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Gemeente Kortenaken : Niels Willems (schepen)
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Gemeente Kortenaken : Stefaan Devos (burgemeester)
Gemeente Kortenaken: Kristof Mollu (schepen)
Aquafin: Iggino Alcide
Aquafin: Katrin Duerinckx
Sweco : Stephanie Verbeeck
Bewoners Kortenaken

Betreft

RUP RWZI Kortenaken: verslag participatiemoment
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Algemeen

De gemeente Kortenaken organiseert bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
een raadpleging of terinzagelegging in de startfase van het planningstraject. Onderwerp van deze
terinzagelegging is de proces- en startnota voor het RUP RWZI Kortenaken. De raadpleging
loopt van 6 maart 2019 tot en met 5 mei 2019.
In het kader van deze raadpleging is een publiek participatiemoment georganiseerd. Het
participatiemoment werd georganiseerd in de vorm van een infomarkt.
Op participatiemoment waren ongeveer 35 inwoners aanwezig, veelal buurtbewoners uit de
omgeving van het plangebied.
Na een korte inleiding door de burgemeester en de omgevingsambtenaar van de gemeente, kon
de bevolking de plannen en de startnota inkijken en vragen stellen aan de gemeente, het
studiebureau en Aquafin.
Onderstaande is een samenvatting van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het
participatiemoment.
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Bespreking participatiemoment

Volgende thema’s kwamen aan bod tijdens het participatiemoment:
•

Locatie
De buurt vraagt zich af of de huidige locatie de meest geschikte is voor de inplanting van
een nieuw RWZI. Is het scenario onderzocht om een locatie te kiezen die verder ligt van
de laatste woning en dichter bij de gemeentegrens met Halen? (bv perceel 542D of
542E)

•

Geurhinder
Er heerst een bezorgdheid over de geurhinder naar de omgeving toe van een nieuwe
installatie. Ook wensen de bewoners zicht te krijgen op de mogelijke hinder (ook andere
aspecten zoals visueel, geluid,..?) van de zuiveringsinstallatie naar de omgeving toe.

•

Bezoek gelijkaardige installatie
De bewoners vinden het moeilijk om de visuele impact van een kleine RWZI in te
schatten. Er is de vraag vanuit de bewoners om een gelijkaardige installatie te bezoeken.

•

Uitbreiding mogelijk?
De bewoners vragen zich af of de installatie nog kan uitbreiden tov het inplantingsplan
dat opgenomen is in de startnota.

•

Inpassing installatie
Vanuit de buurt is er een bezorgdheid voor de inpassing van de RWZI tov de
naastliggende woning. Men vraagt om een voldoende ruime buffer te voorzien.
De eigenaar van het naastliggende perceel vraagt aandacht voor eventuele
schaduwwerking van hoogstammige bomen.
De suggestie wordt gedaan om de omloopreactor zo ver mogelijk van de naastliggende
woning in te planten.

