Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Lembeek-Noord
jVerslag participatiemomentj
Dinsdag 6 maart 2018 19.00-21.00 uur.
Stevens-de Waelplein 14, 1502 Halle (Lembeek)

Op 6 maart organiseerde de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het regionaal
landschap Pajottenland & Zennevallei en de stad Halle een informatiemoment over het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord. Dit is gebeurd naar aanleiding van de
publicatie van de startnota en de raadpleging van de bevolking over de startnota.
Uitnodiging
Het publiek heeft kennis kunnen nemen van de organisatie van het participatiemoment via
verschillende kanalen. In de eerste plaats werd het participatiemoment aangekondigd in de
officiële publicatie over de raadpleging van de bevolking over de startnota. Deze
bekendmaking is verschenen in:

De Morgen op 5 maart

Het Nieuwsblad op 6 maart

Het Laatste Nieuws op 5 maart

Het Belgisch Staatsblad op 6 maart.
De bekendmaking stond ook op een affiche, die uitgehangen werd in het provinciehuis en
het stadhuis van Halle.
In de tweede plaats is de uitnodiging online geplaatst op de website van de provincie
www.vlaamsbrabant.be. Die verscheen als kalenderitem op de hoofdpagina en op de pagina
van het strategisch project Zennevallei. Ook via de Facebook-pagina van het project
Zennevallei werden mensen geïnformeerd over het informatiemoment op 6 maart.
In de directe omgeving van het plangebied zijn in de week voor het informatiemoment bijna
zevenhonderd flyers huis-aan-huis verspreid. Door middel van de flyer werden mensen op
de hoogte gebracht van het participatiemoment.
Het stedelijk informatieblad ‘Info Halle’ van februari 2018 bevatte een artikel over het
planinitiatief in Lembeek. De uitnodiging voor het informatiemoment stond vermeld bij dit
artikel.
De uitnodiging is verschenen in ‘UiT in Halle’, de evenementenkalender van de stad.
Op 21 februari verscheen ‘Perspectief’, de nieuwsbrief van de dienst ruimtelijke planning van
de provincie Vlaams-Brabant. Het tweede item ging over Lembeek-Noord en bevatte ook
een uitnodiging voor het informatiemoment op 6 maart.

Opzet en inhoud
Het participatiemoment bestond uit een informatiemarkt, een presentatie en een fakkeltocht
naar het plangebied. In de grote zaal van gemeenschapscentrum De Kring in Halle werd op
verschillende manieren informatie gegeven over de plannen voor Lembeek-Noord. Er waren
posters uitgehangen, er stond een scherm waarop beelden werden geprojecteerd, er was
een grote luchtfoto en er hing een groot doek met het werkingsgebied van het strategisch
project Zennevallei. Er werden folders ter beschikking gesteld over het project Zennevallei
en over de dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant.
Er hingen zes posters uit met de volgende informatie (zie foto 1): beelden van het
toekomstige natuurpark en de natuur in de omgeving, een overzichtskaart van het
strategisch project Zennevallei, een overzichtskaart met acties rond de Zenne in Halle, de
grondstrategie en de inrichtingsvisie voor het natuurpark, een tijdspad van belangrijke acties,
de betrokken partners, een luchtfoto van het plangebied en omgeving, een inrichtingsschets
van de toekomstige situatie, en praktische informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan en
de raadpleging over de startnota.
In de zaal stond een tafel, waarop panelen lagen met een luchtfoto van Halle en omgeving
(zie foto 2). Hierop werd de ligging van Lembeek in relatie tot de Zenne en belangrijke
groengebieden duidelijk afgebeeld. In een andere hoek van de zaal hing een groot doek met
het volledige werkingsgebied van het project Zennevallei (zie foto 3). Dit gaf een mooi beeld
van de ruimtelijke situatie in de zuidelijke Zennevallei.
Verloop van de avond
Vanaf kwart voor zeven verzamelden de geïnteresseerden zich in de zaal. Buiten stond de
vuurkorf klaar voor het aansteken van de fakkels later op de avond. Om 19.05 uur waren
vijftig tot zestig personen aanwezig om de presentatie bij te wonen.
Het welkomstwoord werd gedaan door burgemeester Dirk Pieters van de stad Halle.
Vervolgens nam schepen voor ruimtelijke ordening Marc Snoeck het woord om uit te leggen
wat er gaat gebeuren in Lembeek. Daarna vervolgde Katrien Putzeys met een uitleg over de
rol van de provincie in de plannen en over het strategisch project Zennevallei. Daan Demey
vulde aan met informatie over de onderhandelingen die nodig waren om het plan te kunnen
realiseren. Kim Ceusters van het regionaal landschap gaf een toelichting bij de voorlopige
inrichtingsvisie van het natuurpark. Ten slotte legde Matthijs van Ginneken uit wat een
ruimtelijk uitvoeringsplan is en op welke manier de besluitvorming over zo’n plan verloopt.
Na afloop van de mondelinge toelichting, die ongeveer een half uur duurde, begaf iedereen
zich naar buiten. Daar kreeg iedereen een fakkel uitgereikt (zie foto 4). De groep werd in
tweeën gesplitst voor een wandeling door het Kasteelpark en over het braakliggende terrein
dat een parkinrichting zal krijgen. Tijdens de wandeling werd een uitleg gegeven over het
plan Boommarter door Koen De Rijck van het regionaal landschap. De fakkeltocht was een
goede gelegenheid om vragen te stellen aan de projectmedewerkers en om ideeën mee te
geven over het plan.
Om ongeveer half negen was iedereen terug in De Kring. Een groot deel van de aanwezigen
is op dat moment vertrokken. Aan de overblijvers werd een kommetje soep geserveerd om
op te warmen. Enkele personen gingen nog de zaal in om de panelen of de posters te
bekijken, een folder mee te pakken of om in gesprek te gaan met een van de
projectmedewerkers. Ook buiten bij de vuurkorf stonden de projectmedewerkers een aantal
aanwezigen te woord om hun vragen te beantwoorden en suggesties te beluisteren.
Om half tien waren de laatste mensen vertrokken en was het informatiemoment voorbij.
Extra informatie
Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be
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