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Beste buur, sympathisant, geïnteresseerde, ... 
 
Waar staan we nu? 
We hebben getracht de politiekers van de meerderheid te overtuigen om  
deze mega-verkaveling (die indruist tegen haar eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) 
tegen te houden.  
Dit is (nog) niet gelukt.  
Het verschil meerderheid en oppositie was bij de stemming in de gemeenteraad uiterst 
minimaal (1 stem  meer). 
Wij geven de moed niet op en doen verder! 
 
Wat is de planning? 
Volgens het Priak MOET de gemeente binnen het jaar starten met het uitschrijven van 
een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan).  
Die termijn is reeds overschreden. 
MAAR: indien de gemeente dit niet doet, staat er geen enkele sanctie tegenover.  
Begrijpe wie kan???? 
Dit betekent dat de projectontwikkelaar zijn plannen kan opstellen en een verkavelingsplan 
zal indienen. 
 
Wanneer? 
Zodra dit klaar is wordt er een affiche uitgehangen met een aanvraag tot 
verkavelingsvergunning. 
De timing is ons onbekend. Morgen? Volgende maand? Binnen drie maand?  
 
Bezwaarschrift 
Van zodra deze affichering uithangt kan iedereen een bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente.  
We houden jullie op de hoogte en zullen jullie helpen bij het opstellen en indienen ervan.  
Opgelet:  
Hier is amper 30 dagen de tijd voor. 
 
 



Geef ons financieel een duwtje 
Onze acties kosten geld. We kunnen hulp best gebruiken. 
Wil je ons en uw dorp Asper helpen? Doe een storting op rekeningnummer   
   
BE50 9796 1766 8218 met vermelding Leefbaar Asper 
 
Bedankt 
 
Wil je op de hoogte blijven? 
Lees regelmatig de website         www.leefbaar-asper.be 
Lees onze Facebook pagina       Leefbaar Asper 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief:  www.leefbaar-asper.be/inschrijven 
 
Heb je geen e-mailadres en ben je van Asper?  
Geef ons een berichtje per e-mail (of in de bus Haagstraat 45)  
en krijg de nieuwsbrief aan huis. 
 
 
Noteer in je agenda:  

           23 april 2017 
          Leefbaar Asper organiseert   
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