
AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK
27/09/2019 tot en met 25/11/2019
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
R4 - knoop Wachtebeke

Op 24 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4 – knoop 
Wachtebeke’ voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzi-
gingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. 
Omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek wordt nu een tweede 
openbaar onderzoek georganiseerd van 27 september tot en met 25 november 2019. De bevolking wordt 
uitgenodigd haar opmerkingen over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. Iedereen 
kan deelnemen. Opmerkingen, bezwaren en adviezen die reeds werden ingediend tijdens het eerste open-
baar onderzoek worden beschouwd als geldig en moeten niet opnieuw worden ingediend. Het ontwerp 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tot 25 november ter inzage op de volgende plaatsen: 

• in het gemeentehuis van Wachtebeke, Dorp 61, 9185 Wachtebeke;
• in het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate;
• in het administratief centrum Zuid van de stad Gent, W. Wilsonplein 1, 9000 Gent;
• bij het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. 
U kunt het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd, op dinsdag 22 oktober 2019, doorlopend van 19u 
tot 21u, in de raadzaal van het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 25 november 2019 via de website  
www.omgevingvlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbe-
wijs in het gemeentehuis van Zelzate of Wachtebeke of in het administratief centrum Zuid van de stad 
Gent of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning 
en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.
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