Verslag participatiemoment start en procesnota.
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Panel :
Schepen Servaas Van Eynde: bevoegd voor ruimtelijke planning
Tony Gouwy: dienst stedenbouw van de gemeente Assenede
Verslag
1.Door de voorzitter van de gemeentelijke milieuraad wordt een advies afgeven geformuleerd in een
samenkomst van de milieuraad op 22.11.2018.
Het advies wordt integraal opgenomen in dit verslag.

Uittreksel uit verslag Milieuraad 22/11/2018
8. Participatie-traject RUP Eca-site Leegstraat
De oude ECA-site tussen Leegstraat en Kapellestraat is heden een zone voor ambachtelijke
bedrijven en KMO's. De gemeente wenst dit niet te bestendigen en wil daarom deze zone
herbestemmen. Op 26/09/2018 werd een eerste participatiemoment georganiseerd. Deze bleek
echter ongeldig wegens een procedurefout. Op 11/12/2018 (17-19u) wordt een nieuw
participatiemoment georganiseerd.
De milieuraad wenst van dit participatie-traject gebruik te maken om de 'Geef ons heden ons
dagelijks groen'- slogan van het Verkiezingsmemorandum kracht bij te zetten en niet in de
theorie te blijven hangen maar volop te gaan voor een praktische invulling ervan.
Deze herbestemming is namelijk een perfecte springplank om structureel meer en robuust
groen te voorzien in Assenede, in de vorm van een parkzone, waar er plaats kan zijn voor
speelelementen (speelbos, natuurlijke speeltuigen), volkstuinen, wandelpaden, waterpartijen,
bomen, houtkanten,... Dit in de nabijheid van scholen, sportinfrastructuur en
seniorenflats/rusthuis.
De milieuraad adviseert dan ook om deze zone te herbestemmen tot groene zone. Met
uitzondering van de bebouwde delen, deze kunnen omgezet worden naar woonzone.

2.Er wordt voorgesteld om de woningen die zich bevinden in de Kapelledreef en waarvan de tuinen
grenzen aan het plangebied in de toekomst ook te ontsluiten via dit RUP om zo de parkeerdruk in de
Kapelledreef te verminderen ( nabijheid sporthal ).
3.Er wordt voorgesteld om een zone 30 in te voeren ter hoogte van het RUP ( smalle deel Leegstraat )
om zo de verkeersveiligheid te verhogen in dit deel van de Leegstraat.

Opgemaakt 13.12.2018
Tony Gouwy

