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Verslag participatiemoment d.d. 22 november 2022 
 
Verslag participatiemoment 
 
Op 22/11/2022 werd in het gemeentehuis van Zelzate door de ontwerper aan de hand van een presentatie 
een korte toelichting gegeven over het plan. 
Volgende aspecten kwamen aan bod: 

- Hoe proces- en startnota raadplegen 
- Wat is een RUP? 
- Procedure RUP 
- Situering plangebied 
- Doelstelling 
- Kaderend binnen andere beleidsdocumenten 
- Alternatievenonderzoek 
- Boscompensatie 
- Verduidelijken geen aanzienlijke milieueffecten 
- vervolgtraject 

 
Reeds tijdens de presentatie mochten vragen gesteld worden. Dit om de informatieverstrekking zo 
informeel mogelijk te houden. 
 
Bezorgdheden die werden geuit zijn: 

• De hoeveelheid bebouwing wordt best beperkt in de stedenbouwkundige voorschriften. Deze mag 
niet toenemen t.o.v. de huidige situatie 

o Het is inderdaad niet de bedoeling dat de hoeveelheid bebouwing sterk toeneemt. Wel 
zouden de op vandaag verspreide gebouwtjes meer geclusterd worden. 

• Graag ook de activiteiten beperken in tijd. 
o Momenteel is een beperking opgenomen in de startnota. Het gaat om trainingen op 

woensdag en zaterdag en een beperkt aantal wedstrijden op zondag. De exacte dagen 
zullen niet opgnomen worden in de voorschriften, wel zal de omgevingsvergunning (luik 
milieu) hiertoe bepalingen vastleggen. 

• De vraag wordt gesteld of ANB (Afdeling Natuur en Bos) zich kan vinden in de boscompensatie 
o Het advies van ANB is gevraagd en wordt afgewacht 

• Moet er voor de ontwikkeling van de sportsite ‘Zelzate Zuid’ nog een RUP worden opgemaakt? 
o Dit is niet meer nodig. Het omgevingsdossier is vergund en is conform het gewestelijk 

RUP. 
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• Is er een lange-termijn contract met Arcelor-Mittal? 
o Hier wordt bevestigend op geantwoord. 

• Er wordt gevraagd naar het engagement van de gemeente. 
o De gemeente staat achter de club 
o Er resten slechts enkele clubs in Vlaanderen 
o De club telt meer dan 350 leden 
o De club is reeds meer dan 40 jaar actief in Zelzate. 

 


