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Raadpleging startnota en procesnota RUP Zonevreemde horeca - ’t Krekelhof
en RUP Zonevreemde horeca - De Popelier
De gemeente Gooik wenst het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde horeca op te maken
in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Gooik. Het RUP bestaat uit twee
deelgebieden, meer bepaald restaurant De Popelier en feest- en seminariezaal ‘t Krekelhof. Het RUP wordt
bijgevolg opgedeeld in twee afzonderlijke RUP’s die weliswaar gelijklopend behandeld worden.
Het RUP Zonevreemde horeca wordt opgemaakt in uitvoering van het bindende gedeelte van het GRS waarin
onder kernbeslissing 4.15 bepaald is dat zonevreemde horecazaken zullen opgenomen en behandeld worden in
een gebiedsgericht RUP. Voor horecazaken die niet zijn opgenomen in een gebiedsgericht RUP, kan een
sectoraal RUP opgemaakt worden, indien de nood hiertoe blijkt. De beide horecazaken worden geconfronteerd
met de beperkingen die verbonden zijn aan de generieke regeling inzake zonevreemde bedrijven die
verhinderen dat vergunningen worden verleend voor bepaalde zaken die inherent verbonden kunnen worden
geacht aan een normale exploitatie van een horecazaak (zoals een parking of een terras), waardoor de nood
voor de opmaak van een RUP blijkt.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 april 2020 de startnota en procesnota voor de beide
RUP’s goed. De startnota omschrijft het doel van het RUP en hoe de milieueffecten onderzocht werden. De
procesnota omschrijft het gelopen en toekomstige proces.

Raadpleging
De gemeente Gooik organiseert over de startnota een publieke raadpleging van 7 augustus 2020 t/m 5
oktober 2020. Het doel van deze publieke raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis,
suggesties en input te verzamelen van de burgers, om alternatieven te bekijken, etc.. Later in de procedure,
wanneer het ontwerp van het RUP meer vorm heeft gekregen, komt er nog een tweede openbaar onderzoek.
Tijdens de periode van de raadpleging liggen de documenten voor iedereen ter inzage op de dienst Wonen en
Omgeving van het gemeentehuis, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik (tijdens de openingsuren). De nota’s zijn ook
digitaal beschikbaar op de website van de gemeente.
Inspraakreacties moeten uiterlijk op 5 oktober 2020 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Koekoekstraat 2 in 1755 Gooik, of per mail naar
wonenenomgeving@gooik.be, met duidelijke vermelding ‘RUP Zonevreemde horeca - publieke raadpleging’.

Participatiemoment
Om de bevolking te informeren over de huidige visie van deze RUP’s nodigt de gemeente Gooik u graag uit op
een participatiemoment dat zal doorgaan op 2 september 2020 van 18u tot 20u in Cultuurschuur De Cam te
Gooik. Tijdens dit informatie- en participatiemoment kan u op infoborden de doelstellingen van het RUP
ontdekken en kan u ook uw eigen ideeën en suggesties voor deze sites kenbaar maken aan de aanwezige
vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwerper.
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