
 

 

 
 
 
 
 
RUP ‘WUG Bommels – Oosteeklo’ 
procesnota 
 
1. Inleiding 
Dit document is de procesnota die het opmaakproces van het RUP ‘WUG Bommels Oosteeklo’ beschrijft. 
De procesnota is een ‘leeswijzer” van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen, die in de 
loop van het planningsproces verder wordt aangevuld. De procesnota is louter informatief en bevat 
informatie over: 

• de samenstelling van het planteam 
• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren 
• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval 

de erkende MER- of VR-deskundigen) 
• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 
• de wijze van communicatie en van participatie 
• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 
 
 
2. Planteam  
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat het planteam voor het RUP ‘WUG Bommels 
Oosteeklo’ zal bestaan uit: 

• Alex Meulebroeck, schepen ruimtelijke ordening 
• Tony Gouwy, gemeentelijk omgevingsambtenaar 
• Thomas De Wilde, ruimtelijk planner Veneco 

 

Contactpersoon: 
Tony Gouwy 

• E-mail: tony.gouwy@assenede.be 
• Werkadres: Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede 

 
3. Betrokken/te betrekken actoren 
Volgende actoren maken formeel geen deel uit van het planteam, maar worden wel betrokken bij het 
planningsproces en voegen hun expertise toe aan het planteam. 

• CBS Assenede 
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4. Betrokken/te betrekken adviesinstanties 
Aan volgende adviesinstanties wordt advies gevraagd over de startnota conform bijlage 1 bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen: 

• GECORO Assenede 
• Departement Omgeving – Oost-Vlaanderen 
• Departement Omgeving 
• Deputatie provincie Oost-Vlaanderen 
• Departement Landbouw en Visserij 
• Polderbestuur Isabellapolder 
• Agentschap Wegen en Verkeer 
• Agentschap Ondernemen en Innoveren 
• Wonen Vlaanderen 
• Vlaamse Milieumaatschappij 

 
5. Processtappen 

5.1. Voortraject 
06.12.2011 startvergadering + terreinbezoek 
2011-Maart 2019 Terreinonderzoek - water, nadien heropstart RUP 
02.06.2020 Goedkeuring startnota CBS 

 
5.2. Startnota 
16.09. 20 – 14.11.2020 Publieke raadpleging (60 dagen) en adviesvraag 
30.09.2020 Participatiemoment bevolking  

 
5.3. Scopingnota 
  

 
5.4. Plenaire vergadering 
  

 
5.5. Voorlopige vaststelling 
  

 
5.6. Openbaar Onderzoek  
  

 
5.7. Definitieve vaststelling 
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Schematische voorstelling van het planningsproces door de decreetgever (bron: Vlaamse regering) 
 
 
 
6. Wijze van communicatie en participatie 
Er wordt gekozen om een participatiemoment te houden aan de hand van een presentatie en een 
vragenronde achteraf.  Deze vindt plaats op 30 september 2020 in jeugd- en sportdomein Ter Walle, in 
Oosteeklo, van 18 u 00 tot 20 u 00. 
 
Van 16 september tot en met 14 november 2020 worden de start- en procesnota ter info gelegd. De 
bevolking kan tijdens de periode van raadpleging hun aandachtspunten voor het verdere planproces 
overmaken per post of digitaal aan het planteam. 
 
De participatiemogelijkheden worden via de gemeentelijke website, belgisch staatsblad en het gemeentelijk 
infoblad op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.  

actuele fase 


