Verslag participatievergadering RUP WUG Sacramentsstraat - 1 oktober 2020 in Scharpoord 19u30

Opbouw participatiemoment
Het betreft het eerste participatiemoment in het kader van de publieke raadpleging van 07/09/2020
tot en met 05/11/2020 met betrekking tot het RUP WUG Sacramentsstraat, fase startnota.
Het participatiemoment werd georganiseerd aan de hand van een informatievergadering op
1 oktober 2020 om 19u30 in Scharpoord.
Er werd een algemene toelichting over het RUP gegeven, waarna er voor de aanwezigen ruimte was
voor vraagstelling.
Op de informatievergadering waren een 18-tal aanwezigen, naast beleidsmensen, ambtenaren van
het gemeentebestuur Knokke-Heist en de ontwerper van het RUP.
Schepen Demeyere verwelkomde het publiek en gaf een korte inleiding over de opzet en de
verwachtingen van de avond.
Jan Van Coillie, directeur stadsontwikkeling, zette de inhoudelijke toelichting neer, zie presentatie
participatiemoment in bijlage.

Vraagstelling







Waarom worden er 2 scenario’s naar voor gebracht als er reeds voorkeur is voor een bepaald
scenario?
De suggestie wordt geopperd om dit stukje groen, dat zich dicht bij de bebouwing bevindt, te
behouden. Bij handopsteking blijkt dat de meerderheid van de aanwezigen (bijna unaniem)
gewonnen is voor dit idee.
De vraag wordt gesteld indien hier wonen zou worden toegelaten dat dit enkel sociaal zou zijn?
Er wordt meegegeven dat de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen niet wensen in te
zetten op deze locatie gezien de ligging. Dit wordt bijgetreden door aanwezigen door te stellen
dat de stadskern op een zekere afstand ligt, de voorzieningen niet (minder) aanwezig zijn en de
mobiliteit (afstand tot openbaar vervoer) een probleem vormt.
Er wordt aangehaald door een aanwezige dat er in de kern van Knokke en Heist voldoende
potentieel (grond) aanwezig is om te bouwen.

De avond wordt afgesloten met te melden dat iedereen welkom is om bijkomende suggesties en/of
info door te geven tijdens de consultatieperiode, tot uiterlijk 05 november 2020.
Voor bijkomende info zijn de documenten terug te vinden op de gemeentelijke website, via de
volgende link :
https://www.knokke-heist.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/publieke-raadplegingenopenbare-onderzoeken-rups

