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Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Demeyer / Cova
Onderwerp:

Participatiemoment

Datum:

1 juli 2020

Plaats:

Bovenzaal OCMW Dentergem (18u - 20u)

1. INLEIDING
De wetgeving rond de procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorziet in een raadpleging van de bevolking over
de startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment.
Een participatiemoment moet worden gevoerd in de geest van de kennisgeving binnen de huidige procedure van een planmilieueffectrapportage (plan-m.e.r.). Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, alternatieven te bepalen en niet zozeer om in detail de planopties te becommentariëren (= bezwaren te formuleren). Het openbaar
onderzoek later in de procedure vormt daarentegen de basis voor het formuleren van bezwaren, zoals binnen de ‘oude’ RUPprocedure.
Dit verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van de opmerkingen en vragen en is eerder algemeen van aard.
Het kan in deze fase ook nog geen antwoorden geven op alle gemaakte bedenkingen of suggesties. Het is pas in de scopingnota dat er, na het verwerken van het geheel aan adviezen en inspraak, een terugkoppeling kan gebeuren naar de bevolking.
De gemeente heeft ervoor gekozen om voor de twee gelijklopende RUP’s één gelijktijdig participatiemoment te houden onder
de vorm van een infomarkt.

2. BESPREKING
De infomarkt ging van start om 18u in de bovenzaal van het OCMW van Dentergem. Tijdens de doorlopende infomarkt werden
3 infopanelen uitgestald, één paneel met uitleg over de procedure en de situering van de plangebieden van de twee RUP’s en
telkens één paneel per RUP met een beschrijving van het projectverloop en de gewenste ontwikkelingen.
De opzet van de infomarkt bestond erin om na een algemene toelichting bij het eerste paneel de aanwezigen vrij te laten
verspreiden naar de specifieke panelen van de RUP’s waarover ze vragen en/of opmerkingen hadden. De ontwerper kon dan
waar nodig uitleg geven bij de verschillende panelen. Tevens werd de mogelijkheid geboden om suggesties en/of opmerkingen
neer te schrijven op een invulformulier.
De infomarkt werd beëindigd omstreeks 20u. Met uitzondering van een aantal leden van het gemeentebestuur en de Gecoro,
waren er geen aanwezigen op de infomarkt.

