
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 11/01/2022
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Manu Claes, Jan Comhair, Tom Dehaene, Bertrand Demiddeleer, Ella De 
Neve, Karen Dirickx, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, 
Annelies Janssens, Koen Moeyersons, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris 
Poelaert, Katrien Putzeys, Alfons Roebben, Ann Schevenels, An 
Steegen, Hilde Torfs, Joris Van den Cruijce, Linda Van den Eede, Walter 
Zelderloo en Tania Gilson (verslag)

Verontschuldigd /

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Ze wenst iedereen een schitterend jaar, een goede gezondheid en veel arbeidsvreugde toe. 
De voorzitter deelt mee dat de provincie de voorbije jaren heel goed bezig was en hoopt dat dit 
aangehouden kan blijven. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook 
externen kunnen meevolgen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 7 december 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen - 
Eerste herziening' - definitieve vaststelling

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat, indien dit dossier niet definitief wordt vastgesteld, het 
volgende week nogmaals wordt besproken. Ze vraagt of gedeputeerde Schevenels nog iets wenst toe 
te voegen.

Gedeputeerde Schevenels legt uit dat dit geen nieuw dossier is en dat het reeds een geruime tijd 
gekend is binnen de provincie. De woorden ‘herziening’ en ‘rechtsherstel’ zijn zeer belangrijk. De 
opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd opnieuw opgestart. In de loop van de 
voorbije jaren werd de Plan-MER-procedure doorlopen en uitgevoerd. In 2018 werd een eerste 
voorontwerp opgesteld. Een eerste plenaire vergadering zorgde voor heel wat opmerkingen. 
Vervolgens werd er een tweede voorontwerp opgesteld. Op 20 april 2020 organiseerde men opnieuw 
een plenaire vergadering. Op basis hiervan werd in het voorjaar 2021 een voorlopige vaststelling 
goedgekeurd van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied 
Tienen – eerste herziening’.



Nadien werd, gedurende 2 maanden, een openbaar onderzoek georganiseerd met heel wat bezwaren 
als resultaat. Er werden ook adviezen opgevraagd aan diverse instanties. Het ganse dossier werd 
vervolgens voorgelegd aan de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO) om het 
openbaar onderzoek te behandelen. Dit resulteerde in een uitvoerig advies. De deputatie heeft dit 
grotendeels advies gevolgd. Het PRUP gaat enerzijds over de afbakeningslijn ‘Kleinstedelijk Gebied 
Tienen’ en anderzijds over een drietal deelplannen: het regionaal bedrijventerrein Soldatenveld, 
detailhandelszone Leuvenselaan en Oostelijke Ring. Per deelplan worden de opzet, de grote lijnen 
van de bezwaren en het advies toegelicht. Het volledige advies van de PROCORO werd reeds 
midden november bezorgd aan alle raadsleden samen met alle uitgebrachte adviezen en bezwaren. 
Hierdoor had iedereen ruimschoots de tijd om dit belangrijk advies na te lezen. De medewerkers 
hebben dit dossier zeer nauwkeurig opgevolgd en behandeld.

Karen Dirickx, planoloog bij de dienst Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie en gaat na of er vragen zijn over het deelplan ‘Detailhandel Leuvenselaan’.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Karen Dirickx voor de zeer heldere uiteenzetting tot nu toe en 
vraagt dat gedeputeerde Schevenels nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels bevestigt dat de uiteenzetting volledig is en deelt mee geen bijkomende 
inlichtingen te hebben.

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat het volgende deelplan kan toegelicht worden.

Karen Dirickx gaat na of er vragen zijn over het deelplan ‘regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn. Het laatste deelplan kan toegelicht worden.

Karen Dirickx gaat na of er vragen zijn over het deelplan ‘Oostelijke Ring’.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn. De presentatie wordt verdergezet.

Karen Dirickx licht het voorstel van wijzigingen toe die voortvloeien uit de deputatievergaderingen van 
9 en 16 december 2021toe. Ze gaat na of gedeputeerde Schevenels nog bijkomende informatie wenst 
toe te voegen en of er vragen zijn.

Gedeputeerde Schevenels geeft aan dat Karen Dirickx dit goed heeft toegelicht. Ze legt uit dat de 
bijkomende beperkingen die door de deputatie werden toegevoegd in het deelplan Soldatenveld  
voortvloeien uit een expliciete vraag opgenomen in het advies van de stad Tienen en die vervolgens 
ook bleek uit de bespreking met de stad. Het zoeken van een goed draagvlak is zeer belangrijk niet 
alleen op vraag van de stad. Dit kwam ook tot uiting uit de inhoud van de bezwaren van de buurt.

Karen Dirickx gaat na of er vragen zijn.

De voorzitter bedankt Karen Dirickx voor al het werk en de degelijke toelichting en stelt vast dat er 
geen vragen zijn. Ze licht toe dat ze onder de indruk is van alle aanpassingen en gegrondheid of 
degelijkheid waarmee alle adviezen werden ingewonnen en bestudeerd. Ze deelt mee dat dit echt wel 
een meerwaarde is t.o.v. de vorige versie. 

De voorzitter concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan 
worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

3 Toelichting strategisch project Getestreek

De voorzitter vraagt of gedeputeerde Schevenels nog iets wenst toe te voegen.



Gedeputeerde Schevenels legt uit dat ze steeds de gewoonte heeft om dergelijke dossiers vooraf te 
kaderen. Ze vult aan dat het geen nieuw strategisch project is maar een vervolg. De periode van het 
vorige strategische project was afgerond. Er werd vervolgens een nieuwe aanvraag tot verderzetting 
ingediend. Deze vraag werd gehonoreerd. 
Gedeputeerde Schevenels geeft ook nog mee dat er bij de dienst een nieuwe projectcoördinator (An 
Steegen) werd aangeworven. An Steegen heeft zich onmiddellijk gesmeten in deze mooie regio. 
Samen met de andere partners hebben er reeds heel wat overlegmomenten plaatsgevonden. 
Deze toelichting past ook in het kader om de strategische projecten, die telkens een periode van 3 
jaar lopen, regelmatig terug te koppelen aan de commissieleden zodanig dat iedereen op de hoogte 
blijft van de verwezenlijkingen in de regio’s van de provincie. 

An Steegen, projectcoördinator bij de dienst Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de hand 
van een presentatie.

De voorzitter bedankt An Steegen voor de zeer ruime en gedetailleerde toelichting. Ze gaat na of er 
vragen zijn en of gedeputeerde Schevenels nog een conclusie wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels feliciteert An Steegen voor haar belangrijke inzet van de voorbije 
maanden.

4 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vragen, bemerkingen of suggesties zijn en deelt mee dat de geplande 
raadscommissie van volgende week niet doorgaat. De volgende raadscommissie vindt plaats op 1 
februari ’22 om 15 uur. 

Linda Van den Eede stelt vast dat er momenteel een openbaar onderzoek loopt naar 4 GRUP’s in 
functie van knooppunten op de Ring. Ze vraagt of de provincie hierin is betrokken en wanneer dit 
besproken wordt in de raadscommissie.

Katrien Putzeys, diensthoofd Ruimtelijke Planning, reageert dat de deputatie net voor het jaareinde 
een advies heeft geformuleerd op de 4 plannen. Dit is de eerste stap in de juridische procedure van 
de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de fase van het openbaar onderzoek over het 
ontwerp van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het dossier voorgelegd aan de 
raadscommissie en de provincieraad. In de eerdere fase van het dossier brengt de deputatie advies 
uit.

Linda Van den Eede vraagt inzage in de geformuleerde adviezen.

Katrien Putzeys deelt mee dat dit kan opgevraagd worden via de Griffiedienst.

De voorzitter gaat na of er nog vragen, bemerkingen of suggesties zijn.

De voorzitter bedankt de raadsleden en alle medewerkers voor de boeiende en interessante agenda. 

Datum volgende vergadering 1 februari 2022 om 15 uur
Einduur van de vergadering 14:20 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


