
RUP Verbist

RUP Gentseheerweg

Participatiemoment op 26/01/2022



Inleiding

▪ Caroline Maertens
schepen van Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen, 

Openbare werken, openbare verlichting en groenbeleid, 

Mobiliteit en fietsbeleid, Stadsgebouwen

▪ Agenda
– Woordje over de procedure en participatie 

– Toelichting van het planconcept

– Rond de tafel

▪ Planteam
– Stad Izegem: omgevingsambtenaar Veronique Desmet, ruimtelijk 

planner Robbe Debergh, schepen Caroline Maertens

– Adoplan: ruimtelijk planners Bart Willaert en Gert-Jan Timmerman

051 33 73 84

0495 31 32 00

caroline.maertens@izegem.be



Overzicht 

procedure

Gentseheerweg

VerbistManegemstraat

Mezegemstraat

▪ 4 RUP’s:
1. Verbist 

2. Gentseheerweg 

3. Manegemstraat

4. Mezegemstraat

▪ Gelijkaardig thema, 

parallel verlopende 

procedures



Stappenplan

▪ Stap 2 van de 7 = raadpleging 

publiek en adviesvraag

▪ Bekendmaking: affiche stadhuis, De 

Weekbode 24/12, Het Nieuwsblad 

11/1, Het Laatste Nieuws 12/1, 

Belgisch Staatsblad 11/1, website 

stad, Izine



Timing

▪ Adviesvraag + inzageperiode 60d 17/1 tot en met 17/3, incl. 

participatiemoment 25 en 26 januari en GECORO 22 februari

▪ Scopingnota > aansluitend voorontwerp (target april ‘22)

▪ Adviesvraag + evt. plenaire vergadering + aanpassen

▪ Voorlopige vaststelling ontwerp GR 27/6 

▪ Openbaar onderzoek 60d augustus-september

▪ GECORO in oktober + eventuele aanpassingen

▪ Definitief RUP GR 14/11/22

▪ Overmaken aan hogere overheden 45d

▪ In werking 14d na BS (ca. februari ’23)



Participatiemoment en raadpleging

▪ Doel: uitwisselen informatie

– Ruim informeren over de eerste visie voor de 

plannen

– Oppikken van nieuwe kennis, aanvullende 

informatie, tips, ideeën, aanspreekpunten,… die 

van pas komen bij de verdere uitwerking

▪ Niet: 

– Bezwaren indienen > openbaar onderzoek over 

de concretere uitwerking van de plannen



Rond de tafel

▪ Planmateriaal beschikbaar

▪ Mogelijkheid tot vragen stellen

▪ Geef gerust je input al mee

▪ Verslag komt op de website (privacyproof)

▪ Zie ook het formulier op de website 

https://www.izegem.be/rupbedrijvigheid

https://www.izegem.be/rupbedrijvigheid


Mogelijkheden voor indienen reactie

▪ Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 

uiterlijk donderdag 17 maart via onze website.

▪ Of overhandig je schriftelijke reactie (tegen 

ontvangstbewijs) in het stadhuis 

▪ Of verstuur de brief aangetekend naar het 

college van burgemeester en schepenen, 

Korenmarkt 10, 8870 Izegem.



Bedankt!


