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VOORWOORD

De gemeente Kruibeke is eigenaar van een perceel in het
centrum te Rupelmonde.

Het lokaal bestuur van Kruibeke wenst het perceel te
verkopen. Het perceel biedt mogelijkheden voor het
bouwen van een bescheiden woning of een bescheiden
stapelwoning. De totale perceeloppervlakte bedraagt circa
125 m², er dient wel een verplichte doorsteek te lopen door
het perceel.

Deze bundel bestaat uit:

DEEL I - Inhoudelijke informatie

DEEL II - Verkoopprocedure

Bijlage
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INHOUDELIJKE INFORMATIE

• Huis de Mesmaeker en omgeving

• Informatie over Huis de Mesmaeker

• Diverse herbestemmingsmogelijkheden

VERKOOPPROCEDURE

• Het inschrijvingsproces

• De toewijzingscriteria

• Nadere informatie over de verkoopovereenkomst
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De gemeente Kruibeke is een gemeente die zich in het
noordoosten van Oost-Vlaanderen bevindt. De gemeente
kende een fusie in 1977 en werd samen met de
deelgemeenten Rupelmonde en Bazel het Kruibeke dat we
vandaag de dag kennen. De fusiegemeente telt inmiddels
bijna 17.000 inwoners.

OMGEVING

LOCATIE

ACTIVITEITEN

WEETJE

De gemeente kent een duidelijke afbakening door de E17 aan de linkerzijde en
de Schelde aan de rechterzijde. Zoals reeds vermeld bevindt Kruibeke zich in
Oost-Vlaanderen, maar ligt uitstekend gelegen ten opzichte van de stad
Antwerpen. De rustige, charmante gemeente Kruibeke ligt midden in de
natuur, maar wél op een boogscheut verwijderd van de stad Antwerpen. De
gemeente behoort ook, naast een tal van andere gemeenten zoals Sint-Niklaas
en Beveren, tot het Waasland.

Meer kenmerkend voor de gemeente is het groene en landelijke karakter van
de polders langs de Schelde. Er worden prachtige, aantrekkelijke fietsroutes
aangereikt voor zowel échte wielrenners, als hobbyliefhebbers. Natuur- en
sportliefhebbers kunnen zich gegarandeerd vinden in deze omgeving. Ook kan
je in een mum van tijd, nauwelijks twintig minuten, de waterbus nemen
waardoor je vanuit de steiger in Kruibeke (op het einde van de Scheldelei) het
Steenplein in Antwerpen kan bereiken.

Kruibeke, en meer bepaald de deelgemeente Rupelmonde, kan uit het
verleden een historisch figuur als voormalige inwoner benoemen. Gerard
Mercator, een cartograaf, zorgde voor een kaartprojectie waarbij de lengte- en
breedtegraden als rechte evenwijdige lijnen worden getekend. In Rupelmonde
werd er een plein naar hem vernoemd.
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Het bouwrijpe perceel is gelegen nabij
het kerkplein van Rupelmonde en biedt
momenteel een doorgang naar het
achterliggende gebied.

Door een beperkte afwijking op de
huidige bestemmingszone, biedt dit
perceel de mogelijkheid voor een
nieuwbouw voor een sociaal-
maatschappelijke meergezinswoning en
wenst het gemeentebestuur
voorstellen te ontvangen met een
kwalitatief ruimtelijk voorstel voor een
duurzame herbestemming.

Voorafgaand de indiening van een
voorstel bieden we de mogelijkheid aan
geïnteresseerden om hun conceptuele
voorstel af te toetsen teneinde een
kansrijk voorstel te kunnen indienen.

Het gemeentebestuur van Kruibeke
kiest voor het voorstel dat het beste
concept en het economisch
voordeligste model (of duurzame
invulling) heeft.

In ruimtelijk opzicht wenst de
gemeente een nieuwbouw voor een
sociaal-maatschappelijke meergezins-
woning in de vorm van een
kangoeroewoning, bejaardenflats of
een andere vorm van zorg wonen.

Via een poortwoning kan het
achterliggende gebied bereikt worden.
De tuin is reeds in gebruik door opvang
en als speeltuin.

In het kader van de herbestemming, is
de zone bestemd voor een
kleinschalige nieuwbouw voor een
sociaal-maatschappelijke
meergezinswoning.

Alle toewijzingscriteria zullen worden
afgewogen, waardoor het hoogste bod
niet per definitie doorslaggevend is
voor de toewijzing van de verkoop.



I N F O R M A T I E

H U I S  D E  M E S M A E K E R

TERREINOPPERVLAKTE 
125 m²

LOCATIE
Geeraard de Cremerstraat
[tussen 36 en 42], 9150 Kruibeke

Een fietstocht langs de Schelde leidt tot
enkele karaktervolle bezienswaardigheden,
namelijk de Getijdenmolen en de
Graventoren van Rupelmonde. Vanuit dit
prachtig, historisch en rijk verleden, bereik je
het Mercatorplein, de Onze-Lieve Vrouw
Bezoekingskerk en ook het desbetreffende
perceel onmiddellijk. De grond situeert zich
dermate centraal, in het charmante centrum
van Rupelmonde.

Het perceel heeft een potentiële
gevelbreedte van negen meter. Na een kleine
veertien meter versmalt de breedte naar vijf
meter. De lengte van het terrein bedraagt
maar liefst zevenenvijftig meter.

Het Inloophuis van Kruibeke en de
buitenschoolse opvang (het gebouw dat aan
de linkerzijde grenst met het perceel) heeft
op dit moment een deel van het perceel in
kwestie als tuin ingenomen. Met als gevolg
behoort de tuin niet tot het te kopen perceel.
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DIVERSE

HERBESTEMMINGS-

MOGELIJKHEDEN

Het perceel heeft oorspronkelijk de bestemmingszone ‘openbare wegenis’
en ‘trage wegen’. Er is een afwijking op deze bestemming mogelijk om een
poortwoning of bescheiden woning in op te richten.

In het onderstaande worden enkele mogelijke woonbestemmingen
aangeduid, toegestaan door middel van enkele afwijkingen van de RUP-
voorschriften in artikel 0, rubriek 17.

SOCIALE/BESCHEIDEN 
WONINGEN

Sociale en bescheiden woningen
in de zin van het Grond- en
pandendecreet, thans de Vlaamse
Codex Wonen.

ZORG-
WONINGEN

ASSISTENTIE-
WONINGEN

De oprichting van assistentie-
woningen in de zin van het Woon-
zorgdecreet.

De inrichting van zorgwoningen in
de zin van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

Onder de norm van de VCRO
komen kangoeroewoningen ook
in aanmerking.

RUP 
Centrum 

In het RUP Rupelmonde Centrum
staat het perceel. In de bijlagen
werd het artikel met betrekking
tot het perceel opgenomen, waar
stedenbouwkundige voorschriften
voor dit perceel uiteengezet
werd.

Art. 9 Zone voor wegenis
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PANDEN MET 
DOORSTEEK

Voorbeelden van panden
(rijhuizen) met een
architecturale oplossing als
doorsteek/doorgang.

VOORSCHRIFTEN

In het RUP werden nog enkele
andere zaken opgenomen die
belangrijk kunnen zijn voor de
potentiële uitbating, namelijk:

Het volledige perceel meet ruim
125 m². Het voldoet dus sowieso
aan de normen voor bescheiden
eengezinswoningen

Werkt men met stapelwoningen,
dan moet erover worden
gewaakt dat de units voldoen
aan de max. 240 m³-norm (c.q.
max. 290 m³-norm 3
slaapkamerunits)

Illustratie van een ‘out of
the box’ methode om een
doorsteek te behouden,
wat aantoont dat een
hedendaagse vormgeving
nagestreefd kan worden.
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HET

INSCHRIJVINGSPROCES

De gemeente Kruibeke wil iedereen de kans geven een
solide en gemotiveerd voorstel in te dienen. Daartoe
wordt een transparante procedure doorlopen.
Potentiële kandidaten dienen als eerste stap een
voorstel in dat vervolgens besproken wordt met het
bestuur van Kruibeke. Het ingediende voorstel zal
allereerst geverifieerd worden aan de formeel
gestelde eisen. Wanneer de kandidaat voldoet aan
deze eisen, zal met de potentiële kandidaat de inhoud
van het voorstel en de visie worden besproken en
uitgenodigd worden om een definitief voorstel (Best
and Final Offer) uit te brengen.

Nadien wordt de verkoop toegewezen aan de gekozen
kandidaat. Geïnteresseerden hebben in de periode
vanaf de 2e helft van mei tot eind augustus 2022 de
gelegenheid hun ideeën af te toetsen. Een afspraak
kan per e-mail aangevraagd worden via
info@valuepartners.be. De inschrijvingen dienen
vervolgens plaats te vinden in digitale vorm, en wel per
e-mail aan info@valuepartners.be. Het staat de
inschrijver bovendien vrij om ook een gedrukt voorstel
over te maken. Hiervoor geldt geen uiterlijke termijn.

01 03 05

PLAATSBEZOEKEN EN 

INFORMATIEMOMENTEN
INDIENINGS-

DATUM

8 maart 2023
22 maart 2023

5 april 2023
19 april 2023

telkens vanaf 11u
(op afspraak)

Uiterlijk
31 mei 2023
om 11u00

Uiterlijk
7 juli 2023
om 11u00

BEST AND

FINAL OFFER

02 04 06

Periode van
12 juni 2023

Tot
30 juni 2023

Juli/augustus 
2023

INFORMATIEGESPREKKEN

MET BESTUUR KRUIBEKE

ONDERHANDELINGS-

GESPREKKEN
CONTRACT-

ONDERTEKENING

4 april 2023
18 april 2023
2 mei 2023

16 mei 2023
telkens vanaf 14u

(op afspraak)
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TOEWIJZINGS-

CRITERIA

De inschrijvingen worden afgetoetst aan
de hand van drie criteria:

▪ Het inhoudelijk en ruimtelijk concept
▪ De duurzaamheid en haalbaarheid van

het concept
▪ Het financieel bod

Ieder toewijzingscriteria heeft hetzelfde
gewicht, waardoor ze alle drie even
belangrijk zijn voor de beoordeling van de
concepten.

HET INHOUDELIJK EN 
RUIMTELIJK CONCEPT

De gemeente Kruibeke vindt het belangrijk dat er
aan het perceel een invulling wordt gegeven die een
bijdrage levert aan de dynamiek van de gemeente.
Aan de hand van het door de kandidaat ingediende
inhoudelijk en ruimtelijk concept wordt de
voorgestelde stedenbouwkundige structuur en
esthetische kwaliteit van het concept onderzocht.

De stedenbouwkundige structuur omvat de
gehanteerde kaveloppervlakten en de verhouding
uitgeefbare oppervlakte. Een nota met een korte
beschrijving van de ruimtelijke aanpassings- en
verbouwingswerken, als het gaat om een aanbouw
of verbouwing van het huidige perceel, wordt
gevraagd als visualisatie bij de inschrijving in te
dienen.

De esthetische kwaliteit van het concept wordt
beoordeeld aan de hand van 4 aspecten: de
gebruikswaarde, de belevingswaarde, de
toekomstwaarde en de omgevingswaarde. De
kandidaat geeft aan de hand van referentiebeelden
en/of artist impressions zijn visie hierop weer.

DE DUURZAAMHEID EN 
HAALBAARHEID

Aan de hand van het door de kandidaat
ingediende voorstel, wordt de mate waarin
duurzaamheids-maatregelen zullen worden
geïmplementeerd, beoordeeld. Het staat de
indiener vrij te kiezen welk
duurzaamheidsmaatregelen worden
gekozen. De indiener geeft concreet aan
welke maatregelen zeker worden
geïmplementeerd.

De gemeente Kruibeke vindt het belangrijk
dat het voorgestelde concept ook op
langere termijn goed zal functioneren in de
gemeente Kruibeke. De inschrijver geeft zijn
ervaringen aan met het voorgestelde
concept.

HET FINANCIEEL BOD

Aan de koper wordt het te verkopen goed
verkocht, gekoppeld aan een (deelse)
realisatieverplichting, dus met de bedoeling én
onder de voorwaarde er het privaat project op te
realiseren.

Alle notariële kosten voor de verkoopakte zijn
voor rekening van de koper. De kandidaten dienen
één prijs te geven, uitgedrukt in euro voor het
totale te verkopen goed.
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Alle toewijzingscriteria worden afgewogen, waardoor het hoogste bod niet per definitie doorslaggevend
is voor de toewijzing van de verkoop. We willen de mogelijkheid openlaten om te onderhandelen over
zowel het conceptueel voorstel als de biedingsprijs. De duurzaamheid van het concept heeft dus naast
een economische waarde ook een financiële waarde.

Na het ontvangen van de inschrijvingen wordt een kwalitatieve beoordeling gedaan van de voorstellen
die resulteert in een score. Op basis van de score gelinkt aan de toewijzingscriteria selecteren we een
aantal inschrijvers, waarmee onderhandelingsgesprekken vervolgens gevoerd worden.

Na deze onderhandelingsronde krijgen de inschrijvers de gelegenheid om een aangepast/verbeterd
definitief voorstel (Best And Final Offer) in te dienen. De drie criteria worden vervolgens opnieuw
toegepast op de eindvoorstellen, hetgeen leidt tot een finale keuze voor de inschrijver.

Door aan deze procedure deel te nemen
verbindt de kandidaat zich ertoe alle
informatie die hij van de gemeente

Kruibeke ontvangt en alle informatie die hij aan de
gemeente Kruibeke verstrekt dan wel in het kader
van de procedure (zal) vervaardigen, geheim te
houden en niet aan derden te verstrekken,
behoudens wanneer het gaat om algemeen
bekende informatie.

De gemeente Kruibeke zal de door haar ontvangen
informatie en inschrijvingen met de gepaste
vertrouwelijkheid behandelen, binnen de context
van het formeel motiveringsbeginsel, het beginsel
van behoorlijk bestuur en de openbaarheid van
bestuur, alle principes die op haar van toepassing
zijn.

VERTROUWELIJKHEID VAN DE 

VOORSTELLEN EN BIEDINGEN

De onderhandelingen kunnen door de
verkoper steeds worden verbroken,
geschorst of zelfs finaal stopgezet, wanneer
blijkt dat geen overeenstemming kan
worden bereikt. De verkoper is niet
verplicht finaal tot verkoop over te gaan.

Het staat de verkoper vrij om het te gunnen
aan de bieder met het meest geschikt bod.
De verkoper beslist soeverein welk bod hij
het meest geschikt acht. Tegen deze
beslissing kan geen verhaal of rechtsmiddel
worden ingesteld.
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NADERE INFORMATIE

OVER DE 

VERKOOPSOVEREENKOMST

HOEDANIGHEID VAN VALUE PARTNERS

Value Partners vervult de rol als link tussen de kandidaten en de gemeente
Kruibeke. Zij treedt op als uw eerste aanspreekpunt en informatieverschaffer.
Hierbij is wel op te merken dat de verkoopovereenkomst gesloten wordt tussen
de kandidaat en de gemeente Kruibeke. Value Partners heeft na het toekennen
van de verkoop geen rol meer in de verkoopovereenkomst.

De gemeente Kruibeke sluit een verkoopovereenkomst af met de geselecteerde
kandidaat onder voorwaarden van een realisatieverplichting conform het
ingediende voorstel en opleveringstermijn.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE OVEREENKOMST

De koop wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van
een omgevingsvergunning.

Het risico van het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning ligt bij de
koper.

info@valuepartners.be
+32 476 36 32 00
BIV  510 731

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met 

U dient zich kandidaat te stellen door middel van het als bijlage 9 opgenomen
formulier. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 31 mei om 11u per e-mail sturen naar
info@valuepartners.be. U ontvangt hiervan een bevestiging.
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BIJLAGEN
1. Algemene informatie
2. Biedingsformulier/Bijzondere 

verkoopsvoorwaarden 
3. Bodemattest
4. Kadastraal Plan en uittreksel
5. Mobiscore
6. Stedenbouwkundige informatie
7. Voorkooprecht
8. Watertoets



01 A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

DEZE PROJECTGROND IS TE KOOP
Projectgrond met oppervlakte 125 m² gelegen in Rupelmonde en vlakbij 
aan de Schelde.
Op dit perceel kan een nieuwbouwproject gerealiseerd worden.
Stedenbouwkundig wordt algemene visie voor invulling aangevuld met:

- Bescheiden woning of bescheiden stapelwoning

De projectgrond wordt te koop aangeboden door Value Partners en
werken volgens de aangegeven procedure tav toewijzingscriteria voor
herbestemming.



02B I E D I N G S F O R M U L I E R

B I J Z O N D E R E  

V E R K O O P V O O R W A A R D E N
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03 B O D E M A T T E S T



B O D E M A T T E S T



04K A D A S T R A L E  G E G E V E N S

Te verkrijgen op aanvraag



05 M O B I S C O R E



06S T E D E N B O U W K U N D I G E  

I N F O R M A T I E



06S T E D E N B O U W K U N D I G E  

I N F O R M A T I E



07 V E R K O O P R E C H T



08W A T E R T O E T S
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