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Openbare zitting
S.

Definitief vaststelien RUP opheffing reservatiestrook Liitbergen
DE RAAD,
• Gelet op Fiet gemeentedecreet van 1 5/07/2005, zoals Iaatst gewijzigd bu decreet van

23/01/2009, inzonderheid op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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Gelet op het KB van 07/11/1978 houdende vaststelling van het gewestplan Dendermonde;
Gelet op het besluit van de Viaamse Regering van 11/04/2008 tot vaststeiling van nadere
regels met betrekking tot de vorm en inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008, gewijzigd op 19/06/2009,
betreffende het integratiespoor voor de milieueffectenrapportage over een ruimteiijk
u itvoeri ng spi an;
Gelet op de Vlaamse Codex RuimtelUke Ordening, in werking getreden op 01/09/2009;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22/1 0/2007 waarin het gemeenteiijk ruimteiijk
structuurpian definitief werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 24/01/2008,
waarin het Gemeenteiijk Ruimtelijk Structuurplan werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het coilege van burgemeester en schepenen van 17/08/2010
houdende de principiéle beslissing tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan
opheffing reservatiestrook;
Gelet op het gerneenteraadsbesluit van 23/02/2011 waarbij het ontwerp van het
gemeentelijk ruïmtelijk uitvoeringspian opheffing reservatiestrook voorlopig werd vastgesteld
en aan het coflege van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven tot het
organiseren van het openbaar onderzoek;
Qverwegende het vooriiggend ontwerp gemeentelljk ruimtelijk uitvoeringsplan Opheffing
reservatiestrook bestaande uit een verordenend grafisch plan, stedenbouwkundige
voorschriften en toelichtingsnota;
Overwegende dat het ontwerp werd opgemaakt door Kristof Van Peteghem, gemeenteiijk
stedenbouwkundige ambtenaar en Michael De Keulenaer deskundige ruimtelljke ordening,
opgenomen in het register van ruimtelijke pianners;
Overwegende het openbaar onderzoek dat hep van 01/03/2011 tot 29/04/2011, dat dit werd
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsbiad, het gemeenteiijk infoblad Infogem, de
genieentehijke website en in verschihlende dagbladen;
Overwegende de ingewonnen adviezen over het voorontwerp van het gemeenteiijk ruimtelijk
uitvoeringspian, aangevraagd voor de plenaire vergadering van 10/12/2010;
Overwegende de adviezen opgenomen in het versiag van deze pienaire vergadering;
Overwegende dat het voorontwerp werd aangepast aan deze adviezen;
Overwegende het gemotiveerd advies van de Gecoro zoais uitgebracht tijdens de vergadering
08/06/201 1, bevattende de bundeling en coôrdinatie van de bezwaarschriften en adviezen,
ingediend tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp;
Overwegende dat uit dit advies blijkt dat I bezwaarschrift werd ontvangen betreffende het
qebrek aan een goed aiternatief voor zwaar verkeer vanuit Wichelen naar de E] 7 gezien de
huidige tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Veerstraat;
Overwegende dat de Gecoro betreurt dat de omleidingsweg technisch niet meer kan worden
gereahiseerd om de dorpskern van Uitbergen ieefbaarder te maken maar dient vast te stehlen
dat opheffing hier van de reservatiestrook iogisch s gezien hij onuitvoerbaar is;
Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door voorzitter Gabri&s;

BESLUIT: met 18 stemmen voor, l(atJa Cabriéls, Anne-Marie De Lausnay, René Kets, Julien Wettinck,
Wim ArbiJn, Tom Temmerman, Francky Verhofstadt, Carme Meyers, Marleen Zaman, Jan De Palmenaer,
Freddy Schatteman, An Van Driessche, Steven Baeyens, Dion Landuyt, Piet Vandoolaeghe, Raf Maes,
Wmhly De Coster, Erik Van Acker, 5 afwezig, Luc Vercruyssen, Michel Van der Haegen, Tania Vis,

Patrick Van Malderen, Kris Malfhiet

ART. 1
Neemt kennis van het gemotiveerd advies van de Gecoro zoals uitgebracht iijdens de
vergadering van 8juni 2011e bevattende de bundeling en coôrdinatie van de bezwaarschriften
en adviezen, ingediend Ujdens het openbaar onderzoek over het ontwerp.
ART. 2
Volgt het uitgebrachte advies van de Gecoro en verwerpt het ingediende bezwaarschrift en kiest
er aldus voor geen aanpassingen aan te brengen in het voorontwerp.
ART. 3
Steit het bu dit besluit gevoegde gemeentelijk ruimteiijk uitvoeringsplan Opheffing
reservatiestrook Ultbergen definitief vast. Dit plan bestaat uit:
De normatieve delen van dit gemeentelijk uitvoeringsplan bu dit besluit gevoegd ais bijiagen I
en Il
bulage I bevat het verordenend grafisch plan
bulage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan
De niet-normatieve delen van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, meer bepaald de
tekstuele toelichting en kaarten, bu dit besluit gevoegd ais onderdeei van bijlage III.
Deze toelichtingsnota bevat:
een weergave van de feitelijke en juridische toestand
de relatie met het ruimtehjk structuurplan waarvan het een uitvoering is
een opgave van de voorschriften die strudig zun met het ruimtelijk uitvoeringsplan en
opgeheven worden
een overzicht van de conclusies van de plan MER screening
ART. 4
Maakt het ontwerp gemeentelijk ruimtehjk uitvoeringsplan Opheffing reservatiestrook ter
goedkeuring over aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent.
ART. S
Het gemeentelijk ruimtehjk uitvoeringsplan Opheffing reservatiestrook en een afschrift van dit
besluit wordt voor verder gevolg gezonden aan:
Departement RWO, Ruimtehjke Planning, de delegeerde planologisch ambtenaar, Koning
Albert li laan 19 bus 11, 1210 Brussel
Afdeling Ruimte en erfgoed Oost-Vlaanderen, de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
ART. 6
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
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