Antwoord 370 van het Brugse stadsbestuur rond Klein Appelmoes 16.07.13
Klein Appelmoes
Als antwoord op uw interpellatie die omgezet werd in een schriftelijke vraag kunnen wij u het
volgende melden.
Eerst even een korte historiek
In het gewestplan van 1977 was het grootste deel van het gebied "Klein Appelmoes" ingekleurd als
woonuitbreidingsgebied.
In het voorontwerp van gewestelijk RUP werd het noordelijk deel volledig herbestemd tot
groenzone en het zuidelijk deel volledig tot woongebied.
Op 4 februari 2011 wordt het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Brugge door de Vlaamse regering goedgekeurd. 'Klein Appelmoes' krijgt grotendeels de
bestemming natuurgebied. Het zuidelijke deel krijgt de bestemming als stedelijk woongebied met
uitzondering van de oostelijke gronden die ook groen worden ingekleurd.
Er werden diverse procedures tegen dit gewestelijk RUP opgestart.
Een verzoek tot schorsing werd door de Raad van State afgewezen.
Wat betreft het verzoek tot nietigverklaring stelde de Auditeur in zijn verslag voor om niet in te
gaan op de gevraagde vernietiging.
In januari heeft de bevoegde schepen, in overleg met de burgemeester, onze raadsman al laten
weten dat wij dit gebied liever groen ingekleurd zien.
De Raad van State besliste in tegenstelling tot de Auditeur om wel in te gaan op het verzoek tot
nietigverklaring van één van de twee partijen.
Standpunt voltallige stadsbestuur
Naar aanleiding van de vernietiging door de Raad van State van het gebied Klein Appelmoes zal de
stad Brugge nu overleg starten met de Vlaamse overheid. We hopen op een open communicatie
waarbij iedereen (dezelfde) kleur bekent zodat de Vlaamse overheid kiest voor een groene
inkleuring van dit gebied. Daarmee zou het Vlaamse gewest respect betonen voor de publieke
opinie en rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Het voltallige stadsbestuur
onderstreept dit standpunt.
Positie WVI
Het is de raad van bestuur van de WVI die zich moet beraden over hun aankooppolitiek.
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Vraag 370: Raadslid Sammy Roelant (25/06/2013)
De raad van state vernietigde vorige week het Rup voor deelgebied 19 Ryckevelde/Malebos en
Gemeneweidebeek.
Ik las nu dat verschillende mensen uit het college ook pleiten voor het behoud van het gedeelte Klein
Appelmoes binnen het natuurgebied Gemene Weidebeek. In het geval van schepen Pierins verwachtten we dat
,ook voorheen liet hij zich kennen als voorstander van het behoud.
Het vorige stadsbestuur koos echter voor de verkaveling.
Nu lees ik dat ook schepen Demon pleit voor het behoud. Wel beter een late bekeerling dan een eeuwige
zondaar.
Groen Brugge is zeer blij met de uitspraken van beide schepenen omtrent het behoud. Naar aanleiding hiervan
twee vragen:
1. Vertolken de beide schepenen het standpunt van het voltallige stadsbestuur? Wat zijn de volgende stappen
die zullen worden gezet?
2. Volgens mijn weten was WVI eigenaar van een deel van de gronden op Klein Appelmoes. Wij betreuren
sowieso dat een publieke dienstverlener die ook verondersteld wordt te adviseren omtrent ruimtelijke
ordening speculeert op zo'n projecten. Als er nu inderdaad niet verkaveld wordt, wat we hopen, dan verliest
de WVI haar investering. Het gevolg van slecht huisvaderschap wat ons betreft. Wat zal de houding van ons
stadsbestuur hierrond zijn op de volgende bijeenkomsten van WVI?
Antwoord 370: Klein Appelmoes
Als antwoord op uw interpellatie die omgezet werd in een schriftelijke vraag kunnen wij u het volgende
melden.
Eerst even een korte historiek
In het gewestplan van 1977 was het grootste deel van het gebied "Klein Appelmoes" ingekleurd als
woonuitbreidingsgebied.
In het voorontwerp van gewestelijk RUP werd het noordelijk deel volledig herbestemd tot groenzone en het
zuidelijk deel volledig tot woongebied.
Op 4 februari 2011 wordt het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge
door de Vlaamse regering goedgekeurd. 'Klein Appelmoes' krijgt grotendeels de bestemming natuurgebied.
Het zuidelijke deel krijgt de bestemming als stedelijk woongebied met uitzondering van de oostelijke gronden
die ook groen worden ingekleurd.
Er werden diverse procedures tegen dit gewestelijk RUP opgestart.
Een verzoek tot schorsing werd door de Raad van State afgewezen.
Wat betreft het verzoek tot nietigverklaring stelde de Auditeur in zijn verslag voor om niet in te gaan op de
gevraagde vernietiging.
In januari heeft de bevoegde schepen, in overleg met de burgemeester, onze raadsman al laten weten dat wij
dit gebied liever groen ingekleurd zien.
De Raad van State besliste in tegenstelling tot de Auditeur om wel in te gaan op het verzoek tot
nietigverklaring van één van de twee partijen.
Standpunt voltallige stadsbestuur
Naar aanleiding van de vernietiging door de Raad van State van het gebied Klein Appelmoes zal de stad
Brugge nu overleg starten met de Vlaamse overheid. We hopen op een open communicatie waarbij iedereen
(dezelfde) kleur bekent zodat de Vlaamse overheid kiest voor een groene inkleuring van dit gebied. Daarmee
zou het Vlaamse gewest respect betonen voor de publieke opinie en rekening houden met het maatschappelijk
draagvlak. Het voltallige stadsbestuur onderstreept dit standpunt.
Positie WVI Het is de raad van bestuur van de WVI die zich moet beraden over hun aankooppolitiek.
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