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Synthese

Dit participatiemoment behoort tot de opstartfase van het geïntegreerde planningsproces voor de
opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) De Boerekreek. Dit participatieverslag
bevat een overzicht van het participatiemoment dat de Provincie Oost-Vlaanderen heeft
georganiseerd op 20 december 2018. Er was een infomarkt met mogelijkheid tot interactie
doorlopend open van 17u30 tot 20u00. Om 18u30 volgde een korte presentatie met de
kernboodschap. De doelstellingen waren enerzijds informeren van alle betrokkenen en anderzijds
luisteren naar de waardevolle lokale input, met als participatiegraad informeren en raadplegen. De
doelgroep was zo breed mogelijk. 34 personen hebben het participatiemoment bezocht. In het
verslag staat een overzicht van de verzamelde input.
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Beschrijving participatiemoment
Doelstelling

De doelstelling van het participatiemoment was tweeledig: enerzijds informeren van alle
betrokkenen en anderzijds luisteren naar de waardevolle lokale input. Omwonenden, eigenaars
van gronden, actoren, medewerkers van het sportcentrum De Boerekreek kregen antwoord op
hun vragen, maar konden ook hun opmerkingen formuleren op de voorliggende planintenties.
De infomarkt ging door op donderdag 20 december 2018, doorlopend van 17u30 tot 20u.
Daarnaast is het mogelijk om van 17 december 2018 t.e.m. 14 februari 2019 om schriftelijke
opmerkingen door te geven over de startnota. Dat is de periode van de publieke raadpleging.

Doelgroepen
De infomarkt was gericht op de lokale bevolking (omwonenden en eigenaars), het lokale beleid,
de gebruikers van het domein en de sportfaciliteiten en andere geïnteresseerden.
De infomarkt was vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden en er was geen inschrijving nodig.
De avond is aangekondigd in het lokaal infoblad De Vijfklank, op de website van de gemeente
Sint-Laureins, op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen, in het Belgisch Staatsblad, en
drie dagbladen (De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Tijd), via de sociale mediakanalen van de
gemeente en de provincie en in de nieuwsbrief #planningkwadraat van de Provincie. Daarnaast
is er een uitnodiging verstuurd naar de provinciale en lokale pers, en naar de omwonenden en
eigenaars binnen een contour rond het sportcentrum.
De infomarkt werd bezocht door 34 bezoekers, waaronder een journalist van Het Nieuwsblad.

Participatiegraad en methodiek
We hebben de methodiek van de infomarkt toegepast en legden daarbij de focus op de
participatiegraad ‘informeren’ en ‘raadplegen’.
Informeren
Informatiepanelen stelden de inhoud van de startnota voor aan het publiek op een visueel
aantrekkelijke wijze. De infopanelen zijn terug te vinden via
www.oost-vlaanderen.be/prupdeboerekreek. Op een centrale tafel in de zaal lagen alle
documenten die de bezoekers konden inkijken: het masterplan, de startnota en de procesnota
van het PRUP De Boerekeek. De bezoekers werden ingelicht aan de hand van persoonlijke uitleg
van verschillende personen: de verantwoordelijke ruimtelijke planner, de
participatiemedewerker, een medewerker van de provinciale dienst Patriumonium en 2
medewerkers van het sportcentrum De Boerekreek zelf. Naast informatie over de inhoud van de
startnota, werd er informatie gegeven over de manier waarop verdere inspraak mogelijk is om
zo de mensen te helpen doorheen de officiële procedure.
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Raadplegen
Deelnemers konden ter plekke input geven op verschillende manieren: rechtstreeks en
persoonlijk aan de aanwezige medewerkers, via postkaartjes of via post-its waarbij ze hun
suggesties konden kleven op een grote luchtfoto van het projectgebied. We verzamelden 8
post-its met suggesties. Die input zal bestudeerd en meegenomen worden in het verdere
proces. 18 mensen lieten hun gegevens na omdat ze graag persoonlijk op de hoogte worden
gehouden van het vervolgproces. Enkele mensen lieten hun gegevens achter met de vraag om
actief betrokken te worden bij de opmaak van het planproces.
Infomarkt en plenaire toelichting
De infomarkt was doorlopend open van 17u30 tot 20u. Om 18u30 vond een plenaire
presentatie plaats door de verantwoordelijke ruimtelijk planner, die de kernboodschap nog
eens samenvatte. Na de presentatie stelden mensen spontaan enkele vragen plenair. Die
werden ook plenair beantwoord door de verschillende medewerkers.

Persaandacht
Na het participatiemoment zijn er enkele artikels verschenen in de lokale kranten (Het
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws).
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Resultaat participatiemoment
Output methodiek

Vragen na de plenaire presentatie en tijdens de infomarkt:
Algemene vragen over de toekomstvisie, het PRUP en het plangebied
- Hoe zit het met de eigendommen van de Provincie?
- Antwoord: Momenteel wijkt het PRUP niet af van de bestaande eigendommen van de
Provincie. Het PRUP blijft binnen de grenzen van de eigendom van de Provincie. Binnen
het domein is wel een particuliere eigendom gelegen die ook deel uitmaakt van het
plangebied. In het verleden zijn de aanpalende eigenaars benaderd voor de aankoop van
hun percelen, dat is gelegen in waardevol agrarisch gebied. Toen werd er beloofd dat er
geen bestemmingswijziging zou komen. Nu is die wel bezig, en dat is vooruitgang, dus
dat kunnen we begrijpen. Maar de percelen in de hoek (gelegen naast de kreek) zullen
op eenzelfde manier moeten benaderd worden, zodat er geen last komt ten opzicht van
elkaar. Bv. in het najaar kunnen de landbouwvoertuigenslijk met zich meebrengen en
dan kan dat tot aan de parking en de weg, en dus ook tot aan de huizen komen. De
Provincie zou moeten bekijken om die percelen ook aan te kopen. Daarnaast is er
momenteel ook evolutie naar steeds grotere landbouwmachines, dus de weg zal
voldoende breed moeten zijn.
Antwoord: Deze opmerkingen worden meegenomen en bekeken. Aankoop zal steeds
afhankelijk zijn van het beschikbare budget en van prioriteiten.
- Gaat de parking groot genoeg zijn voor grote evenementen?
Antwoord: De parking zal toenemen qua capaciteit, maar we willen ook geen
megaparking voorzien. Er zijn vandaag 55-60 parkeerplaatsen. In de nieuwe plannen
voorzien we70 à 80 parkeerplaatsen langs de nieuwe toegangsweg. Het is niet de
bedoeling om alle parkeernood van het sportcentrum op te vangen. Als er heel grote
evenementen plaats vinden met een tijdelijke grote parkeernood, kan ook tijdelijk de
winterweide open gesteld worden.
-

Algemene opmerking: Nieuwe polyvalente zaal zal in een stiltegebied in OostVlaanderen liggen. Er wordt een verbod op nachtelijke activiteiten luider dan 40 decibel
gevraagd. Men vreest dat er met de polyvalente zaal dat er ook fuiven gaan komen. Het
is nu het moment om een verbod hierop te verankeren in de voorschriften.

-

Algemene opmerking: groenvoorziening op de site van het centrum dient meer
aandacht te krijgen. Ook een groenscherm kan het uitzicht voor de buren verbeteren
zodat zij kijken op groen in plaats van op gebouwen. De landschappelijke inkleding van
de site zou ook meer aandacht moeten krijgen. De vzw ‘Landschappen Sint-Laureins’
denkt hier in de toekomst graag mee over na met de Provincie. Er waren veel ideeën
van de vereniging Landschappen Sint-Laureins over de groene afwerking van de site
(groendak, groenscherm, …)

-

Er was ook een suggestie om de bouwhoogte van de loods en de sporthal om te draaien
zodat het hoogste volume aan de binnenkant is gelegen van de site.
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-

Enkele deelnemers gaven aan dat er enkele doelgroepen beter direct worden betrokken
bij dit planproces; eventueel bij het volgende werkatelier: Regionaal Landschap
Meetjesland, Natuurpunt, Landschappen Sint-Laureins, de aanpalende landbouwers.

Vragen over de waterlopen op de site
- Er is sprake van verleggen van de waterloop. Wat is de functie nu?
Antwoord: Er wordt inderdaad ook een verlegging van een waterloop voorzien die
momenteel instaat voor waterafvoer. Dit gegeven is reeds overlegd met de dijkgraaf.
-

Aan de waterloop, kant manege, is er vanuit het sportcentrum geen 5m
onderhoudsstrook voorzien. Moet deze niet gerespecteerd worden hier? Dit is voor
particulieren verplicht maar hoe zit het dan met de voorbeeldfunctie voor de overheid?

Vragen over verleggen of afschaffen buurtweg
- Er was tijdens de infomarkt een grote bezorgdheid over het afschaffen van de buurtweg
en de toegang voor de 3 percelen van de landbouwers.
-

Als het gaat over het landbouwterrein in de hoek en het verplaatsen van de buurtweg:
zijn de landbouwmensen al gecontacteerd daarover?
Antwoord: De bestaande buurtweg wijzigen verloopt via een aparte procedure, die nog
moet opgestart worden. De procedure van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(PRUP) is intussen al opgestart, om zo geen vertraging op te lopen. Vanaf januari zal met
de nieuwe bestuursploeg van Sint-Laureins bekeken worden wat mogelijk en wenselijk
is. Daarna zullen ook de aanpalende eigenaars en landbouwers betrokken worden. Het
doel is altijd om de gronden bereikbaar te houden, ofwel via een bestaande buurtweg
ofwel via een nieuwe toegangsweg met recht van doorgang.

-

Er is sprake om de buurtweg af te schaffen en te verleggen. Hoe zal de woning die
daaraan paalt, kunnen ontsluiten?
Antwoord: Bij het verleggen of afschaffen van de weg zal er steeds over gewaakt worden
dat er een recht van doorgang is voor de particuliere woning. De toegang tot de woning,
zal dus steeds verzekerd worden.

-

Buurtweg 26 (parallel met het dijklichaam) wordt niet meer gebruikt wegens de slechte
staat ervan maar wordt wel regelmatig gebruikt voor drugshandel (nabijheid
Nederland). Is een tractorsluis een mogelijkheid om wagens te vermijden maar wel nog
toegang te verlenen voor de tractors? Landbouwers gebruiken de weg momenteel niet
om de weg te ‘sparen’. Die is momenteel in slechte staat.

Andere vragen en opmerkingen:
Waterkwaliteit
- Er was tijdens de infomarkt een grote bezorgdheid over de waterkwaliteit en de
oorsprong van de vervuiling van de Boerekreek zelf.
Momenteel is de kwaliteit niet goed, waardoor er door het Agentschap Zorg en
Gezondheid een verbod is op zwemmen en windsurfen. Zeilen mag in principe, maar
daar bekijkt het sportcentrum zelf of het wenselijk is, om zo ook de gezondheid van de
doelgroepen (vaak kinderen) voorop te stellen.
-

Hoe zit het met de kwaliteit van het water van de Boerekreek? Die is de laatste tijd zeer
slecht. Zal de kwaliteit verbeteren?
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Antwoord: Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) doet momenteel
onderzoek aan de hand van metingen en kijkt wat de oorzaak van de vervuiling is.
Bedoeling is om de vervuiling aan te pakken, maar dat wel in samenwerking met de
gemeente en de eigenaars. De gemeente stelt ook aan dat er acties in opmaak zijn, ook
gelinkt aan het lozingsproces.
Wandel- en fietssteiger
Er werden ook vragen gesteld over de voetgangersbrug over de Boerekreek. Waarom komt dat
niet aan bod in deze infomarkt?
Antwoord: Die beslissing werd recent genomen door het provinciaal beleid, maar toen was het
planningsproces voor het PRUP al opgestart. Het is een nieuw gegeven dat we zullen moeten
bekijken. Bovendien heeft het provinciaal beleid enkel het idee goedgekeurd, maar zijn er nog
geen concrete uitvoeringsbeslissingen aan gekoppeld. Het doortrekken van de fiets- en
wandelroute staat los van de procedure voor de opmaak van het PRUP, want er is geen
bestemmingswijziging voor nodig. Als er vragen zijn, kunnen mensen terecht bij de provinciale
dienst Patrimonium.
Opmerkingen: er zijn bedenkingen bij het feit dat het ook een fietsroute moet zijn. Enkel een
wandelroute zou ook voldoende zijn.
Daarnaast waren er ook bekommernissen over de impact op het landschap en natuur van de
fietssteiger. Er zijn ook bedenkingen over de veiligheid (moeten er leuningen komen?)
Paardenweide- en welzijn
Vanuit enkele omwonenden was er de bezorgdheid over het welzijn van de paarden van de
Boerekreek. Tijdens de hittegolf van voorbije zomer stonden de paarden buiten en was er geen
mogelijkheid voor hen om de schaduw op te zoeken. Het aanplanten van bomen en groen zou
zeker in deze optiek dienen bekeken te worden. Er wordt hierbij gedacht aan notelaars omdat
die diep in de grond groeien. Ook tijdens de winter staan de paarden in een natte modderige
weide. Daarnaast werd de bezorgdheid ook geuit over het feit dat er te weinig plaats is voor de
paarden. Dit zou beter moeten bekeken worden.
Andere
Duidelijke scheiding publiek-privaat langs de noordelijke weg zodat dagtoeristen niet op de
private delen komen.
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Outcome methodiek
Dankzij de infomarkt is een eerste stap gezet om de planintenties dichter te brengen bij de
buurt. De bezoekers werden geïnformeerd, maar konden tegelijk ook al enkele
aandachtspunten meegeven voor het vervolgtraject. Bovendien gaven enkele personen en
verenigingen aan dat ze actief betrokken willen worden in het vervolgtraject.

Advies implementatie input
De input van dit participatiemoment wordt verwerkt door de verantwoordelijke ruimtelijk
planner in samenwerking met de andere actoren van dit project. Zo kan bekeken worden welke
suggesties kunnen opgenomen worden in het planproces, maar ook welke niet. Een
beargumenteerde terugkoppeling zal onder andere gebeuren in de scopingsnota.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke planning
Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent
09 267 75 62 - ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/prupdeboerekreek
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