
RUP DORPSKOM – FASE STARTNOTA 
 

VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT D.D. 11.12.2017 
 
Datum : 11.12.2017 om 18u.30’. 
Adres : Gemeentehuis, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede 
Aanwezigen :  
Burgemeester Carine Dewaele, Schepen van Ruimtelijke Ordening Pedro Ketels,  
Eric Baert, Christine Callens, Rony Villez, leden gecoro, 
Tom Lagae, Claudine Vandendriessche, geïnteresseerde burgers, 
Stedenbouwkundig ambtenaar Marc Vermeulen. 
Verontschuldigd : 
Heleen Calcoen, Griet Lannoo, ontwerpers Leiedal. 
 
Op 11 december 2017 werd in het gemeentehuis een participatiemoment georganiseerd 
waarbij aan de geïnteresseerden om 18u.30’ de procesnota en de startnota werd 
voorgesteld. 
 
Ingevolge de afwezigheid van de ontwerpers werd de presentatie verzorgd door de 
stedenbouwkundig ambtenaar Marc Vermeulen. 
 
Tijdens en na de presentatie werden volgende vragen / opmerkingen geformuleerd: 
 
- Vraag Tom Lagae : zou kunnen onderzocht worden bij de uitwerking van de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor het perceel van de gemeente (blauw perceel 1)palend aan 
de Kloostertuin indien er voor de lagere school een bijkomende toegang kan voorzien 
worden. Dit zou veiliger zijn dan de huidige toegangen via Stationsstraat en Nieuwstraat. 
Marc Vermeulen antwoordt dat het dan wel niet de bedoeling kan zijn om het autoverkeer ten 
gevolge van het afzetten / afhalen van de leerlingen naar die straat verschuift want daar zijn 
geen voorzieningen.  
Hij antwoordt dat het enkel de bedoeling zou zijn om de kinderen te voet of per fiets langs 
daar te laten toekomen / vertrekken. Gezien de geplande realisatie in de omgeving kan dit 
interessant zijn. 
 
- Vraag Rony Villez bij de MER-tabel : daar worden telkens maar gebieden van 0,3 ha. 
aangeduid maar hoe groot is het eigenlijke plangebied ? 
Schepen Pedro Ketels antwoordt dat dit niet in het bundel is opgenomen. 
Marc Vermeulen vult aan dat de daar vermelde oppervlaktes slaan op de rode en blauwe 
percelen in het plangebied dus enkel de percelen waar bestemmingswijzigingen voorzien 
worden. Hij zal wel navragen hoe groot het eigenlijke plangebied is. 
 
- Vraag Rony Villez i.v.m. de begrenzing van het RUP : hij vindt het vreemd dat dit eindigt in 
het midden van de Heulsestraat en dan plots wel een stuk van het Burg.R.Vandemaeleplein 
meeneemt. 
Marc Vermeulen antwoordt dat dit te wijten is aan vroegere keuzes om plannen te maken. 
Als dan een later plan wordt opgemaakt, moet je dan zorgen dat dit perfect aansluit. 
Destijds werd het deel van het Burg.R.Vandemaeleplein waarschijnlijk meegenomen om dat 
men dacht dat er op korte termijn wel iets zou wijzigen voor die enkele kleine huizen die daar 
stonden en bij de latere opmaak van het BPA Langemunte werd dit niet gewijzigd. 
Om dergelijke zaken recht te zetten, zou men eigenlijk gelijktijdig beide BPA’s / RUP’s 
moeten herzien. 
 
 
 



Hij stelt zich de vraag hoe dit dan zal zijn bij wegeniswerken : moet dan maar één deel van 
de straat aansluiten ? 
Marc Vermeulen antwoordt dat wegeniswerken altijd over een straat gaan, niet over een 
RUP en dus het plan wordt opgemaakt voor de volledige weg en uiteraard beide zijden 
moeten aansluiten. 
Momenteel zijn de werken voor site Nelca bezig. Een deeltje daarvan is niet inbegrepen in 
BPA Stationsstraat maar uiteraard moeten alle woningen aansluiten via een gescheiden 
stelsel op de riolering. 
Wat wij wel proberen is, om via uitbreidingen van de RUP’s tot een beter geheel te komen : 
nu worden bvb. die laatste woningen in de Stationsstraat net voor de Julien Ottevaerelaan 
opgenomen want nu waren in de Stationsstraat over de Nieuwstraat de eerste woningen 
opgenomen in BPA Dorpskom, dan één woning in BPA Nieuwstraat en de laatste woningen 
waren in geen van beide opgenomen. Door de huidige opmaak wordt dit nu allemaal 
opgenomen in één RUP. 
 
- Vraag Rony Villez om ergens een inventaris op te nemen met alle gebruikte afkortingen 
want dit is voor de personen die dagelijks met ruimtelijke ordening bezig zijn wel duidelijk 
maar voor een gewone burger zijn veel afkortingen niet zomaar gekend. 
Schepen Pedro Ketels is hiermee akkoord. 
Marc Vermeulen belooft deze suggestie zeker mee te nemen daar dit ook al herhaaldelijk 
werd gemeld bij vorige procedures. 
 
Het participatiemoment werd afgesloten om 19u.15’. 
 
Lendelede, 11.12.2017, 
 
De stedenbouwkundig ambtenaar, 
 
 
 
 
Marc Vermeulen 
 
 


