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Algemeen 
In het kader van de publieke raadpleging, fase startnota voor het RUP 3.2 Onderlandenstraat in Spiere–
Helkijn, werd er op 30 oktober een zitmoment georganiseerd op het gemeentehuis van Spiere–Helkijn en 
dit van 16u tot 18u. Bewoners konden langskomen om hun vragen en opmerkingen te formuleren. 
Hieronder wordt een algemeen overzicht gegeven van de opmerkingen die werden geformuleerd over de 
inhoud van het plan. Er werd aan de bewoners meegegeven dat ze hun standpunten schriftelijk konden 
indienen tijdens de periode van de publieke raadpleging, namelijk van 15 oktober 2019 tot en met  
13 december 2019. 
 
Overzicht opmerkingen: 
 Er wordt gevraagd of de bekendmaking van de publieke raadpleging correct is gebeurd.  
 Er worden vragen gesteld bij de nood om de rooilijn langs de Onderlandenstraat naar achter te 

schuiven en de redenering dat dit zou gebeuren om de breedte van het voetpad te vergroten. De 
bewoners vragen zich af of er geen andere manier is om het voetpad te verbreden. De suggestie 
wordt gemaakt om van de Onderlandenstraat een éénrichtingsstraat te maken zodat de rijweg kan 
worden versmald en zo het voetpad breder kan worden gemaakt. 

 Er is nog een woning langs de Onderlandenstraat bewoond. In het planvoorstel zouden alle woningen 
langs de Onderlandenstraat worden gesloopt. Zowel de bewoners van de woning zelf als de andere 
buurtbewoners stellen de nood van de sloop van de woning in vraag. Weegt dit op tegen de nood om 
het voetpad te verbreden? 

 Er wordt ook in vraag gesteld of de wetgeving rond het voorkooprecht voor huurders voor deze 
woning werd gerespecteerd. 

 Bewoners uit de achterliggende wijk vrezen voor hun privacy door de bijkomende woningen in 
tweede bouwlijn. 

 In één van de inrichtingsvoorstellen/scenario’s wordt er een garageweg voorgesteld parallel met de 
Kerkstraat. Dit wordt niet gedragen door de bewoners. 
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