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1.

Verslag
Doelstelling
Op 16 januari werd een participatiemoment georganiseerd door de gemeente Heuvelland
zoals bedoeld in artikel 2.2.18. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, aangaande
het informeren en raadplegen van de bevolking van de gemeente over de startnota van
het RUP Debaene.

2.

Verloop participatiemoment
Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een rondetafelgesprek. Gelet op de
kleinschaligheid van het plangebied en het feit dat het planproces een vervolgtraject is van
een positief planologisch attest waarop inmiddels een vergunning werd afgeleverd, was
de opkomst beperkt tot drie personen.

Actie door

Toelichting werd gegeven door het planteam. Enerzijds werd het procedureel kader rond
het planologisch attest – vergunning – ruimtelijke uitvoeringsplan verduidelijkt. Anderzijds
werd de inhoudelijke vertaling van het planologisch attest naar het RUP toegelicht. De
aandacht voor het opleggen van een groenbuffer werd hierbij gekaderd. De gemeente ziet
er nauw op toe dat deze wordt uitgevoerd. De bufferzone zal dan ook in een afzonderlijke
bestemmingszone worden opgenomen.
Er waren noch procedurele noch inhoudelijke vragen.
3.

Verder verloop van het proces
De eerste inzageperiode loopt nog t.e.m. 8 maart 2020. Binnen deze periode kunnen
reacties worden ingediend. Dit kan door iedereen, zowel burgers binnen als buiten
Heuvelland.
De startnota wordt dan op basis van alle reacties en opmerkingen verwerkt tot een
scopingsnota. De scopingsnota geeft aan op welke wijze er met de informatie is omgegaan
en deelt het resultaat ervan mee. De scopingsnota wordt samen met voorliggend verslag
van het participatiemoment alsook gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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