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Procedure RUP KMO-zone Woestijnstraat Hingene wordt stopgezet 

 

Het college van burgemeester en schepenen in Bornem, gesteund door de volledige 

meerderheid, besliste om de procedure voor de ontwikkeling van de KMO-zone Woestijnstraat 

stop te zetten. 

Burgemeester Luc De boeck zei hierover: "Het college van burgemeester en schepenen 

gelooft nog steeds in de noodzaak van bijkomende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden 

voor KMO’s in Bornem. Vandaag moeten we echter vaststellen dat er geen draagvlak is voor 

het ontwikkelen van een KMO-zone aan de Woestijnstraat, noch bij de mensen van Hingene, 

noch bij de leden van de GECORO die hierover duidelijke randvoorwaarden heeft 

geformuleerd. Hiermee rekening houdend na de gesprekken van de afgelopen weken en het 

doornemen van alle inhoudelijke en juridische bezwaren besliste het college dan ook  om 

geen KMO-zone te  ontwikkelen in de Woestijnstraat. Het groene karakter van onze gemeente 

en de levenskwaliteit van onze burgersmag immers niet in het gedrang komen." 

 

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 9 juni 2015 werd de stemming over de definitieve 

goedkeuring van de nieuwe KMO-zone Woestijnstraat verdaagd door de CD&V/GROEN- 

coalitie. Burgemeester Luc De boeck had hierom gevraagd naar aanleiding van het 

voorafgaand inhoudelijk sterke debat in de GECORO. 

Daaropvolgend is er de afgelopen weken intensief overleg geweest tussen het college en de 

verschillende administraties en betrokkenen. Alle ingediende juridische en inhoudelijke 

bezwaren werden zorgvuldig overwogen. Op basis hiervan besliste het college van 

burgemeester en schepenen om de procedure voor de definitieve goedkeuring stop te zetten. 

Deze beslissing houdt in dat de voorlopige vaststelling komt te vervallen en er dus geen KMO-

zone zal ontwikkeld worden in de Woestijnstraat. 

 

Het college, gesteund door de volledige meerderheid, baseert zijn beslissing op volgende 

argumenten : 

- Nadat in de vorige legislatuur de locatie Woestijnstraat was gekozen is er in het 

bestuursakkoord afgesproken dat voorafgaandelijk aan de ontwikkeling van de zone een 

bufferzone diende te worden gebouwd. Deze  bufferzone moest de impact op de omgeving tot 

een minimum beperken en zou zelfs een kwalitatieve verbetering van de zone met zich 

meebrengen. Vandaag kunnen we echter deze bufferzone onmogelijk correct bouwen omdat 

er nog onzekerheid is over de resultaten van de ecohydrologische studie. De leden van de 

GECORO hebben dit duidelijk in hun advies geformuleerd nadat hierover sereen en sterk 

inhoudelijk werd gedebateerd. Hierdoor is de kans groot dat we in een juridisch onzekere 

situatie terechtkomen waar noch het bestuur, noch de bevolking, noch de bedrijven baat bij 

hebben.  

- Als democratisch bestuur willen we bovendien ook rekening houden met de vele bezwaren, 

zowel inhoudelijk als procedureel, die we hierover hebben ontvangen van onze burgers. 

Hieruit blijkt dat we de bevolking van Hingene niet hebben kunnen overtuigen van de 

meerwaarde van dit dossier. 

 

Met het nemen van deze beslissing hopen we tegemoet te komen aan de wens van de 

bewoners van Hingene om snel duidelijkheid te krijgen over dit dossier. Wij hopen dat hieruit 

mag blijken dat het welzijn van onze bewoners, in tegenstelling tot wat door sommige 

oppositiepartijen werd beweerd, ons wel na aan het hart ligt. 

 

Als bestuur blijven we er echter van overtuigd dat we oplossingen moeten vinden voor 

bedrijven die zich in Bornem willen vestigen of uitbreiden. Wij willen immers de garantie op 

een sterke lokale economie met voldoende werkgelegenheid in onze regio blijven garanderen. 

De komende weken en maanden zullen we dan ook samen met de betrokken bedrijven die 

dringend nood hebben aan een nieuwe of grotere locatie op zoek gaan naar oplossingen in 

Bornem. Tevens starten we met met een nieuwe actualisatie van ons ruimtelijk structuurplan. 



Dit zal onder meer onderzoeken welke maatregelen we moeten nemen voor een verdere 

kwalitatieve invulling van de ruimte in Bornem.  


