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U ZWE 31-1 06 
  

dossi e r  

20191112 v participatiemoment b estand  

OC Den Tap, Moen  pl aa ts  

12 november 2019 D atu m 

Participatiemoment RUP Omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg 

A anw e zig Spreker presentatie:  

- Aurelie Van Obbergen (stedenbouwkundig ontwerper Intercommunale Leiedal) 

Begeleiding infomarkt:  

- Cedric Vervaet (milieudeskundige studiebureau Antea Group) 

- Bart Willaert (GSA gemeente Zwevegem) 

- Stefaan Verreu (milieudeskundige Intercommunale Leiedal) 

- Aurelie Van Obbergen (stedenbouwkundig ontwerper Intercommunale Leiedal) 

Aantal aanwezigen participatiemoment: ca. 100-tal 

Bij lag en Presentatie 

 

1 Verloop participatiemoment 
 
Op 12 november 2019 werd een participatiemoment georganiseerd over de startnota van het RUP 
Omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg.  
 
Dit participatiemoment ging door in OC Den Tap in Moen, Stationsstraat 2, 8552 Zwevegem.  
Doorlopend tussen 18u30 en 21u konden geïnteresseerden terecht in het OC om infopanelen te 
raadplegen. Op 5 verschillende infopanelen werd ingegaan op  

- De historiek van het RUP 
- De te onderzoeken scenario’s 
- De RUP-procedure (en hoe opmerkingen overgemaakt kunnen worden) 
- De opzet van het MER-onderzoek (2 panelen) 

 
Doorlopend tijdens het participatiemoment konden bezoekers hun inhoudelijke en/of procedurele vragen 
richten tot de 4 vertegenwoordigers vanuit Antea, Leiedal en de gemeente.  
 
Daarnaast werd op 2 (vooraf aangekondigde) vaste tijdstippen een korte presentatie gegeven. Tijdens 
deze presentatie werd vooral meer uitleg verschaft over de historiek van het RUP, waarom een tweede 
startnota opgemaakt wordt, en hoe het RUP en de plan-MER zich tot elkaar verhouden.  
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2 Ontvangen opmerkingen of suggesties 
 
Doorlopend tijdens het participatiemoment konden aanwezigen via een formulier en een verzamelbox 
hun opmerkingen overmaken.  
 
In de verzamelbox werden na afloop van het participatiemoment geen ingevulde formulieren 
aangetroffen.  
 
Tijdens de rest van de participatieperiode werden wel verschillende opmerkingen vanuit de bevolking 
ingestuurd. Deze worden – samen met de uitgebrachte adviezen van overheden en adviesinstanties – 
gebundeld en digitaal ter beschikking gesteld van alle overheden en adviesinstanties (conform de 
vereisten van de RUP-procedure).  
 
 
 


