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1. RUP Zonevreemde bedrijven - deelplan Clics
Het plangebied van het RUP “Zonevreemde bedrijven – deelplan Clics” situeert zich tussen de
Kampweg en Schaapsdijk, waar het gewestplan vandaag een KMO-zone voorziet aan de zijde van de
Kampweg, naast een woonzone met landelijk karakter en een landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Binnen de site zijn van oudsher meerdere bedrijven gevestigd. Vandaag biedt de site een
onderkomen aan het speelgoedbedrijf Clics Toys, dat het afgelopen decennium een sterke groei kent,
die ook in de toekomst verder gezet zal worden op de site. Om bestaanszekerheid en duurzame
ontwikkelingsperspectieven voor het bedrijf te bieden, maar tevens een duurzaam voortbestaan van
bedrijvigheid op de site te kunnen garanderen, is een gedeeltelijke herbestemming van het
gewestplan noodzakelijk, en dienen passende stedenbouwkundige voorschriften opgesteld te worden.
De doelstelling voor het RUP “Zonevreemde bedrijven – deelplan Clics” is dan ook te komen tot een
passend stedenbouwkundig kader voor het plangebied, dat voldoende flexibiliteit biedt om tot een
kwalitatieve herbestemming en ontwikkeling te kunnen komen, en anderzijds voldoende
randvoorwaarden in zich houdt om een goede ruimtelijke inpasbaarheid binnen de omgeving te
garanderen. Het planningstraject tot opmaak van het RUP zoekt bijgevolg naar een goed evenwicht
tussen juridische zekerheid en flexibiliteit, alsook naar een passende ontwikkeling binnen de
draagkracht van de woonlinten langs Schaapsdijk en Kampweg, met het omliggende open
ruimtegebied.
Voor u ligt het verslag van het participatiemoment van dit planningsinitiatief voor het RUP Zonevreemde
bedrijven - deelplan Clics te Wuustwezel op 25 oktober 2018.
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Gemeente Wuustwezel
Gemeentepark 1
2990 Wuustwezel
Contact:
Dienst Omgeving
paul.deckers@wuustwezel.be
T 036 904 636

Website:
www.wuustwezel.be
(zoek op RUP ‘Zonevreemde bedrijven – deelplan Clics)

2. Publieke Raadpleging

Bij de start van het planningsproces is iedereen welkom om suggesties en opmerkingen te geven op
de startnota. De gemeente Wuustwezel legt via een publieke raadpleging twee documenten voor aan
alle geïnteresseerden:


De startnota: beschrijft over welk gebied het RUP gaat, wat de gemeente met het RUP wil
bereiken, welke alternatieven ze onderzoekt en hoe de milieu-effecten van de verschillende
planalternatieven worden onderzocht.



De procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief RUP te komen, zowel hoe het
proces gepland wordt als hoe het effectief wordt uitgevoerd. De procesnota is een document
met een louter toelichtende waarde.

De publieke raadpleging loopt van woensdag 17 oktober 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018.
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Om de betrokken omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om nadere vragen te
stellen en om in dialoog te kunnen gaan met de gemeente werd een infomarkt (infra) georganiseerd
waarbij de geïnteresseerden hun input kunnen geven.

3. Aankondiging participatiemoment
Het participatiemoment werd samen met de publieke raadpleging aangekondigd in het Belgisch
staasblad (BS .16.10.2018), op de website van de gemeente Wuustwezel en in drie nationaal
verspreide kranten (GVA, 16.10.2018; Het Nieuwsblad, 16.10.2018; HLN, 16.10.2018) en door
aanplakking in de gemeente.
Via de website van de gemeente Wuustwezel zijn de start- en procesnota te raadplegen.

(BS 16.10.2018)
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(HLN, 16.10.2018)

(Het Nieuwsblad, 16.10.2018)
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(GVA, 16.10.2018)

4. Aanpak en verloop participatiemoment

In het GC Blommaert worden een aantal panelen voorzien met informatie over het beoogde RUP.
Ook een aantal inkijkexemplaren van de start- en procesnota liggen ter beschikking. Iemand van de
gemeentelijke dienst Omgeving is aanwezig om de bezoeker toelichting te geven bij de voorgenomen
plannen. Geïnteresseerden kunnen de infomarkt vrij en doorlopend tussen 18u en 20u bezoeken en
vragen stellen en hun opmerkingen en suggesties kenbaar maken.

5. Resultaten participatiemoment

a. Algemeen
Er hebben zich geen bezoekers aangemeld gedurende de infomarkt.
b. Inhoud van de schriftelijke reacties
Niet van toepassing.
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6. Foto’s

7. Wat gebeurt er met dit verslag?

Dit verslag wordt samen met de reacties die worden ingediend tijdens de publieke raadpleging
en met de startnota en de uitgebrachte adviezen overgemaakt aan de bevoegde dienst voor
milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage.
Het verslag is door het publiek raadpleegbaar op de website van de gemeente Wuustwezel.
(www.wuustwezel.be – zoekterm planningsprocessen).
Ook het planteam gaat met de eventuele informatie uit de infomarkt aan de slag. Op basis
van al deze informatie (dit verslag en de formele adviezen en de ingediende reacties en/of
bezwaren) wordt de startnota omgevormd tot een scopingsnota waarin de te onderzoeken
ruimtelijke aspecten, de effectenbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd en de methode
ervan worden vastgesteld. De bevoegde dienst voor milieueffectrapportage gebruikt deze
informatie onder andere om een kwaliteitsbeoordeling door te voeren. Ook die
kwaliteitsbeoordeling wordt geïntegreerd in de scopingsnota. (meer informatie hierover kan
teruggevonden worden in de procesnota.)
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