
- Knesselare: Groen Ursel (goedgekeurd op 26/02/13)

- Knesselare

- Ursel

- Groen Ursel

- Moerbeke: Joanna Van Parijs (goedgekeurd op 27/02/13)

- Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1 (definitief vastgesteld op 17/06/15)

- Herbestemming zone voor verblijfsrecreatie A2

- Herbestemming zuidelijk deel zone voor verblijfsrecreatie D5

- Herbestemming zones voor verblijfsrecreatie F2, F3, F4, F5 en F6

- Herbestemming gedeelte woonuitbreidingsgebied 'Habroek'

- Herbestemming gedeelte woonuitbreidingsgebied 'Merlanstraat'

- Reconversie zones voor verblijfsrecreatie naar open ruimtegebied: fase 1 (definitief vastgesteld op 17/06/15)

- Aalst: Achterstraat

- Berlare: Zandstraat

- Haaltert: Reamerik

- Lede: Ledestraat

- Sint-Niklaas: Kernemelkstraat - Riemeersstraat - Haneweestraat

- Stekene: D6, D7, D12

- Reconversie verblijfsrecreatie Rekegemstraat Zwalm (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Reconversie zones voor verblijfsrecreatie fase 1b: Vlaamse Ardennen (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Maarkedal: Kafhoek

- Ronse: Fiertel

- Ronse: Scherpenberg

- Reconversie zones voor verblijfsrecreatie fase 1c: Wachtebeke (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Wachtebeke: Kloosterbos

- Wachtebeke: Wildestraat

PRUP's Reconversie verblijfsrecreatie

FASE 1: Herbestemming naar open ruimte van zones voor verblijfsrecreatie binnen prioritaire open-ruimte-gebieden

http://www.oost-vlaanderen.be/documents/CW/52061108262650906grafisch plan plangebied 1 knesselare%5b1%5d.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/CP/52062108272651007grafisch plan plangebied 2 ursel%5b1%5d.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LS/52063108282651108grafisch plan plangebied 3 groen ursel%5b1%5d.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GB/52053108212650308prup joanna van parijs.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PU/527413438205c_grafisch_plan_1.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/DU/527423438306d_grafisch_plan_2.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LR/527433438407e_grafisch_plan_3.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IT/527443438508 f_grafisch_plan_4.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GB/527453438609g_grafisch_plan_5.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BO/527093439803a_deelrup_aalst_achterstraat.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MH/527153439904b_deelrup_berlare_zandstraat.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/JX/527213440005c_deelrup_haaltert_reamerik.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/AF/527273440106d_deelrup_lede_ledestraat.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RF/527333440207e_deelrup_sint-niklaas_haneweestraat_riemeersstraa.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/AU/527493440308f_deelrup_stekene_d6,_d7_en_d12.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FK/528183545003 grafisch_plan_prup104_reconversie_verblijfsrecreatie_zwalm_dv.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ZC/528693561803 rup_40000_213_00117_00001_gp_maarkedal_kafhoek_dv.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/AZ/528643562106 07060014_prup_1_fase_1b_ronse_de_fiertel_definitief_ontwerp_met_bijlages.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FA/528653562207 07060014_prup_1_fase_1b_ronse_scherpenberg_definitief_ontwerp_met_bijlages.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GF/528353545803 wachtebeke_kloosterbos_definitief_ontwerp_met_bijlages.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/CF/528343545904 wachtebeke_wildestraat_definitief_ontwerp_met_bijlages.pdf


- Reconversie zones voor verblijfsrecreatie fase 1d: z-vormige bosstructuur (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Sint-Niklaas: Sinaaiwegel

- Sint-Niklaas: Schrijberg

- Sint-Niklaas: Jagersdreef

- Beveren: Stuurstraat

- Reconversie zones voor verblijfsrecreatie fase 1e: Hamme (zone 'Akkershoofd') (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas fase 1 (zone 'Reinakker') (definitief vastgesteld op 22/06/16)

- Herbestemming zone voor verblijfsrecreatie 'Reinakker'

- Herbestemming gedeelte woonuitbreidingsgebied 'Collemanstraat'

Definitief vastgestelde PRUP's:

- Reconversie verblijfsrecreatie Berlare fase 2 (zone 'Kouter') (definitief vastgesteld op 29/04/15)

- Reconversie verblijfsrecreatie Lede fase 2 (zone 'Ledestraat') (definitief vastgesteld op 17/06/15)

- Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 (definitief vastgesteld op 18/11/15)

- Stekene: Ten oosten van Klein Sinaai (B1)

- Stekene: Nieuwdorp (C1 en C2)

- Stekene: Ten noorden van het Bekaf Complex (noordelijk deel D5, D10, D11 en D14)

- Stekene: Hellestraat - Stropersstraat (E1, E2, E3, E4 en E5)

- Sint-Gillis-Waas: Heykavel

Nog op te starten

FASE 2: Herbestemming naar recreatief woongebied van zones voor verblijfsrecreatie aansluitend bij woonomgeving

FASE 3: Herbestemming naar open ruimte van zones voor verblijfsrecreatie binnen minder prioritaire open-ruimte-

gebieden

http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SP/528743562805 gp_stniklaas_sinaaiwegel_dv.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QI/528773562704 gp_stniklaas_schrijberg_dv.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BS/528863586003 aangepast verordenend grafisch plan.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QG/528923586003 aangepast verordenend grafisch plan.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TY/528583552603 prup_4_fase_1e_hamme_akkershoofd_definitief_ontwerp_met_bijlages.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ZJ/530433781506 grafisch_plan_1.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/HO/530443781607 grafisch_plan_2.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YW/526773398112grafisch_plan.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/DP/527613439204b_verordenend_deel.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TW/528493546505 grafisch_plan_1.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KO/528503546606 grafisch_plan_2.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NI/528513546707 grafisch_plan_3.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FR/528523546808 _grafisch_plan_4.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NI/528533546909 grafisch_plan_5.pdf

