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Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Functionele Cluster’ is momenteel in opmaak. De voorstudie werd
afgerond en er werden reeds enkele visies en schetsen naar voor gebracht. Vooraleer het plangebied
verder uit te werken, was het wenselijk om
1. eventueel ongekende knelpunten die de inwoners ervaren te detecteren;
2. de inwoners zelf een aantal ideeën te laten naar voren brengen.
Op 19 maart 2008 werd een info- en inspraakvergadering georganiseerd voor de inwoners van De
Pinte. Het verloop van de avond zag er als volgt uit:
- verwelkoming door de burgemeester en de schepen
- inleidende presentatie door het studiebureau
- inspraak via discussie in werkgroepen
- synthese van de werkgroepen verduidelijken voor het ganse publiek
- slotwoord door de schepen
Om de discussie vlot te laten verlopen werd gewerkt met 4 werkgroepen. Dit verslag bevat een
synthese van de opmerkingen die aan bod kwamen in de diverse werkgroepen. De werkgroepen
werden ingedeeld conform de vier deelruimten van het RUP.
1- KMO-zone en containerpark
Volgende opmerkingen werden geformuleerd:
- Het containerpark dient voldoende groot te zijn. Er werd geopperd dat het minimaal 1,5ha
dient te zijn.
- De uitgang van het containerpark wordt liefst niet langs de Zwartegatstraat voorzien
omwille van de veiligheid van bewoners en kinderen.
- Er wordt gevreesd voor lawaai-overlast door het bedrijventerrein (bvb. aan- en afvoer van
vrachtwagens in de vroege morgen) en door het containerpark.
- Momenteel is er ook geluidshinder t.o.v. de E17. Er dient nagegaan te worden of het
mogelijk is om maatregelen te nemen (geluidsberm, geluidsmuur, groenscherm) in de
30m reservatiestrook langs de E17.
- Er dient tussen het bedrijventerrein/containerpark een voldoende dense en brede groene
buffer voorzien te worden. Er worden breedtes gesuggereerd van 15 tot 30 meter.
- Het voorzien van een bedrijventerrein mag niet leiden tot wateroverlast. De buffering van
het water dient op het terrein zelf te gebeuren. Er dient ook zoveel mogelijk gewerkt te
worden met waterdoorlatende materialen.
- Het is noodzakelijk de Heirweg opnieuw aan te leggen (meer verkeersveiligheid). Het is
ook noodzakelijk om hier overleg te plegen met de gemeente Nazareth en de Provincie in
het kader van het provinciaal RUP.
- Het is niet wenselijk een uitgang van het containerpark te voorzien t.h.v. de
Zwartegatstraat. Dit betekent dan dat de ontsluiting van bedrijventerrein/containterpark tot
aan het kruispunt Heirweg/Rozestraat voldoende breed moet zijn. Eventueel dient
onderzocht te worden of een aparte ontsluiting van het containerpark en het
bedrijventerrein wenselijk is.
- Er was een overwegend positief oordeel om de bedrijfswoningen langs de Heirweg te
voorzien en op die manier het karakter van de woonstraat door te trekken. Een bufferzone
achter de woningen is te overwegen.
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2- Bundelen van openlucht sportterreinen
Volgende opmerkingen werden geformuleerd:
- Zal de ontsluiting van de sportvelden, de VVKSM (jeugdverblijfcentra) en een deel van de
woonwijk via één weg richting Nieuwstraat niet zorgen voor een overbelasting?
- Iedereen is voorstander om veilige fietsverbindingen te voorzien richting de kern van De
Pinte. Het is ook wenselijk te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om veilige
fietsverbindingen aan te leggen richting het dorp van Zevergem.
- De inrichting van de sportterreinen mag niet louter voor de voetbalclubs gebeuren. De
voetbalclubs zelf dringen erop aan om wel voldoende terreinen te hebben. Er werd een
enquête naar de wensen van de sportclubs gehouden door de sportraad. Hiermee zal
rekening gehouden worden.
- Voor het polyvalent gebruik van de zone tussen de sportterreinen en het
jeugdverblijfcentra
zullen
goede
afspraken
noodzakelijk
zijn
(via
beheersovereenkomsten). Dergelijke overeenkomsten zijn een volgende stap na de
goedkeuring van dit RUP.
- Er is aandacht nodig voor de geluidsoverlast van het jeugdverblijfcentrum en van de E17.
Men vreest dat bijkomende sportterreinen geen verbetering zal zijn. Het is dan ook
wenselijk om t.h.v. de E17 een geluidsmuur, dicht groenscherm of een geluidsberm te
voorzien.
- Aansluitend hierop werd gesteld er ’s nachts door snelrijdende auto’s lawaaioverlast is in
de Nieuwstraat.
- De landbouw vraagt compensaties voor het verlies aan waardevolle landbouwterreinen.
3- Hagelandplas
Volgende opmerkingen werden geformuleerd:
-

-

-

-

De aanwezigen vonden het zeer positief dat er in de toekomst geen gemotoriseerde recreatie
op de Hagelandplas plaats zou kunnen vinden.
Er werd in vraag gesteld of deze Hagelandplas wel voldoende volk zou kunnen aantrekken
gezien het reeds ruime aanbod aan recreatie in De Pinte.
Er wordt aangegeven dat voor de zonevreemde woningen meer rechtszekerheid zal geboden
worden.
Verder werd in vraag gesteld of er wel behoefte is naar een restaurant in combinatie met een
zwemvijver,….
Er wordt gevraagd naar kwalitatieve paden binnen deze deelruimte, indien er paden
gecreëerd worden. Via kwalitatieve paden kunnen zowel jongeren als ouderen van deze
deelruimte genieten.
Een brug over deze Hagelandplas vindt men er niet wenselijk; gezien de mogelijk grote
ingreep vreest men er voor een aantasting van de natuur en een breuk in het landschap.
Voor de ontsluiting van het gebied naar de aanpalende woonwijken werd nog geen echte
oplossing gesuggereerd, deze is wel wenselijk volgens de inwoners van de woonwijken.
Een buurtbewoner vond het een must om een verbinding van de ene naar de andere
woonwijk op een snelle, rustige en veilige manier via deze deelruimte te creëren. Anderzijds is
de aanpalende inwoner aan de Duivebeek in de noordelijke woonwijk geen voorstander om
via deze Duivebeek een ontsluiting te voorzien. Een bijkomend argument van deze inwoner is
dat deze beek zal moeten overwelfd worden wat niet wenselijk zou zijn gezien de vochtigheid
van het terrein.
Er werd gesuggereerd om ook de mogelijkheid te voorzien dat er met paarden langsheen de
Hagelandplas zou kunnen gereden worden.
Globaal gezien was de werkgroep het eens over het feit dat dit gebied eerder als een
educatief natuurgebied (bijvoorbeeld met de aanwezigheid van een vogelkijkhut) dient
ingericht te worden ipv van een recreatiegebied met zachte recreatiemogelijkheden.
Globaal gezien was iedereen tegen een nieuw aan te leggen waterbuffer.
De voorziene groenbuffer langs de E17 werd positief onthaalt.
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4- Op- en afrittencomplex E17
Deze werkgroep heeft slechts één belangstellende . Het is wel een afgevaardigde van AWV en tevens
inwoner van de gemeente De Pinte. Hij belooft om de stand van zaken door te geven aan de
gemeente. Hij neemt tevens nota van de voorstellen m.b.t. afschaffen van één oprit van de brug over
de E 17. Hij zal tevens nakijken of de verkeerswisselaar dient opgenomen te worden in een
Gewestelijk RUP en of de zone langs de E 17 nu wel 30 of toch 100 m bedraagt.

Verder procesverloop
Deze aandachtspunten zullen binnen de ambtelijke werkgroep die het RUP begeleidt, besproken
worden en er zal nagegaan worden met welke elementen rekening kan gehouden worden. Het RUP
uitvoeringsplan zal gefinaliseerd worden en zal voor advies voorgelegd worden aan de diverse
overheidsinstanties. De inwoners zullen opnieuw de kans krijgen om te reageren op het plan tijdens
het openbaar onderzoek dat voorzien wordt voor eind 2008.
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