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Ziüing van 19 november 2019
Grondgebiedzaken - Grondgebiedzaken
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RUP Okay

- Ðefinitieve vaststelling - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer William Engels; de heer Jbhan
Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw Joske Vermeir; mevrouw Inez De
Coninck; de heer Jeroen Eenens; rnevrouw Els Van Buggenhout; mevrouw Annelies De Pauw; de heer
Luc De Ridder; de heer Roland Mortier; de heer Floris Van den Broeck; rnevrouw Els Van Gucht;
mevrÕuw Evelien Beeckman; de heer Willem De Paúw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda
Verbesselt; de heer Beñ De Wel; mevrouw Eliane LaurenÇ mêvrouw Katleen Biesemans, Algemeen
Directeur

Afurezig:
de heer Patrick De Smedt, Voarzitter

Verontschuldigd:
de heer Wouter Van Driessche

Beschrijving
Aanleiding en context
N.a.v. de gemeenteraadsbeslissing dd. 28 maart 2017 werd door het studiebureau Plan+ Bvba en de
gemeente Opwijk een ontwerp van RUP opgesteld'

Argumentatie
Na de voorbereidende stappen mn. het participatiemoment, de raadpleging over de staÊ- en de
procesnota en vervolgens ie adviesronde alsook na de voorlopige vaststelling met bijhorend openbaar
onderzoek wordt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor
defi nitieve vasGtelling.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 g2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zrjn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkonrstig andere
wettelijke en decretale bepalingen
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd dosr de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Àrtikel

1

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Okay omvattende een
toelichtingsnota, plan bestaande toestand, stedenbouwkundige vaorschriften, grafisch plan en bundel
met bijlagen definitief vast. Het plan wordt samen rnet het besluit van de gemeçnteraad en het
volledige advies van de gecoro bezorgd aan de Deputatie en de Vlaamse Regering.

Ëijlagen

L RUP_23060*214_00019_00t01_GP_DV.pdf
2, RUP_23060_214_00019_00001_SV_DV.pdf
3. RUP_23060_214_00019_00001_TNK_DV.pdf
4. RUP_23060_214_00019_00001_PN_DV.pdí
5. RUP_23060_214_Û0019 f00001_AD_DV.pdf
6. RUP_23t60_214_00019_0000I_TN_ÐV.pdf
Aldus beslist in bovenverrnelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Directeur

Voorzitter

Biesemans

ç
opwiilt

Patrick

iìlJli i"lk¿ìv ¡,,r,fir':Ílltrir.'

.,,.itl:rfurl1t;l¿.1

2/2

