Provinciebestuur kraakt het Ruimtelijk Structuurplan van Oud-Heverlee.
Op haar laatste zitting heeft de Bestendige Deputatie van de Provincie het Ruimtelijk Structuurplan
voor Oud-Heverlee verworpen.
Groen! heeft zopas de besluiten van de Deputatie ingezien. Een eerste merkwaardige vaststelling: de
Deputatie heeft slechts 66 van de 1596 bezwaarschriften beoordeeld. Dan had ze, zo wordt letterlijk
aangegeven, al bewijzen genoeg om te besluiten dat de opstelling niet correct verlopen is.
Die eerste 66 bezwaren, en de uitgebreide klacht die onder meer Groen! rechtstreeks indiende bij de
Deputatie, worden wel grondig geargumenteerd. Liefst 6 dikbedrukte bladzijden. Groen! stelt blij vast
dat we op bijna alle punten gelijk halen.
Zo stelt de Deputatie onomwonden dat het niet opgaat om te onderzoeken of een ambachtelijke zone
nuttig en noodzakelijk is om enkele bladzijden verder te besluiten dat er hoe dan ook een
ambachtelijke zone moet komen. Dat is ook het standpunt van Groen! en een belangrijk punt in het
gezamenlijk bezwaarschrift van het actiecomité BOS.
Ook op een tweede cruciaal strijdpunt krijgt Groen! gelijk. Het gemeentebestuur wou zo veel mogelijk
bouwmogelijkheden, ook in de open ruimte. Dat kan niet zegt de Deputatie: het is in strijd met alle
principes en ook gewoon onwettelijk. Bovendien is de Deputatie niet blind voor de manier waarop de
aanpassingen gebeurden. Persoonlijke belangen, verworpen door de GECORO, geraakten uiteindelijk
toch opgenomen.
Ook wat verkeer betreft moet er heel wat aangepast worden in het Plan. De fameuze rotonde, de
Weertsedreef, het opdelen van de wegen, waarin heel wat tegenstellingen zitten, het is allemaal
opnieuw te bekijken en grondig te motiveren.
De afwijzing gaat dus nog veel verder dan de geruchten die vorige week de ronde deden. Het
Schepencollege en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening moeten hun werk
helemaal overdoen. Maar er zou geen nieuw openbaar onderzoek nodig zijn.
Het hele rapport van de Bestendige Deputatie kan u nalezen op de website www.bladgroen.be van
Groen! .

