Oud-Heverlee 18 maart 2010

SP.a OH is bijzonder verheugd over beslissing van Bestendige Deputatie over het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oud-Heverlee

Vandaag,18 maart 2010, heeft de SP.a OH vernomen dat de Bestendige Deputatie van
Vlaams-Brabant, blijkbaar beslist heeft om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van OudHeverlee, niet goed te keuren en de procedure tot goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Oud-Heverlee te hernemen, en dit blijkbaar vanaf het einde van het openbaar
onderzoek.
De SP.a Oud-Heverlee is verheugd dat de partij gelijk krijgt van de Bestendige Deputatie.
De hele procedure en het goedgekeurd plan blijven objectief beoordeeld, een schoolvoorbeeld
van te weinig transparantie, van te weinig respect van de meerderheid voor mening en
opmerkingen van anderen dan de meerderheidspartijen en bijgevolg dus een schoolvoorbeeld
van “nepinspraak”. Een groot lichtpunt was even wel het kwaliteitsvolle advies van de
GECORO, van Oud-Heverlee.
In navolging van het uitgebreide bezwaarschrift van 29 pagina’s dat de SP.a Oud-Heverlee
heeft ingediend, had de SP.a Oud-Heverlee zowel op de enige vergadering van de
Gemeenteraadscommissie “Ruimtelijke ordening” als tijdens de gemeenteraden van 25
november en 15 december 2009 gesteld dat de procedure correct en transparant moest
gevolgd worden. Vooral werd de nadruk gelegd op het te volgen beginsel van behoorlijk
bestuur, het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht van de meerderheid om aan te
geven waarom het advies van GECORO en de amendementen van SP.a Oud-Heverlee niet
gevolgd werden. Tijdens deze vergaderingen had de SP.A OH (als enige politieke partij)
immers concrete amendementen neergelegd. Deze amendementen waren gebaseerd op
bezwaren van burgers en het advies van GECORO, en beoogden de tekortkomingen in de
behandeling van die bezwaren grotendeels te verhelpen.
Helaas heeft de SP.A OH moeten vaststellen dat de goedgekeurde versie bitter weinig
rekening hield, noch met het advies van GECORO noch met de ingediend amendementen.
De SP.a Oud-Heverlee was dan ook verbolgen over gebrek aan respect voor de inspraak en
het manifeste gebrek aan motivering.
Omdat overduidelijk was dat in deze procedure niet alle beginselen van behoorlijk bestuur,
zoals het zorgvuldigheidsbeginsel waren gevolgd, op een onvoldoende manier aan de
motiveringsplicht was voldaan en niet alle bezwaren waren behandeld, had de SP.a OudHeverlee een gefundeerde klacht ingediend bij de Bestendige Deputatie. De bedoeling van de
klacht was om de procedure van de goedkeuring van het (voor)ontwerp Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan volledig of gedeeltelijk te laten hernemen.

SP.a Oud-Heverlee

De Bestendige Deputatie heeft deze onderbouwde klacht niet naast zich neer kunnen leggen.
De SP.a Oud-Heverlee is dan ook verheugd dat de Bestendige Deputatie de klacht van de SP.a
Oud-Heverlee gedeeltelijk volgt. De vraag om de procedure volledig te hernemen, is door de
Bestendige Deputatie niet weerlegd en niet gevolgd. Dit kan juridische gevolgen hebben.
“Het is schrijnend om vast te stellen met welke doof- en blindheid, en gebrek aan respect
voor inspraak – en dus democratie - de meerderheidspartijen onze constructieve
waarschuwingen en amendementen in de wind hebben geslagen. “Een verwittigd man is
er twee waard”, luidt een spreekwoord. Maar een verwittigde minus 1 (de meerderheid)
is dus blijkbaar een minus 2 gebleken. We gaan nu een feestje bouwen, naar ik hoop ook
met de burgers die bezwaren hebben ingediend op dit plan. Dit is een overwinning voor
de democratie, het algemeen belang en voor de burgers van Oud-Heverlee.,” aldus Joris
Vanderveeren, gemeenteraadslid SP.a Oud-Heverlee.
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