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1 Inleiding 
 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het planningsproces en traject voor 

de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas beschrijft in uitvoering van artikel 2.1.12, 

derde lid, van de VCRO en artikel 36 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 

2018 tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van 

ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in 

het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.  

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak 

mogelijk is. Het document geeft immers enkel een feitelijk relaas van de te doorlopen 

procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een 

‘leeswijzer” van de (te) doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen. 

Voorliggende nota bevat informatie over het planningsproces, de betrokken actoren, de wijze 

van communicatie en het informatie-, inspraak- en participatietraject. De procesnota is een 

evolutief document dat wordt aangevuld en bijgesteld naarmate het proces vordert. 
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2 Algemeen procesverloop 
 

2.1 Heldere overleg- en participatiestructuur 

De opmaak van een breed gedragen beleidsdocument vergt inspraak en input van 

verschillende partijen. Om deze input en interactie te bewerkstellingen wordt in dit proces 

gewerkt met een brede en heldere overleg- en participatiestructuur. De opbouw van het 

voorliggend proces wordt, samen met de procedureel te nemen stappen, samengevat in één 

helder schema (zie onderstaand schema). 

 

Elke fase start met een luik ‘creatie’ en een luik ‘participatie’. In het ‘creatie’-luik (creatie 

verhaal, creatie visie…) zoekt de projectgroep naar een sterke inhoudelijke basis. Deze wordt 

telkens in het ‘participatie’-luik co-creatief voorgelegd aan een brede groep van actoren 

gedurende een participatieronde. Met input vanuit de participatieronde gaan de leden van de 

projectgroep verder aan de slag en werken zij naar de opmaak van de nota’s gekoppeld aan 

de desbetreffende fase toe. Elke fase eindigt met een adviesronde over de afgewerkte 

tussentijdse nota’s. Hierbij worden alle noodzakelijke adviesinstanties aangeschreven en 

wordt op de gepaste momenten ook het brede publiek bevraagd. Bij deze publieksbevraging 

wordt eveneens een infomoment voorzien. Het eindresultaat van het volledige proces is een 

duidelijke strategische visie waaraan twee beleidskaders met een actieprogramma worden 

gekoppeld.   
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2.2 Projectteam 

Voor het aansturen van het traject werd een projectteam opgericht, dat instaat voor de 

inhoudelijke opvolging en kwaliteitsbewaking doorheen het planningsproces. Hier worden de 

afspraken gemaakt over de te nemen stappen en wordt het tussentijds materiaal voorgelegd 

en bediscussieerd. Ter voorbereiding van participatiemomenten/-stappen wordt iemand van 

team participatie telkens ook uitgenodigd op de projectteamvergadering. De kern van het 

projectteam wordt bewust klein gehouden om de werkbaarheid te verhogen en bestaat uit:  

Stad Sint-Niklaas: 

• Schepen van ruimtelijke ordening 

• Clustermanager omgeving 

• Beleidsadviseur plannen en ontwikkelen 

• Adviseur ruimtelijke planning 

• Deskundige participatie 

Studiebureau: 

• Projectleider  

• Deskundige participatie 

Het projectteam heeft een maandelijks overlegritme én is aanwezig op alle andere 

overlegmomenten. 

 

2.3 Participatieronde 

Er worden 3 participatierondes georganiseerd in drie fasen. Elke participatieronde bestaat uit  

4 werksessies/praatsessies, waarin volgende uiteenlopende actoren worden uitgenodigd: 

• Werksessie interne stadsdiensten 

• Praatsessie gemeenteraad 

• Werksessie adviesraden 

• Werksessie met een inspiratiegroep van geëngageerde burgers 
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2.4 Adviesronde  

Voorafgaand aan de adviesronde worden de uitgewerkte nota’s binnen elke fase goedgekeurd 

door het College van Burgemeester en Schepenen en in de formele stappen ook door de 

gemeenteraad. 

Afhankelijk van de fase wordt advies gevraagd aan: 

• GECORO  

• Provincie Oost-Vlaanderen 

• Departement Omgeving 

• Buurgemeenten van Sint-Niklaas 

• Team Mer  

 

2.5 Brede participatie 

Aan het begin van het traject werd een oproep gelanceerd om geëngageerde burgers te 

verzamelen die mee betrokken willen worden in het traject voor de opmaak van het 

Beleidsplan Ruimte. Zij vormen een inspiratiegroep die mee wordt opgenomen in de 

participatieronde (zie eerder). 

Bijkomend wordt in drie fasen van het traject het brede publiek betrokken: 

• In de eerste fase van het proces worden de conceptnota en kennisgevingsnota 60 

dagen ter inzage gelegd voor het brede publiek en er wordt een interactief infomoment 

georganiseerd om het publiek te informeren en te raadplegen. Op deze manier kunnen 

opmerkingen en bedenkingen bij beide nota’s geformuleerd worden. 

 

• In de derde fase worden het ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-MER 

onderworpen aan een openbaar onderzoek van 90 dagen, waarbij bezwaren en 

opmerkingen kunnen worden geformuleerd. Tijdens het openbaar onderzoek wordt 

tevens een tweede interactief infomoment georganiseerd om het publiek te informeren 

en te raadplegen. 

 

• Aan het einde van het traject wordt plan Bloei openbaar gepubliceerd en voorgesteld 

aan het brede publiek. 
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3 Huidige Status  
 

3.1 Conceptfase 

We bevinden ons momenteel in de conceptfase. Het College van Burgemeester en 

Schepenen gaf goedkeuring aan de conceptnota en kennisgevingsnota voor het plan-MER. 

Deze nota’s liggen nu samen met deze procesnota ter inzage voor het brede publiek en 

worden tijdens deze ter inzage legging ook voorgelegd aan de gemeenteraad, GECORO, 

team MER, Departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en de buurgemeenten. 
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3.2 Genomen stappen 

Tot hier toe werden volgende specifieke overleg- en participatie-initiatieven genomen: 

CBS en Gemeenteraad 03/2021 Goedkeuring over de opmaak van het 
Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas 

Projectteamoverleg continu 6x overleg telkens met specifieke focus 

Workshops storytelling 10-11/2021 2x Workshop met het projectteam + 
diensten participatie en communicatie in 
kader van het zoeken naar het juiste 
verhaal, juiste naam en juiste logo 

Werksessie interne stads 
diensten 

22/12/2021 Werksessie met alle relevante 
stadsdiensten rond projecten en lacunes 
+ eerste voorstel storytelling 

Werksessie/praatsessie 
gemeenteraad 

24/01/2022 Werksessie met gemeenteraadsleden 
rond projecten en lacunes + eerste 
voorstel storytelling 

Werksessie relevante 
adviesraden, dorpsraden en 
GECORO 

27/01/2022 Werksessie met alle relevante 
adviesraden rond projecten en lacunes + 
eerste voorstel storytelling 

Uitnodiging tot deelname in 
dynamische inspiratiegroep 

01/2022 Een oproep naar geëngageerde burgers 
om mee betrokken te worden in het 
traject voor de opmaak van het 
beleidsplan  

Werksessie dynamische 
inspiratiegroep 

22/02/2022 Werksessie met een groep geëngageerde 
burgers rond projecten en lacunes + 
eerste voorstel storytelling  

Team MER 6/2022 Voorleggen Kennisgevingsnota 

CBS 6/2022 Goedkeuring van de conceptnota en 
kennisgevingsnota 

  

3.3 Storytelling 

Storytelling is een belangrijk aspect in het Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas. Al in het begin 

van het traject werd via verschillende workshops met een uitgebreid planteam en met een 

specifiek bureau samengewerkt rond storytelling. Zo kwamen we uit op de naam ‘plan Bloei’, 

maar werden ook strategische keuzes gemaakt naar lay-out en inhoud. 

 

3.4 Eerste participatieronde 

 

3.4.1 Doelstelling 

 

• Informeren over de opmaak van het beleidsplan rekening houdend met het in 

evenwicht brengen van de vraag naar ruimte zodat de stad kan ‘bloeien’ 

(lobbenstadmodel + kernen deelgemeenten) 

• Onderzoeken welke projecten hierin passen die we nog niet kennen 

• Zijn er invalshoeken of elementen die ontbreken   
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3.4.2 Overzicht van een werksessie 

 

• Onthaal + welkom schepen 

• Plenaire toelichting  

o Plan Bloei  

o Wat is een Beleidsplan Ruimte 

• Vragenmoment 

• Werksessie projecten en lacunes in verschillende groepen aan de hand van 

volgende vragen: 

o Welke bestaande of mogelijk nieuwe projecten die leven binnen de stad 

kunnen bijdragen aan dit verhaal en waarom?  

o Zijn er invalshoeken of elementen die ontbreken?  

o Wat moet absoluut aan bod komen. Waarom? 

 

• Wrap up met kort overzicht nieuwigheden uit de verschillende groepen 

• Toelichting van het proces 
 

3.4.3 Wat met de resultaten? 

Sint-Niklaas heeft een rijke planningstraditie met thematisch onderzoekswerk die als stevige 

inhoudelijke basis voor de opmaak van de strategische visie en de beleidskaders dient, met 

als belangrijkste mijlpaal het onderzoeksrapport Lobbenstad Sint-Niklaas. De resultaten van 

de werksessies zorgen voor aanvullende inzichten over projecten die gerelateerd kunnen 

worden met het beleidsplan, maar ook en vooral over eventuele ontbrekende elementen en 

elementen die absoluut aan bod moeten komen. 

De resultaten van alle werksessies werden gebundeld tot samenvattende schema’s waar we 

tijdens het verdere proces telkens  naar kunnen teruggrijpen. 


