PROCESNOTA HERZIENING RUP HELDENPARK, EEKLO
1.

Actoren

1.1.

Samenstelling planteam
•

Annelies De Clercq en Silke Van Bruyssel, ruimtelijke planners Veneco

•

Dirk Waelput, stedenbouwkundig ambtenaar Eeklo

1.2.

Betrokken/te betrekken actoren

Volgende actoren maken geen formeel deel uit van het planteam maar worden wel betrokken bij het
planningsproces en voegen hun expertise toe aan het planteam. Bepaalde actoren zijn hierbij bevoorrechte
partners en worden sterker betrokken bij de opmaak van het RUP, aangezien ze een groot belang hebben
binnen de planperimeter en/of cruciaal zijn voor de realisatie op het terrein.
Gemeente Eeklo

Bevoorrechte
actor

•

Koen Loete, burgemeester

x

•

Bob D’Haeseleer, schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting,

x

stadsontwikkeling, bosbouw, jeugd, parken en plantsoenen, bescherming van de
biodiversiteit en landschappen, dierenwelzijn en duurzaamheid
•

Dirk Van de Velde, schepen van stedenbouw, milieu, sport,…

•

Meike Van Grembergen, gemeentesecretaris

Actoren binnen en palend aan het plangebied
•

Tennisclub

•

Gebruikers skatepark

Omwonenden Oostveldstraat, Kottemstraat, Zwembadstraat, Lekestraat

1.3.

Betrokken/te betrekken adviesinstanties

Aan volgende adviesinstanties wordt advies gevraagd over de startnota:
•

gecoro Eeklo

•

departement Omgeving

•

deputatie provincie Oost-Vlaanderen

•

Agentschap Wonen-Vlaanderen

•

Toerisme Vlaanderen

x

2.

Processtappen

2.1.

Voortraject

10/10/2017
2.2.

Overlegmoment

Startnota

09/04/2018 t.e.m.

Publieke raadpleging + adviesvraag

07/06/2018
18/04/2018

Participatiemoment bevolking

Xx/xx/2018 t.e.m.
Xx/xx/2018
2.3.

Plenaire vergadering

2.4.

Voorlopige vaststelling

2.5.

Openbaar Onderzoek

2.6.

Definitieve vaststelling

3.

Communicatie en participatie

Processtap

Aankondiging

Participatie

Publieke raadpleging

Publicatie in 3 dagbladen

Raadplegen van de bevolking: gedurende een

startnota

Publicatie in Belgisch

periode van 60 dagen konden de inwoners hun

Staatsblad

suggesties/opmerkingen/aandachtspunten/…
overmaken i.v.m. de startnota van de herziening
RUP Heldenpark.
De startnota kan ingekeken worden tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis en kan
digitaal geraadpleegd worden op de website van
de gemeente.

Participatiemoment

Informeren van de bevolking i.v.m. de startnota

bevolking

van de herziening RUP Heldenpark. Tijdens de
infovergadering kunnen de aanwezigen hun
suggesties/opmerkingen/aandachtspunten/…
omtrent het plan meedelen. Het
participatiemoment verliep parallel met de
conceptstudie ‘Stadsvernieuwingsproject
Oostveld’.
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