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OPENBARE ZITTING

Onthaalplan Land van Meersen en Meer
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigdtot op heden en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van2610312010 houdende de definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de
gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur, regio Schelde-Dender: gebieden
van het geactualiseerd Sigmaplan 'Cluster Kalkense Meersen';
Gelet op de opmaak van een onthaalplan voor het Donkgebied en het aansluitende
groengebied Sigmaplan 'Cluster Kalkense Meersen', waarbij de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) fungeert als opdrachtgever;
Overwegende dat bij de opmaak van dit onthaalplan een samenwerking tot stand kwam
tussen de gemeenten Berlare, Laame, Wetteren en Wichelen;
Overwegende dat voor de uitwerking van het onthaalplan een projectgroep werd
aangesteld waarin ontwerper, opdrachtgever en alle andere betrokken overheden zetelden;
Overwegende dat naast de vergaderingen van deze projectgoep ook een aantal workshops
georganiseerd werden waarin ook andere actoren, zoals lokale natuurverenigingen,
participeerden;
Overwegende dat het einddocument van dit onthaalplan, dat de werktitel 'Land van
meersen en meer' kreeg, werd overgemaakt op de projectgroep van 2810412016Overwegende dat tijdens deze vergadering ook werd aangegeven dat dit plan een
vervolgtraject zou moeten kunnen krijgen in de vorm van concrete acties op het terrein;
Overwegende het voorstel voor het instellen van een vervolgtraject, waarbij een
projectcoördinator zou worden aangesteld;

Overwegende het principieel akkoord van provincie Oost-Vlaanderen en gemeente
Berlare tot aanstellen van een projectcoördinator voor het project 'Recreatiepool Donk';
Overwegende dat zich hierdoor een opportuniteit stelt om diezelftle coördinator deeltijds
aante stellen als projectcoördinator voor het uitvoeren van het onthaalplan, in concreto
0,2 VTE - graad Ax, gedurende3 jaar;
Overwegende dat de personeelskost voor de projectcoördinator voor deze periode
46.200,00 euro bedraa gt (231.000,00 euro - 184.800,00 euro, gefinancierd door de
provincie Oost-Vlaanderen voor de coördinator van ruimtelijke aanpak Recreatiepool
Donk) en dat wordt voorgesteld dat de participerende gerneenten deze kosten dragen,
hetgeen voor gemeente Wetteren neerkomt op 3.850,00 euro per jaar of 1 1.550,00 euro in
totaliteit;
Overwegende dat het Regionaal Landschap Schelde - Durme zal instaan voor de
organisatie van het projectsecretariaat waarbij ook beroep kan gedaan worden op een
administratief medewerker, daarnaast zullen zij ook de werkingskosten dragen;
Overwegende dat tussen de gemeentebesturen de afspraak gernaakt werd om het
onthaalplan en het vervolgtraject bij alle betrokken gemeenten te laten goedkeuren door
de gemeenteraad;
Overwegende dat op 1710512016 te Laarne een infosessie over dit onthaalplan plaatsvond,
georganiseerd door VLM en gericht aan alle gemeenteraadsleden van de participerende
gemeenten;
Overwegende dat de participatie in dit project kadert binnen de doelstellingen van het
gemeentelijk Meerjarenplan:
o Beleidsdoelstelling: 'Uitbouwen imago van Wetteren als economische groeipool
en toeristische toegangspoort voor Scheldeland'; meerbepaald binnen het actieplan
TOERISTTROEV: 'De toeristische troeven van Wetteren uitspelen' en de actie
TOERISTTROEVO2 :'Visualisatie verbinding Wetteren - Kalkense Meersen'.
Overwegende dat de realisatie van dit project een unieke kans is om het gebied Donkmeer
- Kalkense Meersen uit te bouwen als een grote aaneengesloten kwalitatieve groenentiteit,
die als één geheel functioneert op vlak van natuurbeleving en recreatie.
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BESLUTT:

Art.l: Verleent goedkeuring

aan het Onthaalplan 'Land van meersen en meer' als bijlage

gehecht aan dit besluit.

ArI.2: Gaat akkoord met het instellen van een vervolgtraject waarin het Regionaal Landschap
Schelde - Durme een coördinerende rol op zich neemt.

Art.3: Gaat akkoord met de voorgestelde financiële tussenkomst door het gemeentebestuur
voor realisatie van dit project, namelijk de tussenkomst in de financiering van een
projectcoördinator Ax, ten bedrage van 3.850,00 per jaar gedurende 3 jaar of 11.550,00 in
totaliteit.
Art.4: Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
gemeente Berlare, Dorp22te9290 BERLARE;
gemeente Wichelen, Oud Dorp2te926} WICHELEN;
gemeente Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
VLM, Regio V/est Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te
9OOO GENT;
Regionaal Landschap Schelde-Durme, Hemelstraat 133A te 9200 DENDERMONDE;
de financieel beheerder.
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