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Op 7/05/2019 werd tussen 17u00 en 19u00 een participatiemoment in het gemeentepunt te 
Zwevegem georganiseerd. Dit participatiemoment past binnen de publieke raadpleging van de startnota 
van het RUP Transfo herziening A. De publieke raadpleging werd georganiseerd van 1 april 2019 tot en 
met 30 mei 2019. 

1 Verloop participatiemoment 
Gezien de beperkte ingrepen/impact van het RUP (eerder een verfijning van de voorschriften dan een 
nieuwe zonering) en gezien de eerder geïsoleerde ligging ten opzichte van woonweefsel wordt 
vooropgesteld het participatiemoment te organiseren onder de vorm van een zitmoment.  

1.1 Toelichtend gedeelte 
Tijdens het zitmoment kan het publiek zich verder informeren over het planningsinitiatief en 
opmerkingen formuleren. Tijdens het zitmoment kunnen volgende zaken toegelicht worden: 

- Wat is een RUP? 
- Wat is een startnota? 
- Situering van het plangebied 
- Feitelijke en juridische toestand van het plangebied 
- Probleemstelling 
- Doelstelling van het RUP 
- Manier waarop suggesties, vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden 
- Stappen na de eerste raadpleging 

1.2 Participatief gedeelte 
Er werd 1 omwonende/geïnteresseerde ontvangen tijdens het zitmoment, hierbij werden een aantal 
informatieve vragen gesteld: 

- Over het opzet en de timing van het RUP 
- Over de doelstelling van het RUP 
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2 Opmerkingen of suggesties 
Over het RUP zelf werden er geen suggesties of opmerkingen gegeven.  
 
Wel werd informatief meegegeven dat er op de Transfosite zowel woonfuncties als recreatieve functies 
gelegen zijn, een zekere vorm van communicatie zal noodzakelijk zijn om te verzekeren dat beide 
functies in harmonie op de Transfosite kunnen samengaan. 
 
 
 
 
 
 


