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BEKENDMAKING - RAADPLEGING VAN DE BEVOLKING OMTRENT EEN STARTNOTA 
 
 

Onderwerp:  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving 

 

Datum van bekendmaking: 29.05.2019 Registernr.:  19/0183 

 
Inzage dossier:  3 juni t.e.m. 1 augustus 2019 (elke werkdag van 9 tot 12 uur; op woensdag 

eveneens op 14u tot 16u; op donderdag eveneens van 17u tot 19u) bij Team Wonen 
& Ondernemen, Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek. 

Bezwaren of 
opmerkingen: 

Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket 
Team Wonen & Ondernemen 

 

 
 
De gemeente Dilbeek werkt aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de 
Dilbeekse stationsomgeving. De startnota, waarin de aanzet voor het RUP wordt gegeven, de 
methodiek wordt toegelicht en de richting voor verdere ontwikkeling wordt voorgesteld, werd op 29 april 
2019 door het college goedgekeurd. Het doel van het RUP Stationsomgeving is om de verschillende 
ruimtelijke ontwikkelingen rond het station te kaderen en de mobiliteit te structureren. 
 
De gemeente Dilbeek raadpleegt de bevolking over de startnota. De startnota wordt van 3 juni t.e.m. 1 
augustus 2019 ter inzage gelegd. 
 
Naast de startnota werd ook een procesnota opgesteld. Deze laatste beschrijft de stappen die gezet 
werden en nog zullen worden om tot het definitieve RUP stationsomgeving te komen. 
 
U kan de startnota en de procesnota raadplegen op volgende locatie of websites: 

• Loket team Wonen & Ondernemen, Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek 

• www.dilbeek.be (gemeentelijke website) 

• https://www.akkeakketuuttuut.be (website die specifiek voor dit project werd opgesteld) 
 
U kunt uw reactie omtrent de startnota per brief indienen tot uiterlijk 1 augustus 2019. Overhandig uw 
brief tegen ontvangstbewijs aan het loket van het team Wonen & Ondernemen (zie bovenstaand adres) 
of verstuur de brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 
1700 Dilbeek. 
 
In het kader van de raadpleging over de startnota organiseert de gemeente ook een 
participatiemoment waar de nota’s zullen toegelicht worden en waar u met al uw vragen, suggesties, 
aanvullingen en bedenkingen terecht kunt. Het participatiemoment zal plaatsvinden onder de vorm van 
een infomarkt op woensdag 26 juni van 15u tot 19u (doorlopend) aan het station van Dilbeek. 
Inschrijven hoeft niet.  

 
 

 Namens het college:  

In opdracht: 

 

 

 
 
   

Marianne Vanden Houte 
algemeen directeur 

 
Willy Segers 
burgemeester 
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