
De opmaak van het bestemmingsplan Loofstraat 

Om het masterplan te kunnen uitvoeren is er een bestemmingswijziging nodig en maken we een ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) op. De opmaak van dit bestemmingsplan verloopt volgens een nieuw vastgelegd 

stappenplan met meer inspraak van de burger en een geïntegreerd onderzoek naar de impact op vlak van 

mobiliteit, milieu, geluid, enz.  

STAP 1 

Na het infomoment van 16 november 2017 volgt de opmaak van een start- en procesnota.  

 Startnota: doelstelling van het masterplan en resultaten van de impact op de omgeving. 

 Procesnota: verloop van de procedure; wanneer winnen we adviezen in, informatie naar de buurt en 

participatietraject.  

 Timing: nota’s afgewerkt januari 2018 

STAP 2 

Nadat de startnota door de stad is goedgekeurd volgt een inspraakperiode van 2 maand. 

 Iedereen kan officieel opmerkingen en suggesties indienen over de startnota van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan.  

 Adviesronde van gemeentelijke en andere adviesinstanties  

 Infomoment  

STAP 3 

De scopingnota is een document die verder bouwt op basis van de startnota met de resultaten van de 

inspraakperiode. Welke ruimtelijke aspecten beoordelen we en welke milieueffectbeoordelingen worden er 

uitgevoerd. Het doel? Aftoetsten of een milieueffectrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is.  

STAP 4 

De stad maakt daarna het voorontwerp op. Dit plan bevat een voorstel van de precieze bestemming van 

de gronden en wordt goedgekeurd door de stad. Nadien geven een aantal administratieve diensten hierop 

hun advies. 

STAP 5 

Op basis van het bekomen advies wordt het ontwerp opgemaakt, dat goedgekeurd  moet worden door de 

gemeenteraad. Dan volgt er een openbaar onderzoek dat 2 maanden duurt. Wie dat wenst, kan dan 

bezwaren en opmerkingen indienen.  

STAP 6 

 De stad maakt daarna het eindontwerp op, dat definitief vastgesteld moet worden door de 

gemeenteraad. Ten slotte wordt de goedkeuring van het bestemmingsplan gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. 

 Timing definitief bestemmingsplan: zomer 2020. Vanaf de goedkeuring geldt het bestemmingsplan in 

de praktijk en moet met de voorschriften rekening worden gehouden bij een vergunningsaanvraag. 

 Na het bekomen van de juiste vergunningen (omgevings- en/of verkavelingsvergunningen) kan, al dan 

niet gefaseerd, gestart worden met de bouwwerken. Het is echter ook mogelijk dat er voor bepaalde 

zones vroeger bouwwerken (eventuele sloopwerken,…)  worden uitgevoerd, voordat het RUP definitief is. 

 


