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PARTICIPATIEMOMENT 

In kader van de publieke raadpleging voor de opmaak van het RUP Malengier, van 30-05-2022 t.e.m. 28-
07-2022, is een participatiemoment georganiseerd op woensdag 01-06-2022. 
Naast het bestuur was er nog 1 persoon aanwezig. 

VERSLAG 

 
- Aan de hand van een PowerPoint, wordt het procesverloop van het RUP in beeld gebracht alsook de 

doelstelling van de opmaak van het RUP.  
Inhoud van de presentatie:  
o wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? 
o procedure van een RUP 
o RUP Malengier 
o documenten ter inzage 
 
De opmaak van een RUP is een geïntegreerd proces. Op vandaag zitten we in de eerste fase met 
de opmaak van de startnota en procesnota. Deze worden voorgelegd voor publieke raadpleging en 
het huidige participatiemoment maakt hier deel van uit. De vervolgstappen in het RUP worden ook 
toegelicht. 
 
De startnota is een ambitieplan waarin de doelstellingen en visie voor de opmaak van het RUP 
worden toegelicht. De startnota omvat nog geen grafisch bestemmingsplan of voorschriften maar 
wordt gebruikt om o.a. de adviesinstanties en de bevolking te raadplegen over de gewenste 
ontwikkelingen.  
Naast de doelstellingen van de opmaak worden in de startnota ook de te verwachten milieueffecten 
afgetoetst. 
 
De contour van het RUP omvat op vandaag het bedrijf Malengier. 
Op vandaag wordt de ruimtelijke ordening van het gebied bepaald door het gewestplan dat verfijnd is 
via een sectoraal BPA.  

 
De doelstelling van het RUP  
Het RUP wordt opgemaakt in kader van het afleveren van een positief planologisch attest aan het 
bedrijf Malengier voor de uitbreiding van de toonzaal en werkplaats. De omgevingsvergunning is 
ondertussen afgeleverd op basis van dit attest. De gemeente is echter verplicht dit RUP op te maken 
bij aflevering van een positief planologisch attest.  
Het RUP zal dezelfde voorwaarden volgen die opgelegd zijn in dit planologisch attest en de 
omgevingsvergunning die erop is gevolgd. 

 
In het tweede deel van de startnota worden de milieueffecten bekeken van de gewenste 
ontwikkelingen. Op vandaag kunnen we stellen dat er geen grote effecten te verwachten zijn in 
opzichte van de huidige toestand. 
 
Afsluitend worden de hoofdlijnen van de procedure nog eens herhaald alsook hoe en waar men de 
documenten kan raadplegen en vragen of ideeën doorgeven. 
Alle adviezen en opmerkingen die ontvangen worden zullen verwerkt worden in de scopingnota. 
 
Er zijn geen verder vragen gesteld in de vergadering. 


