ordening en de begeleiding van ruimtelijke 
instrumenten die als toetssteen zullen dienen voor de vergunningverlening. 

Het Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid staat via advisering en ontwerp in voor de voorbereiding en 
uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent. Dit omvat tevens drie hoofdopdrachten: de 
opmaak van ruimtelijke instrumenten, de uitwerking en doorvertaling van ruimtelijke beleidsopties 
in thematische en gebiedsgerichte beleidskaders en de uitwerking van stedenbouwkundige aspecten 
van het openbaar domein. 



  

 
Als ruimtelijk planner (m/v/x) vervul je de volgende taken: 
 
Voor opdrachten die binnen beide teams opgenomen worden: 

• je bewaakt de samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en van de ruimtelijke 
aspecten van het gemeentelijk sectorbeleid 

• via de begeleiding van stedenbouwkundige projectontwikkelingen werk je mee aan het 
ruimtelijk management: je brengt je expertise in en toetst de projecten af aan de 
beleidslijnen, je neemt hierin coördinerende taken of het projectleiderschap op 

• je staat in voor de uitvoering of de begeleiding van beleidsvoorbereidende 
stedenbouwkundige en planologische studies en adviseert het beleid hieromtrent  

• bij de behandeling van de aan jou toevertrouwde dossiers zorg je er voor dat de regelgeving 
is nageleefd te worden  

• je volgt het ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau  
• jouw input voor het bijhouden van het plannenregister, het vergunningenregister en het 

register van onbebouwde percelen is van cruciaal belang 
• het informeren van de bevolking en bijzondere beroepsgroepen over stedenbouwkundige 

aangelegenheden ligt jou in de vingers. Je werkt dan ook graag mee aan de informatie van de 
maatschappelijke actoren door het gebruiken en verder uitbouwen van aangepaste 
communicatievormen en -kanalen  

• je neemt deel aan hoorzittingen en bewonersgroepen, en participeert in stuurgroepen, 
werkgroepen en adviesorganen waarbij je steeds de belangen van de stad behartigt  

• je geeft inlichtingen, verstrekt documentatie en adviezen aan particulieren, instanties en 
besturen  

• jouw expertise is onmisbaar en je stelt die dan ook graag ten dienste van wie er behoefte, 
nut en belang aan heeft. Je zorgt ervoor dat je zelf op de hoogte blijft van de vigerende 
regelgeving en van de evoluties in je vakgebied  

• je bouwt een professionele werkrelatie uit met je rechtstreeks leidinggevende en 
rapporteert systematisch aan hem/haar  

• je neemt deel aan en werkt actief mee in (team)overleg  
 

Voor opdrachten binnen het Team Begeleiden en Beoordelen:  

• samen met de andere omgevingsambtenaren ben je verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening binnen een deel van Gent. Je werkt hiervoor nauw samen met de 
collega’s binnen het eigen team en met de administratieve medewerkers van Team 
Informeren en Administratie voor de aan jou toegewezen dossiers  

• je onderschrijft het stedenbouwkundig beleid van de stad en zorgt, door regelmatig overleg, 
voor een goede samenhang en afstemming met de collega’s in Team Ruimtelijk Ontwerp en 
Beleid  

• in het kader van de jou toegewezen projecten werk je samen met collega’s uit andere 
stadsdiensten en overleg je ook met collega’s van andere overheden voor de Vlaamse of 
provinciale projecten 



 

• je zorgt voor de nodige begeleiding in het kader van het voortraject:  
- je begeleidt bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten bij de 

uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in 
functie van een vlot vergunningstraject  

- eenvoudige beoordelingsvragen beantwoord je op een efficiënte en correcte manier per 
telefoon of mail zodat de burger, architect of ontwikkelaar zijn project kan uitwerken en 
indienen  

- je staat in voor de fysieke voorbespreking van de meer complexe omgevingsvergunnings-
aanvragen, betrekt daarbij andere diensten waar nodig en legt de belangrijkste besluiten 
vast in een verslag  

- je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg in GIS  
• je maakt beoordelingen in het kader van de vergunningsprocedure:  

- je onderzoekt omgevingsvergunningsaanvragen op hun volledigheid en ontvankelijkheid 
en doet dat binnen de vooropgestelde termijn  

- de omgevingsvergunningsaanvraag toets je af aan de stedenbouwkundige voorschriften 
die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening  

- bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek worden door jou bestudeerd, weerlegd en 
beantwoord  

- je vraagt specifieke adviezen op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en 
integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies 
dat de basis vormt voor de beslissing van het college en burgemeester en schepenen 
over de omgevingsvergunningsaanvraag  

- de doorlooptijd van de aan jou toegewezen dossiers wordt door jou mee bewaakt  
• je begeleidt en beoordeelt ruimtelijke beleidskaders: 

- je volgt interne richtlijnen en instrumenten opgemaakt vanuit andere 
diensten/expertises (mobiliteit, klimaat, erfgoed, wonen, …) op in functie van hun 
doorwerking in de vergunningverlening  

- je begeleidt de opmaak van ruimtelijke instrumenten door de collega’s van Team ROB en 
beoordeelt die met de bril van een vergunner  

- je begeleidt en beoordeelt masterplannen van private initiatiefnemers van grote of 
complexe projecten  

 
Voor opdrachten binnen het Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid: 

• je zorgt voor de opmaak en opvolging van ruimtelijke instrumenten: 
- je staat in voor de opmaak, procesbegeleiding en opvolging van gemeentelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen  
- je adviseert de voorontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en ontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke structuur- 
en uitvoeringsplannen, alsook de voorstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
structuurplannen van aangrenzende gemeenten  

- gemeentelijke beslissingen inzake recht van voorkoop en onteigening, gekoppeld aan een 
ruimtelijk instrument worden door jou voorbereid  

- je werkt mee aan de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  



- je coördineert of werkt mee aan de opmaak en uitvoering van de gemeentelijke 
ruimtelijke beleidsplannen en beleidskaders. Je maakt deze zelf op, of je begeleidt hierin 
een extern studiebureau. In het laatste geval sta je in voor de opmaak van het bestek, de 
begeleiding en sturing van de studieopdracht en de voorbereiding van de (politieke) 
besluitvorming. 

• je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke beleidsopties:  
- je staat in voor de opmaak, het ontwerp, de begeleiding en advisering van projecten 

inzake stadsvernieuwingsprojecten, opmaak ruimtelijke structuurschetsen en ruimtelijke 
ontwikkelingsplannen, sociale huisvestingsprojecten, …  

- ter voorbereiding van beleidsbeslissingen voer je stedenbouwkundig ontwerpend 
onderzoek  

- je staat in voor de opstart, uitwerking, aansturing, en het stimuleren van een coherent 
ruimtelijk beleid op stedelijk niveau onder vorm van projecten, zowel in 
maatschappelijke als in geografische planningscontext  

- vanuit een stedenbouwkundig en planologisch oogpunt adviseer je inrichtingsplannen 
van andere overheden of instanties  

• de uitwerking van stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein ligt in jouw 
handen:  
- je staat in voor de opmaak van het stedenbouwkundig concept voor de heraanleg van 

het openbaar domein  
- projecten inzake de stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein worden 

door jou geadviseerd en geïnitieerd  
- samen met de collega’s uit het Departement Stedelijke Ontwikkeling maak je beleids- en 

ontwerpkaders voor het openbaar domein  
• je werkt nauw samen met de collega’s binnen het team voor de uitwerking en kennisdeling 

van je opdrachten  
• binnen de dienst zorg je voor een goede samenhang en afstemming met het 

vergunningsbeleid, een coherente communicatiestrategie, een vlotte samenwerking met de 
tekenaars en een heldere communicatie met de loketmedewerkers.  

• binnen de stadsorganisatie werk je nauw samen met de andere diensten met een raakvlak 
met de uitvoering van de ruimtelijke beleidsopties  

• je legt tevens contacten buiten de stadsorganisatie en bouwt een netwerk op met 
organisaties en andere (overheids)diensten die een raakvlak hebben met ruimtelijke 
ordening  

• je neemt deel aan participatiemomenten  
• je plant en ontwerpt binnen een CAD- en GISomgeving  
• je verricht onderzoekswerk, en dit in multidisciplinair verband en vanuit ruimtelijk - 

economisch - ecologisch - sociaal - landschappelijk - cultureel oogpunt. Je bent op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld, je zoekt manieren op deze op een 
realistische manier te integreren in de uitvoering van het Gentse ruimtelijke beleid en zet 
hier partnerschappen voor op.  

• je geeft informatie, advies en stedenbouwkundige interpretatie rond planologisch materiaal  

 

Contactpersoon  

Philippe Van Wesenbeeck – diensthoofd bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning,  

tel 09 266 78 89. 


