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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Voorlopíg vaststellen van het
gemeente lijk rui mtelijk uitvoe ringspla n Sport en Recreatie Bassevelde.

Bevoegdheid

o

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41

Wetten en Reglementen

o

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid Titel ll, hoofdstuk ll

Verwijzingsdocu menten

o
o
r
o
o
r
o
o
r

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.O2.2009. (www.assenede.be > ASSENEDE lN KAART).
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04.06.20L9 houdende Opmaken RUP
'site sport en recreatie Bassevelde'.
BPA sport en recreatie Bassevelde.
RUP zonevreemde sport en recreatie deelplan nr. 12 LRV St. Agatha Bassevelde.

Masterplan sport en recreatie Bassevelde.
De start- en procesnota dd. 11.06.2019.
Verslag participatiemoment voor de bevolking dd.27.06.2079.
Advies departement Omgeving over start- en procesnota dd. 27.06.2OL9.

Advies Deputatie provincie Oost-Vlaanderen over start- en procesnota dd. 04.O7.2OI9.
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Advies departement Landbouw & Visserij over start- en procesnota dd. 08.07.2OL9.
Advies Sport Vlaanderen over start- en procesnota dd. 30.07.2019.
Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) over start- en procesnota dd.
06.08.2019.

r
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Advies agentschap Wegen & Verkeer over start- en procesnota dd. 07.08.2OL9.
Scoping- en procesnota dd. 18.10.2019.
Beslissing Departement Omgeving, afdeling GOP, Milieueffectrapportage over de plan-MER-

plicht dd. 31.10.201-9.
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Advies departement Landbouw & VisserÍj over voorontwerp RUP dd. 06.02.2020.
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Advies Sport Vlaanderen over voorontwerp,RUP dd.13.O2.2O2O.

Advies departement Omgeving over voorontwerp RUP dd. tO.O2.2O2O.
Advies agentschap Wegen & Verkeer over voorontwerp RUP dd. LO,O2.2O2O.
Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) over voorontwerp RUP dd.
12.O2.2020.
Advies Deputatie provincie Oost-Vlaanderen over voorontwerp RUP dd.17.O2.2O2O.
De toelichtingsnota, plan bestaande toestand, juridische toestand, grafisch plan,

stedenbouwkundige voorschriften, registervan (deel) percelen waar bestemmingswijzigingen
worden doorgevoerd, procesnota.

Verantwoording

e
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De stedenbouwkundige voorschriften van het huidige BPA en RUP zijn verouderd er vormen een

belemmering voor de verdere ontwikkeling van de site.
Het bestaande BPA en RUP dienen aangepast aan de reële situatie op het terrein en de concrete
wensen van de voetbalvereniging en de Landelijke Ruitervereniging St. Agatha Bassevelde.
Binnen de omschrijving van het nieuwe RUP dient ook ruimte voorzien voor de oprichting van
jeugdloka len en speelruimte/weide.
Om de parkeernood rond de site op te vangen moet de nodige parkeerruimte voorzien worden
aan de rand van de site.

r

Om voor de gehele site een toekomstvisie te ontwikkelen werd in de eerste fase een masterplan

opgemaakt.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'sport en recreatie Bassevelde'wordt
voorlopig vastgesteld. Dit plan bestaat uit: plan bestaande toestand, juridische toestand,

toelichtingsnota, grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en register van percelen waar
bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd.

Art.2
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'sport en recreatie Bassevelde'wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex

ruimtelijke ordening.
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