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Colofon 
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Gouvernementstraat 1 
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Dienst Ruimtelijke Planning 
secretariaat: 09 267 75 61 

Plan-ID: 
RUP_40000_213_00142_00001 

Verantwoordelijke ruimtelijk planner: 
Silke Lemant 
Jolien Coppejans 

Dossierverloop 
opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie 22 februari 2018 
goedkeuring startnota door deputatie   9 mei 2018 
raadpleging startnota      28 mei 2018 – 26 juli 2018 
participatiemoment raadpleging    29 mei 2018 
beslissing plan-MER door dienst MER   7 november 2018 
goedkeuring scopingnota door deputatie   15 november 2018 
goedkeuring voorontwerp door deputatie   29 augustus 2019 
voorlopige vaststelling door provincieraad   18 december 2019 
openbaar onderzoek      3 februari – 2 april 2019 
goedkeuring plan-MER door dienst MER    
advies PROCORO       
definitieve vaststelling door provincieraad    

De normatieve delen van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn: 
(Deze zijn verordenend.) 

- het grafisch plan 
- de stedenbouwkundige voorschriften 
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1. INLEIDING 

Voorliggend document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor 
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Brielmeersen’ te Deinze in de zin van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).  
 
De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces. Het is een informatief 
en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De 
procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:  

1. Welke actoren betrokken zijn bij het planningsproces, op welke wijze de participatie 
georganiseerd wordt en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie 

2. Hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt 
door de Vlaamse Regering 

 
 
1.1. Planningscontext 
 
Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen de Tweebruggenlaan, de Stadionlaan, de 
Oude Leie en het Afleidingskanaal van de Leie (ook wel Schipdonkkanaal genoemd) op elkaar 
af te stemmen, werken de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze samen aan: 
 

- een maatschappelijk gedragen masterplan voor een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling en met aandacht voor de sociale, de ecologische en de economische 
implicaties 

- een voorstel om het masterplan uit te voeren en te beheren 
 
Het masterplan heeft drie grote ruimtelijke ambities: 
 

- het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met 
groen-recreatieve functies op regionale schaal 

- een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze 
- de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het 

stadscentrum 
 
Om het Masterplan Brielmeersen Deinze juridisch door te vertalen, is een geïntegreerd 
planningsproces tot opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
noodzakelijk.  
 
 
1.2. Planinhoud 
 
Het plangebied van het PRUP komt overeen met de kern van het projectgebied uit het 
Masterplan Brielmeersen Deinze. Het gaat om het gebied tussen het Afleidingskanaal van de 
Leie, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan:  
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Afbakening van het plangebied 
 
 
Het rapport van het voorkeursscenario van het Masterplan Brielmeersen Deinze vormt het 
inhoudelijke uitgangspunt voor het PRUP.  
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Eindbeeld van het voorkeursscenario 
 
 
Het PRUP zal enkel de hoofdlijnen van het voorkeursscenario juridisch vastleggen. 
 
Volgende elementen van het voorkeursscenario worden opgenomen in het PRUP:  
 

- Aanduiding van de 3 globale zones, elk met hun stedenbouwkundige voorschriften:  
o de ‘stedelijke ontwikkelingszone’ ten noorden van de stedelijke as voor zacht 

verkeer tussen de Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie  
(met de stadionontwikkelingen), (met vermelding dat de 2 oefenterreinen aan 
het jeugdcomplex en de parking aan het Afleidingskanaal van de Leie tot 
31/12/2026 kunnen behouden blijven) 

o de ‘geprogrammeerde parkrand’ ten zuiden van de stedelijke as voor zacht 
verkeer 
(met de sportterreinen), (ontwikkelingen in 2e fase), (met ruimte voor de 
kinderboerderij, evenementenweide) 

o het ‘extensief domein’  
- Aanduiding van het portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde 

van de Brielstraat en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften  
- Aanduiding van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het 

Afleidingskanaal van de Leie en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften 
- Mogelijkheid voor private ontwikkeling van maximaal 18.000 m² bruto-vloeroppervlakte 

(BVO) op de stadiongrond: 
o ontwikkeling van maximaal 15.000 m² bruto-vloeroppervlakte (BVO), te 

verdelen over de functies ‘wonen’ (maximaal 10.000 m² BVO) en ‘sport- of 
recreatiegerelateerde activiteiten, incl. gezondheidscentrum’ (maximaal 
5.000 m² BVO) 
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o ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk 
verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel) (maximaal 5.000 m² BVO) 

- Stedenbouwkundige voorschriften die de visuele kwaliteit van het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen moeten garanderen:  

o in het bijzonder van op de Tweebruggenlaan moeten het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen visueel aantrekkelijk zijn.  

o het stadion en de bijhorende ontwikkelingen moeten als een gesloten geheel 
worden ervaren, zonder dat hierbij ononderbroken wanden hoger dan de 
tribunes worden gecreëerd. Hoogte-accenten hoger dan de tribunes zijn 
mogelijk.  

 
 
1.3. Opmaak PRUP 
 
Op 9 februari 2017 engageerde de deputatie zich om, in het geval er voor de uitvoering van 
het Masterplan Brielmeersen Deinze herbestemmingen aan de orde zijn, een PRUP op te 
maken en daarmee te starten na de validatie van het voorkeursscenario. Om het 
voorkeursscenario te kunnen uitvoeren, moeten inderdaad herbestemmingen doorgevoerd 
worden. Aangezien het Masterplan Brielmeersen Deinze al veel informatie bevat, besliste de 
deputatie om het RUP in eigen beheer op te maken. 
 
 
1.4. Benodigde studies 
 
In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze 
is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport 
(MOBER) nodig.  
 
Op 22 juni 2017 gunde de deputatie de eerste fase voor de opmaak van deze studie aan Antea 
Belgium.  
 
Op 11 april 2019 gunde de deputatie de tweede fase voor de opmaak van deze studie aan 
Antea Belgium.  
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2. PLANTEAM 

2.1. Functie planteam 
 
Het planteam is een ambtelijke groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijke planner en in 
MER-plichtige gevallen, zoals dit dossier, een afgevaardigde van de dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de 
omvang en complexiteit van het RUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van 
het RUP-planningsproces en de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, 
de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de 
besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan wijzigen gedurende het 
planningsproces. 
 
 
2.2. Samenstelling planteam 
 
Het planteam voor het PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze bestaat uit: 
 

- Twee erkend ruimtelijk planners van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie 
Oost-Vlaanderen (Silke Lemant en Jolien Coppejans, voorheen Anne Boer) 

- Een afgevaardigde van de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Melanie Franck, 
voorheen Lieselotte Van Egdom) 

- De MER-coördinator voor het plan-MER met MOBER voor het PRUP ‘Brielmeersen’ 
te Deinze (Paul Arts van Antea Belgium) 
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3. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN 

In het kader van het project is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Die analyse bevat alle al 
betrokken en in het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP ‘Brielmeersen’ verder te 
betrekken actoren. Ze is hieronder terug te vinden. 
 
 

HOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voelen 
impact 
van het 
project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAAG 

ONDERSTEUNEN (of laten participeren) 
 

- Provinciaal recreatiedomein De 
Brielmeersen 

- Gebruikers van het recreatiedomein 
De Brielmeersen (recreanten) 

- Atletiekclub Deinze 
- Deinze Yacht Club 
- Voorzieningen in de buurt van de 

kern van het projectgebied 
(Brandweer, Politie, RAC Den Briel, 
Cultuurcentrum Leietheater, DC 
Leiespiegel, Brielpoort, Mudel, …) 

- Potentiële toekomstige gebruikers 
(bv. Hondenschool Waak En Zie, 
Deinse Kajak Club, eventuele 
toekomstige bewoners, …) 

- Bestaande handel en horeca in 
Deinze 

 

MOTIVEREN (co-creëren) 
 

- K.M.S.K. Deinze (eigenaar 
stadiongrond) 

- De Vlaamse Waterweg NV 
(eigenaar deel jachthaven en 
waterwegbeheerder) 

- Agentschap Wegen & Verkeer 
(wegbeheerder) 

- Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (wegbeheerder) 

 

INFORMEREN 
 

- Departement Omgeving 
- Sectorale administraties 

(gemeentelijk – provinciaal – 
gewestelijk): Toerisme (Oost-) 
Vlaanderen, dienst Mer, De Lijn, … 

- Procoro 
- Gecoro 
- Provincieraadsleden 
- Gemeenteraadsleden 
- Lokale bevolking (Deinzenaars) 
- Bevolking van de ruimere regio 

OVERTUIGEN 
 

- Stad Deinze 
- Provincie Oost-Vlaanderen 

(Ruimtelijke Planning – Sport & 
Recreatiedomeinen – 
Patrimonium) 

 

 LAAG    Hebben impact op het slagen van het project  HOOG 
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4. ADVIESINSTANTIES, STUURGROEP EN FORMELE 
DESKUNDIGEN 

4.1. Adviesinstanties 
 
Conform artikel 2.2.12 §2 van de VCRO en bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen 
zijn er voor het PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze volgende adviesinstanties: 
 

- PROCORO Oost-Vlaanderen  
- Departement Omgeving  
- College van burgemeester en schepenen van Deinze  
- Agentschap voor Natuur en Bos  
- Agentschap Innoveren en Ondernemen  
- Agentschap Wonen-Vlaanderen  
- Departement Landbouw en Visserij 
- De Vlaamse Waterweg nv  
- Agentschap Wegen en Verkeer  
- De Lijn Oost-Vlaanderen  
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
- Sport Vlaanderen  
- Toerisme Vlaanderen  
- Fluxys  
- Elia 

 
 
4.2. Stuurgroep 
 
De beslissingen voor het Masterplan Brielmeersen Deinze worden genomen door een 
stuurgroep. Bedoeling is om die stuurgroep ook in te zetten voor het geïntegreerd 
planningsproces voor het PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze. 
 
De stuurgroep bestaat uit leden met beslissingsrecht en permanent adviserende leden. 
 

De leden met beslissingsrecht zijn: 
- Stad Deinze 
- Provincie Oost-Vlaanderen 

 
De permanent adviserende leden zijn: 

- K.M.S.K. Deinze 
- De Vlaamse Waterweg nv 
- Agentschap Wegen en Verkeer 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 
 
4.3. Formele deskundigen 
 
In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze 
wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) 
opgemaakt. Hiervoor werden volgende deskundigen formeel aangeduid: 
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- Paul Arts: MER-coördinator en deskundige voor de disciplines ‘Landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie’ en ‘Mens (ruimtelijke aspecten)’ (Antea Group) 

- Inge Van der Mueren: deskundige voor de disciplines ‘Bodem’ en ‘Water’ (Antea 
Group) 

- Koen Slabbaert: deskundige voor de discipline ‘Mobiliteit’ (Antea Group) 
- Sofie Claerbout: deskundige voor de discipline ‘Biodiversiteit’ (Antea Group) 
- Guy Putzeys: deskundige voor de discipline ‘Geluid en trillingen’ (dBA-plan) 
- Dirk Dermaux: deskundige voor de discipline ‘Lucht’ (Antea Group) 
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5. PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES 

5.1. Doorlopen processtappen en genomen besluitvorming 
 
 
PROCESSTAP 

 
BESLUITVORMING 

 
 

01/03/16 – 15/06/16 Initiatie project ‘Masterplan Brielmeersen Deinze’ 

 

20/06/16 Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Deinze en Provincie 
Oost-Vlaanderen voor project ‘Masterplan Brielmeersen Deinze’ 

 

01/09/16 – 31/12/16 

• Uitwerken overheidsopdracht “Opmaak Masterplan 
Brielmeersen Deinze” 

• Uitwerken procesverloop project ‘Masterplan Brielmeersen 
Deinze’ 

 

26/01/17 
Gunning door deputatie van overheidsopdracht “Opmaak 
Masterplan Brielmeersen Deinze” aan BLAUWDRUK 
STEDENBOUW / LAMA / Orientes / ndvr 

09/02/17 
Goedkeuring procesnota voor project ‘Masterplan Brielmeersen 
Deinze’ en engagement voor opmaak PRUP in eigen beheer, in 
geval er herbestemmingen aan de orde zijn, door deputatie 

21/02/17 Goedkeuring procesnota voor project ‘Masterplan Brielmeersen 
Deinze’ door college van burgemeester en schepenen 

 

01/03/17 – 31/01/18 Uitwerken voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen 
Deinze 

 

22/02/18 Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan 
Brielmeersen Deinze door deputatie 

02/18 
Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan 
Brielmeersen Deinze door college van burgemeester en 
schepenen 

 

17/01/18 – 15/02/18 Opmaak informatieve en evolutieve procesnota 

  

22/02/18 Beslissing opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie 
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26/02/18 – 08/05/18 Opmaak startnota met voorstel inhoud plan-MER met MOBER 
door planteam (validatie door stuurgroep) 

 

09/05/18 
Goedkeuring startnota met voorstel inhoud plan-MER met 
MOBER door deputatie in functie van adviesvraag en 
raadpleging 

 
28/05/18 – 26/07/18 Raadpleging en adviesvraag over startnota (60 dagen) 
 
29/05/18 Participatiemoment in kader van raadpleging over startnota 
 

30/07/18 – 08/11/18 
Opmaak scopingnota met inhoud plan-MER met MOBER (en 
eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door 
planteam (validatie door stuurgroep) 

 

15/11/18 Goedkeuring scopingnota met inhoud plan-MER met MOBER 
door deputatie 

 

April – augustus 2019 
Opmaak voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER 
(en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota 
en/of scopingnota) door planteam (validatie door stuurgroep) 

 

29/08/19 
Goedkeuring adviesvraag voorontwerp PRUP en ontwerp plan-
MER met MOBER (n organisatie plenaire vergadering) door 
deputatie 

 

September – oktober 2019 Adviesvraag over voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met 
MOBER (20 dagen) 

  
23/09/2019 Toelichting aan de PROCORO 
  
01/10/19 Plenaire vergadering 
 

Oktober – november 2019 

Opmaak ontwerp PRUP (en eventueel aanvullen informatieve 
en evolutieve procesnota en/of scopingnota en/of aanpassen 
ontwerp plan-MER met MOBER) door planteam (validatie door 
stuurgroep) 

  
12 november 2019 Validatie ontwerp PRUP door stuurgroep 
  

05/12/19 Goedkeuring ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER 
door deputatie 

 

10/12/19 Toelichting aan de eerste commissie 
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18/12/19 Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER 
met MOBER door provincieraad 
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5.2. Geplande processtappen en verwachte besluitvorming 
 
 
PROCESSTAP 

 
BESLUITVORMING 

 
 

3 februari – 2 april 2020 Openbaar onderzoek over ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER 
met MOBER (60 dagen)  

 

2 – 7 maart 2020 Infomarkt + participatiemoment in het kader van het openbaar 
onderzoek 

 

April – mei 2020 Opmaak voorstel behandeling adviezen, bezwaren en 
opmerkingen openbaar onderzoek door planteam 

 

Begin juni 2020 
Behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar 
onderzoek door PROCORO (binnen 90 dagen na einde 
openbaar onderzoek) 

 

Juni – augustus 2020 
Opmaak definitief PRUP en definitief plan-MER met MOBER (en 
eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door 
planteam (validatie door stuurgroep) 

 

September 2020 Definitieve vaststelling PRUP en plan-MER met MOBER door 
provincieraad (binnen 180 dagen na einde openbaar onderzoek) 

 
November 2020 Schorsingsmogelijkheid door Vlaamse regering (45 dagen) 
 
December 2020 – januari 
2021 Publicatie in Belgisch Staatsblad 

 

Januari 2021 Inwerkingtreding PRUP (14 dagen na publicatie in Belgisch 
Staatsblad) 
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6. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

6.1. Vooraf gevoerde communicatie en participatie 
 
In het kader van de ontwikkeling van het voorkeursscenario voor het Masterplan Brielmeersen 
Deinze werd al een participatietraject doorlopen. Gezien de vele stakeholders die bij dit project 
betrokken zijn en het belang dat het projectgebied voor vele partijen heeft, was dit absoluut 
een meerwaarde.  
 
De agenda werd bepaald door de stuurgroep, maar het bredere publiek kreeg de gelegenheid 
om problemen en oplossingen aan te brengen. Tijdens publieke participatiemomenten, kon 
input gegeven worden over verschillende aspecten van het masterplan. Op één moment was 
iedereen welkom, terwijl de andere momenten gericht waren op een bepaalde doelgroep. 
Hierdoor kon elke doelgroep vanuit zijn eigen insteek meedenken over het volledige 
projectgebied en over alle mogelijke functies.  
 
Om input te krijgen voor de ontwikkeling van scenario’s, organiseerden de Stad Deinze en de 
Provincie Oost-Vlaanderen volgende participatiemomenten:  

- 3 thematische interactieve bijeenkomsten met gerichte uitnodigingen van specifieke 
doelgroepen: 1 rond ‘natuur en educatie’ (06/03/17), 1 rond ‘spel’ (15/03/17) en 1 
rond ‘sport’ (29/03/17)  

- Een werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experten 
(28/03/17)  

- Een interactieve bijeenkomst waarop iedereen welkom was (26/04/17). In het kader 
van dat moment werd ook breed gecommuniceerd.  

 
Aanvullend aan het participatieproces dat door het projectbureau van de Stad Deinze en de 
Provincie Oost-Vlaanderen werd uitgewerkt en georganiseerd, voerde het ontwerpteam een 
reeks van gerichte diepte-interviews uit. De interviews stelden tot doel om bij het begin van de 
ontwerpopgave een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen en ambities van de 
verschillende stakeholders en om mogelijke spanningsvelden tijdig bloot te leggen. Dit vanuit 
het aanvoelen dat het combineren van recreatieve functies met andersoortige programma’s 
een aantal uitdagingen stelt die het ontwerpteam met deze interviews beter in de vingers heeft 
getracht te krijgen. 
 
Om input te krijgen voor het op punt stellen van het voorkeursscenario, organiseerden de Stad 
Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen op 17/10/17 een tweede werkatelier met de 
stuurgroepleden, relevante administraties en experten. Dat werkatelier leverde input op rond 
de thema’s ‘Landschap’, ‘Bebouwing’ en ‘Ontsluiting’. 
 
 
6.2. Communicatie en participatie in het kader van het planningsproces 
 
In het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze worden 
minstens twee momenten van communicatie en participatie voorzien: 

- één naar aanleiding van de raadpleging over de startnota  
- één naar aanleiding van het openbaar onderzoek 

 
Daarnaast kunnen aanvullend specifieke momenten van communicatie en participatie 
voorzien worden.  
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6.2.1. Raadpleging over de startnota 
 
Het eerste participatiemoment werd georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018, aan het begin 
van de periode van raadpleging over de startnota. Doel van dit eerste participatiemoment was 
om zoveel mogelijk mensen van de intenties op de hoogte te brengen en input te laten geven. 
De participatiemarkt werd uitgebreid aangekondigd, onder andere online, door middel van 
posters en via het elektronische reclamebord op het huidige voetbalstadion. De toegang tot de 
markt was vrij voor alle geïnteresseerden. Aan het publiek werd de inhoud van de startnota 
voorgesteld aan de hand van informatieve panelen. Mensen van het planteam waren aanwezig 
om meer uitleg te geven. Daarnaast gaf het publiek op een interactieve manier input voor de 
verdere ontwikkeling van het PRUP. Ook werd duidelijk gemaakt op welke manier er inspraak 
mogelijk is. Van de participatiemarkt is een participatieverslag opgesteld dat gepubliceerd is 
op de website van de provincie. 
 
 
6.2.2. Openbaar onderzoek 
 
Hoewel dit niet decretaal verplicht is, zal er ook aan het begin van het openbaar onderzoek 
een participatiemoment worden georganiseerd. Opnieuw zal worden gewerkt met een vrij 
toegankelijk en doorlopende participatiemarkt. Aan het publiek zullen de al meer concrete 
plannen worden voorgesteld aan de hand van informatieve panelen. Mensen van het planteam 
zullen aanwezig zijn om meer uitleg te geven. Daarnaast zal ook duidelijk gemaakt worden op 
welke manier mensen kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek. Ook over deze 
participatiemarkt zal uitgebreid worden gecommuniceerd. 
 
 
6.2.3. Specifieke participatiemomenten 
 
Het is mogelijk dat er in de loop van het geïntegreerde planningsproces nog bijkomende 
participatiemomenten worden georganiseerd. Zeker omdat het de bedoeling is om via een 
participatief traject oplossingen met draagvlak te bekomen. Zo kan het zijn dat participatie-
momenten voor specifieke doelgroepen worden georganiseerd, zo als dat ook gebeurd is voor 
de opmaak van het Masterplan Brielmeersen Deinze. 


	1. INLEIDING
	2. planteam
	3. betrokken en te betrekken actoren
	4. adviesinstanties, STUURGROEP en formele deskundigen
	5. processtappen en Besluitvormingsproces
	6. communicatie en participatie
	6.2.1. Raadpleging over de startnota
	6.2.2. Openbaar onderzoek
	6.2.3. Specifieke participatiemomenten


