RUIMTELIJKE ORDENING
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde
plannen en programma's en overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 5 juli
2018, wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het voorontwerp van besluit van
de Waalse regering tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel
D.II.2, §2, lid 4 van het Wetboek Ruimtelijke Ordening.
Het ontwerp gaat over de vaststelling van ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel
D.II.2 §2, vierde lid, van het Wetboek Ruimtelijke Ordening.
De overheid die het initiatief neemt voor het voorontwerp van besluit en die bevoegd is om
de ecologische doorgangsgebieden vast te stellen, is de Waalse regering.
Er werd een milieueffectenrapport van het voorontwerp van besluit van de Waalse regering
opgesteld.
Het voorontwerp van besluit van de Waalse regering is het voorwerp van een procedure van
de evaluatie van de impact op het milieu in een grensoverschrijdende context.
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Duur van het onderzoek
De duur van het openbaar onderzoek is vijfenveertig dagen. Het onderzoek wordt geopend
op 22 oktober 2018 en afgesloten op 5 december 2018.

Raadpleging van het dossier
Het dossier dat het voorwerp is van het openbaar onderzoek, kan gratis worden
geraadpleegd:
-

-

in de gemeenten;
Er dient te worden verwezen naar de berichten van openbaar onderzoek die de
gemeentelijke colleges aanplakken op de gebruikelijke plaatsen voor aanplakking om
kennis te nemen van de dagen, tijdstippen en plaatsen waar het dossier ter inzage ligt
in de gemeenten tijdens de openingsuren van de kantoren, alsook van de naam en de
contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de
afspraken die moeten worden gemaakt voorafgaand aan de raadpleging van het
dossier, op een weekdag tot 20.00 uur of op een zaterdagvoormiddag.
in de lokalen van de Cellule du développement territorial (cel voor ruimtelijke
ontwikkeling), 5 rue des Masuis Jambois te 5100 JAMBES, op werkdagen (behalve op 2
en 15 november 2018) van 10.00 tot 12.00 uur.
Op de website van het Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme
(departement ruimtelijke ontwikkeling en stedebouw) van de DGO4 van de Service
public de Wallonie (Waalse overheidsdienst), op volgend adres :
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/liaisonsecologiq
ues

Toelichting bij het voorontwerp van besluit van de Waalse regering
Iedereen kan uitleg krijgen over het voorontwerp van besluit van de Waalse regering bij de
Cellule du développement territorial, dhr. Thierry BERTHET, algemeen afgevaardigde,
telefonisch op het nummer 081/32 26 00, voor de Franstalige Gemeenschap, en bij de
Directie in Eupen, mevr. Susanne HEINEN, directrice, telefonisch, op het nummer 087/59 85
30, voor de Duitstalige Gemeenschap.

Bezwaarschriften en opmerkingen

Bezwaarschriften en opmerkingen dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en schepenen naar keuze van de betrokkene.
Schriftelijke bezwaren en opmerkingen worden vóór de afsluiting van het onderzoek of op
de dag van de slotzitting van het onderzoek verstuurd per fax, e-mail voor zover de
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gemeente daartoe een adres heeft opgegeven, of per gewone brief, of worden afgegeven
aan de daartoe aangewezen persoon. Op straffe van nietigheid moeten verzendingen per
brief of fax van een datum en handtekening worden voorzien; verzendingen per e-mail
moeten duidelijk worden geïdentificeerd en ook van een datum worden voorzien. De
envelop, fax of e-mail moet volgende informatie vermelden: Voorontwerp van besluit van
de Waalse Regering tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in
artikel D.II.2 §2, vierde lid, van het Wetboek Ruimtelijke Ordening.
Mondelinge bezwaren en opmerkingen worden vóór de afsluiting van het openbaar
onderzoek in ontvangst genomen, op afspraak, door de daartoe aangewezen persoon of
tijdens de zitting van afsluiting van het onderzoek.
Er dient te worden verwezen naar de berichten van openbaar onderzoek die de
gemeentelijke colleges aanplakken op de gebruikelijke plaatsen voor aanplakking om kennis
te nemen van het adres naar waar bezwaren en opmerkingen kunnen worden gestuurd
alsook van de naam en de contactgegevens van de personen die worden aangewezen om de
bovenstaande bepalingen uit te voeren.

Afsluiting van het openbaar onderzoek
Op 5 december 2018 vindt er in elke gemeente een slotzitting plaats.
Er dient te worden verwezen naar de berichten van openbaar onderzoek die de
gemeentelijke colleges aanplakken op de gebruikelijke plaatsen voor aanplakking om kennis
te nemen van het tijdstip en de plaats van de slotzitting van het openbaar onderzoek.
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