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Petitieactie

De petitieactie voor de
schrapping van
woonuitbreidingsgebied
Reesinghe levert 1600
handtekeningen op.
Er is bij de politieke
meerderheid te weinig
politieke moed om
tegen speculanten van
hoog aanzien in te gaan.
Het voorstel wordt
weggestemd.

Eerste actie

Eerste tussenkomst van
Agalev in de
gemeenteraad voor het
schrappen van 30
ha.woonuitbreidings-
gebied Reesinghe.

Het college van
burgemeester en
schepenen weigert de
verkavelingsvergunning
aan Rotsart de Hertaing
na 80 bezwaarschriften
waarbij dat van Agalev.

616 brieven

616 opgehaalde officiële
suggestiebrieven voor
Reesinghe voor het
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan worden
overhandigd.

Start omzetting

Groen onderhandelt in
het bestuursakkoord
voor de legislatuur 2013
- 2018 een opening om
het woonuitbreidings-
gebied Reesinghe
omgezet te krijgen.

Het college beslist tot de
omzetting via een
gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

Omzetting in zicht

Studiebureau Veneco
organiseert een
participatiemoment en
legt een scopingnota
voor.

De omzetting van
Reesinghe tot landbouw-
en natuurgebied komt
dichterbij.

Doorstart

De omzetting van
Reesinghe blijft dode
letter op Vlaams niveau.

Het college neemt het
heft in eigen handen en
start met de opmaak
van een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP)
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Rood alarm!

Het nieuwe college van
burgemeester en schepenen
- sinds 1 januari zonder
Groen - zet de opmaak van
het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP)
herbestemming van
woonuitbreidingsgebieden
stop.

De burgemeester betoont
openlijk steun aan een
bouwproject in Reesinghe.

Online petitie en acties

Groen Maldegem ontdekt dat het
college een juridisch advies opvroeg
om 6 hectare in Reesinghe te kunnen
bebouwen.
Groen Maldegem lanceert een online
petitie, een Facebookpagina en -groep.
Groen Maldegem start een campagne
met spandoeken, flyers en
raamaffiches.

Burgerbeweging en burgervoorstel

Groen Maldegem breidt de actie
uit tot een burgerbeweging Red
Reesinghe.
De vereniging Red Reesinghe
haalt 3000 bezwaarschriften op
tegen de omgevingsvergunnings
aanvraag van de project
ontwikkelaars.
De vereniging Red Reesinghe
legt haar burgervoorstel om
Reesinghe om te zetten voor
aan de gemeenteraad van 16
december. Het burgervoorstel
wordt goedgekeurd!

Omzetting opnieuw gestart

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt
opgestart. Een offerte wordt
aangevraagd bij Veneco.
Actie Red Reesinghe is een kantelpunt:
het bestuur wankelt en wordt
vervangen.
Groen komt opnieuw in het bestuur.
Groen Maldegem stelt alles in het werk
om Reesinghe definitief om te zetten in
bouwvrij landbouwgebied met
aandacht voor de aanwezige
landschaps- en natuurwaarden.

Groen reikt
de Groene
Pluim 2006
uit aan de
616
ondertekena
ars!

Groen Maldegem redt Reesinghe!


