
 

 

 
 
 
 
 
RUP Sport en recreatie Bassevelde 
procesnota 
 
1. Inleiding 
 
Dit document is de procesnota die het opmaakproces van het RUP ‘Sport en recreatie Bassevelde’ 
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 in zitting van 02/10/2018 beslist dat het planteam voor 
het RUP ‘Sport en recreatie Bassevelde’ zal bestaan uit: 

• Tony Gouwy, gemeentelijk omgevingsambtenaar 
• Philippe De Coninck, burgemeester 
• Servaas Van Eynde, Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetslé, schepenen 
• Annelies De Clercq, senior ruimtelijk planner Veneco 
• Silke Van Bruyssel, ruimtelijk planner Veneco 

 
Sinds januari 2019 heeft schepen Alex Meulebroeck het planteam vervoegd. 

Contactpersoon: 
Tony Gouwy 

• E-mail: tony.gouwy@assenede.be 
• Werkadres: Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede  
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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 
• Voetbalclub KVVK Bassevelde 
• Ruitervereniging LRV St.-Agatha Bassevelde 
• KLJ Bassevelde 

 
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 
• Sport Vlaanderen 
• Vlaams Energieagentschap 

 
5. Processtappen 
 

5.1. Voortraject 
02.10.2018 startvergadering + terreinbezoek 
08.10.2018 en 
16.10.2018 

Overleg verenigingen 

26.02.2019 Overleg over inrichtingsvoorstel met planteam 
26.03.2019 Overleg over inrichtingsvoorstel met toekomstige georganiseerde gebruikers 

van de site (LRV, KVVK en KLJ) 
04.06.2019 voorleggen startnota aan college van burgemeester en schepenen 

 
5.2. Startnota 
24.06.19 – 22.08.2019 publieke raadpleging (60 dagen)  
27.06.2019 participatiemoment bevolking  
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5.3. Scopingnota 
  

 
5.4. Plenaire vergadering 
  

 
5.5. Voorlopige vaststelling 
  

 
5.6. Openbaar Onderzoek  
  

 
5.7. Definitieve vaststelling 
  

 

 
Schematische voorstelling van het planningsproces door de decreetgever (bron: Vlaamse regering) 
 
 

actuele fase 
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6. Wijze van communicatie en participatie 
Er wordt gekozen om geen klassiek participatiemoment te houden (éénrichtingsinformatie vanuit 
gemeente/ontwerper naar bevolking met mogelijkheid tot vraagstelling), maar te opteren voor een 
infomarkt. Deze vindt plaats op 27 juni 2019 van 18u tot 20u00 in het dorpshuis Bass’cul te Bassevelde. 
 
Tijdens de infomarkt en gedurende de ganse periode van publieke raadpleging worden de start- en 
procesnota ter info gelegd. 
Tijdens de infomarkt kunnen vragen gesteld worden. Op die dag zijn ontwerpers en omgevingsambtenaar 
aanwezig om de bevolking te informeren op hun vragen allerhande. 
Er wordt tijdens de infomarkt doorlopend een presentatie geprojecteerd die het masterplan visualiseert. 
Er wordt eveneens een A0-poster opgehangen met daarop de begrenzing van het RUP en de wijzigingen 
die ten opzichte van het bestaande BPA en RUP zullen worden doorgevoerd. Een aantal foto’s maken het 
visualiseren gemakkelijker voor de bevolking. 


