
UITGANGSPUNTEN

Visievorming
In 2017 werd de conceptstudie afgerond met een ontwerp 
waarin park, plein en toegankelijkheid op elkaar werden 
afgestemd. Het huidig juridisch kader van het BPA volstaat 
niet langer om de ideeën van de conceptstudie te kunnen 
realiseren. Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet 
de randvoorwaarden en bestemmingen vastleggen. 

Uitgangspunten
 

Een groen ontmoetingsplein

Tekeningen afkomstig van de Conceptstudie

Nieuwe stadssupermarkt en bibliotheek

Parkeren afgestemd op noden

Bereikbaar maar niet overrijdbaar

Plaats voor levendige handelszaken
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Zone voor wonen: bestaande situatie blijft behouden

Zone Castrohof: gebouw met erfgoedwaarde krijgt een volwaardige plaats in het centrumplein

Zone voor gemengde centrumfuncties: verruimen van de functiemogelijkheden

Projectzone B: bouwzone voor supermarkt en woningen met maximaal behoud van  bomen

Aanduiding mogelijke routes voor gemotoriseerd verkeer

Projectzone A: nieuwe bibliotheek 

Zone voor groen centrumplein

Projectzone B’: mogelijkheid tot uitbreiding en toelevering vanuit projectzone B



PROCEDURE OPMAAK RUP HENDRIK HEYMANPLEIN

Waarom RUP Hendrik Heymanplein?
De randvoorwaarden en bestemmingen van de 
conceptstudie moeten vastgelegd worden in een nieuw 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarvoor moet een 
specifieke procedure gevolgd worden. Daarnaast moeten 
de effecten op thema’s zoals omgeving, erfgoed, milieu en 
mobiliteit onderzocht worden.  De totale duur van de 
opmaak van het RUP is ongeveer 24 maanden. Als alles 
vlot verloopt zal het plan tegen 2021 afgerond zijn.

Participatietraject = één continu proces
In de procedure van het RUP zal op twee momenten 
het brede publiek geraadpleegd worden.  De eerste 
periode voor raadpleging gebeurt na de opmaak van de 
startnota en de procesnota. Deze periode loopt van 6 
september 2019 tot 4 november 2019. Iedereen kan tijdens 
deze periode zijn ideeën en bedenkingen over de eerste 
structuurschets meegeven. Een tweede periode voor 
raadpleging gebeurt tijdens het openbaar onderzoek. 
Ook na de opmaak van het RUP, tijdens de ontwerp- en 
uitvoeringsfase zal het participatietraject doorlopen.

Conceptstudie RUP Ontwerp Uitvoering

U BENT HIER

Via de website: www.sint-niklaas.be/hendrik-heymanplein
Op het stadhuis: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

WAAR KAN IK DE START- EN PROCESNOTA RAADPLEGEN?

HOE KAN IK REAGEREN?
Via mail: info@sint-niklaas.be

Per brief: aan College van burgemeester en schepenen - Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Tijdlijn planningsproces RUP

adviesvraag + raadpleging publiek 
Startnota en Procesnota

Adviesvraag andere overheidsinstanties
GECORO + Plenaire vergadering

60 dagen

60 dagenOpenbaar onderzoek

Scopingsnota

Voorlopige vaststelling RUP op Gemeenteraad

Definitieve vaststelling RUP op Gemeenteraad

Advies GECORO


