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1 Inleiding

1.1 Wat is een procesnota?
Deze procesnota hoort bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
‘Woonbos II’ en moet samen gelezen worden met de andere documenten van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

De procesnota is een toelichtend document waarop geen inspraak mogelijk is. 
De procesnota biedt een overzicht van de planningsprocedure en de stappen die 
ondernomen zijn en ondernomen worden.

Deze procesnota is een informatief en evolutief document die het volledige 
verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces 
vordert en wordt steeds verder aangevuld.

De procesnota beantwoordt vragen zoals:
• Hoe verloopt het planningsproces?
• Welke stappen worden er genomen en wanneer worden deze genomen?
• Welke actoren worden er betrokken?
• Op welke manier wordt er aan participatie gedaan en wie wordt hierin 

betrokken?
• Hoe wordt er omgegaan met de resultaten van deze participatie?
• Welke informatie wordt er verstrekt?
• Waar kunnen we deze informatie terugvinden?

 1.2 Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de gemeente de 
bestemmingen van een bepaald gebied in de gemeente vastlegt. Voor alle 
percelen in een bepaald gebied wordt duidelijk bepaald wat er wel en wat niet 
kan vergund worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt de bestaande plannen van aanleg 
(gewestplan, BPA, RUP). Nadat het RUP is goedgekeurd en in werking 
getreden is, kunnen er op basis van de stedenbouwkundige voorschriften 
omgevingsvergunningen afgeleverd of geweigerd worden.

Een RUP omvat minimum zeven onderdelen:
1. Een grafisch plan: dit plan duidt de gebieden aan waar het plan geldig is.
2. Stedenbouwkundige voorschriften.
3. Weergave van de feitelijke en juridische toestand.
4. Weergave van het ruimtelijke structuurplan waarvan het RUP een uitvoering 

is.
5. Weergave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die niet 

langer geldig zijn.
6. De conclusies van de studies zoals het onderzoek naar de milieu-effecten.
7. Weergave van de percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor 

planbaten of planschade hebben
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2 Planproces RUP

2.1 Vijf fasen
Het planproces van een RUP bestaat uit vijf fasen, die telkens gelinkt zijn aan 
een document: de startnota, de scopingnota, het voorontwerp RUP, het ontwerp 
RUP en het definitieve RUP.

2.1.1 Fase 1: startnota
Het planproces start met de goedkeuring van de startnota door het college van 
burgemeester en schepenen. De startnota bevat alle inhoudelijke informatie over 
het planproces. De startnota duidt onder meer aan over welk gebied het handelt 
en wat de doelstellingen zijn. 

In de startnota worden verschillende opties voorgesteld en er wordt omschreven 
welke milieueffecten er verwacht en onderzocht gaan worden. 

De startnota bevat ook een aantal verplichte onderdelen zoals een beschrijving 
van de bestaande toestand, een beschrijving van de juridische context en de 
relatie met het ruimtelijke structuurplan en andere beleidsplannen.

Over deze nota wordt een publieke raadpleging met participatiemoment en een 
adviesronde gehouden. In deze fase is er inspraak mogelijk. 

2.1.2 Fase 2: scopingnota
In de tweede fase wordt de startnota herwerkt naar een scopingnota. 
• De scopingnota duidt aan hoe omgegaan werd met de adviezen en 

inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.
• De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan 

worden in het verdere planproces.
• De scopingnota vormt samen met de procesnota de leidraad voor het 

verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het 
voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

2.1.3 Fase 3: voorontwerp RUP
In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het 
gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een 
keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven of varianten. 

Indien noodzakelijk,  wordt er een ontwerp van plan-milieueffectenrapport 
(planMER) opgemaakt, dat onder meer de keuze voor een alternatief kan 
verantwoorden.

Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER worden adviezen 
gevraagd aan de diverse openbare instanties (provincie, Vlaanderen).

Deze adviezen worden besproken tijdens de plenaire vergadering.
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2.1.4 Fase 4: ontwerp RUP
Na de adviesronde over het voorontwerp RUP en eventueel het ontwerp plan-
MER worden het RUP en het plan-MER verder herwerkt en afgewerkt.

De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en er wordt een 
openbaar onderzoek gehouden over het RUP. Tijdens dit openbaar onderzoek 
kan iedereen bezwaren, opmerkingen of suggesties formuleren. Deze worden 
behandeld door de GECORO.

De GECORO kan op basis van de behandeling wijzigingen voorstellen aan de 
het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Indien er een 
plan-MER moet worden opgemaakt, ligt het ontwerp van dit plan- MER mee ter 
inzage tijdens het openbaar onderzoek.

2.1.5 Fase 5: definitieve RUP
De gemeenteraad stelt het plan definitief vast en houdt hierbij rekening met het 
advies van de GECORO.

Indien er een plan-MER moet worden opgemaakt, wordt de definitieve 
vaststelling van het RUP voorafgegaan door een finale kwaliteitsbeoordeling van 
het plan-MER door de dienst MER (Vlaamse Overheid). 

Nadien beschikken de Vlaamse Overheid en de Deputatie nog over een 
schorsingstermijn van 45 dagen. Indien het RUP niet geschorst wordt, wordt het 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na de publicatie treedt het 
RUP in werking.

2.2 Al doorlopen en geplande processtappen
De ontwikkelingsperspectieven voor de woonbossen zijn uitgebreid onderzocht 
en beschreven tijdens het planproces van de herziening van het ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Kalmthout. De gemeenteraad stelde het 
geactualiseerde GRS Kalmthout definitief vast op 22 oktober 2018. Het GRS werd 
goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Antwerpen op 20/12/2018. De 
beslissing werd gepubliceerd in het staatsblad van 04/01/2019.

“De residentiële woonomgevingen in de voormalige bossen worden bepaald 

door de geringe woon- en bebouwingsdichtheid en het groot aandeel aan 

bosjes, bosrestanten, parkgebieden en ruime parktuinen. De woonkwaliteit 

wordt bepaald door het ruimtelijk voorkomen. Een sterke verdichting van deze 

omgevingen is niet wenselijk. 

• Een bebouwing van de (veelal beboste) binnengebieden is niet wenselijk.

• Bijkomende bebouwing langs uitgeruste wegen kan slechts verantwoord 

worden wanneer het groene voorkomen maximaal behouden blijft, de 

woondichtheid erg laag is (ca. 5 woningen per ha.) en de ecologische en 

landschappelijke waarden gerespecteerd worden.

• De gemeenschapsvoorzieningen in deze omgevingen kunnen behouden 

blijven wanneer de bebouwingsdichtheid beperkt is en de ecologische en 

landschappelijke waarden behouden blijft.

• De ontwikkeling van andere niet-woonfuncties is niet gewenst, met 

uitzondering van een beperkte horecaconcentratie in de omgeving van de 

toegangspoort tot de Kalmthoutse Heide.” 1

1 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 125
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“De woonbossen bieden een hoge ruimtelijke en woonkwaliteit en bepalen 

de identiteit van Kalmthout. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt gekoesterd. De 

woondichtheid wordt beperkt. Dit houdt in dat nieuwe verkavelingen waarvoor 

nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden niet wenselijk zijn. 

Het bosbestand wordt maximaal behouden. Ook het opdelen van percelen wordt 

beperkt. In navolging van het RUP Woonbos kan het opdelen van bestaande 

woningen overwogen worden mits dit niet leidt tot het opsplitsen van het 

kadastraal perceel, het ruimtelijk verdelen van de niet bebouwde ruimte en een 

sterke toename van de bebouwing en/of verharding. Dit wordt juridisch verankerd 

in een RUP Woonbos II.” 2

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II is 
aangeduid als actie: 
“De opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het Woonbos II met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen.” 3

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II is 
opgenomen bij de bindende bepalingen (RKB 21):
“De opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het Woonbos II met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen.” 4

2.3 Huidige fase
Momenteel bevindt het dossier zich in de fase van startnota.

2 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 132
3 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 136
4 GRS Kalmthout, bindend deel, pag. 13
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2.4 Verwacht besluitvormingsproces voor het plan
2.4.1 Goedkeuring start- en procesnota door de plangroep: 
april 2021
Doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren 
van de doelstelling en het uitvoeren van alle acties om de startnota en de 
procesnota publiek te maken. Dit betekent concreet: het planteam samenstellen 
en de opmaak van de start- en procesnota. Aangezien het project betrekking 
heeft om een lokaal RUP met beperkte effecten wordt de plan-MER-screening 
geïntegreerd in de startnota.

• Algemene beschrijving en doelstellingen
• Onderzoek naar de noodzaak om effectbeoordelingsrapporten op te 

maken (RVR, planMER, Mobiliteitsonderzoek, Passende beoordeling, 
Watertoets,...) onder meer door een plan m.e.r. screening en het beoordelen 
van de criteria ter beoordeling van de rapportageplicht 5

Beschrijving in procesnota_1.0 van het RUP Woonbos II 

Participatiemoment start- en procesnota: mei - juni 2021

Kennisgeving gedurende 60 dagen
• Verslag van het participatiemoment 
• Acties voor verdere stappen

 
2.4.2 Opmaak scopingnota: pm
In deze fase wordt de startnota uitgebreid naar de scopingnota. De adviezen en 
inspraakreacties worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze 
wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te 
verbeteren of worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken 
beschreven. 
• Reactie op het onderzoek naar noodzaak om effectbeoordelingsrapporten 

op te maken 
• Aanvullen of uitvoeren van dit onderzoek
• Opmaak van een scopingnota
• Acties voor verdere stappen

Beschrijving in procesnota_2.0 van het RUP Woonbos II

2.4.3 Ontwerp planvorming (voorontwerp): pm
De planvormingsfase leidt tot een inhoudelijk gedragen voorontwerp van 
gemeentelijk RUP. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de schriftelijke 
adviesvraag. Voor het RUP wordt geen plenaire vergadering met de 
adviesinstanties voorzien.
• Opmaak van een voorontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan) 
• Het vragen van schriftelijk advies het voorontwerp 

Beschrijving in procesnota_3.0 van het RUP Woonbos II

5 Bijlage 2 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007   
houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage: De criteria   die 
opgenomen in de RVR-toets en de criteria ter beoordeling van de    rapportageplicht  1 
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2.4.4 Planvorming (ontwerp RUP): pm
Het voorontwerp wordt aangepast aan de adviezen van de schriftelijke 
adviesvraag. Dit leidt tot een document (ontwerp van RUP) dat voorlopig 
vastgesteld wordt door de gemeenteraad en nadien onderworpen wordt aan een 
openbaar onderzoek van 60 dagen.
• Opmaak van een ontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan) 
• Het houden van een openbaar onderzoek over het ontwerp 

Beschrijving in procesnota_4.0 van het RUP Woonbos II

2.4.5 Goedkeuring (definitief RUP): pm
Definitieve vaststelling van het RUP met de effectbeoordelingen 
• Verslag van het openbaar onderzoek
• Wijzigen of aanvullen van het voorontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan)
• Definitieve vaststelling van het RUP

Procesnota_5.0 bevat een volledig overzicht van het procesverloop.
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Figuur 1: Tijdspad verwacht besluitvormingsproces opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II

april                    mei-juni 2021 pm pm pmpm
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3 Betrokkenen bij het RUP

3.1 Planteam
Het planteam is de groep van ambtenaren en ruimtelijke planners die zorgt 
dat het proces op een correcte manier verloopt. Het planteam doet het 
voorbereidende werk en levert inhoud aan. Het team coördineert het project en 
legt voorstellen ter advies voor aan de betrokken actoren en ter goedkeuring aan 
het beleid. Het planteam vraagt de participatie van de verschillende actoren.

De samenstelling van het planteam kan veranderen tijdens het planningsproces. 
Na het verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging bijvoorbeeld, 
kunnen vertegenwoordigers van instanties (tijdelijk) toegevoegd worden 
aan het planteam of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere 
planningsproces.

Het planteam moet de procedure correct laten verlopen. Dit omvat onder meer: 
• het aanreiken van de planningsopties;
• het opmaken van de noodzakelijke documenten;
• het organiseren van het openbaar onderzoek en participatiemoment;
• het opmaken van verslagen en verwerken van opmerkingen en bezwaren;
• de opmaak van het bestek en gunning van de onderzoeken en het voeren 

van onderhandelingen. 

Het planteam zal gedurende het planningsproces ‘beslissingen’ nemen zoals het 

eventueel aanpassen van de begrenzing van het plangebied, het wijzigen van 
de mogelijke ontwikkelingen, het organiseren van een nieuw participatiemoment 
na een wijziging van de initiële doelstelling, het organiseren van een plenaire 
vergadering of een ‘schriftelijke’ adviesronde. 

Het planteam kan verschillende vormen van overleg voeren (intern overleg, 
bilateraal overleg met specifieke actoren, multilateraal overleg, …). Het planteam 
kan vrij kiezen in welke mate het informeel interbestuurlijk overleg wil plegen.
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Samenstelling planteam:

Omgevingsambtenaar

Marc Konings
Diensthoofd Milieu en Groen gemeente Kalmthout

Gemeentehuis Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Tel.: 03 620 22 61

e-mail: marc.konings@kalmthout.be en ruimtelijke.ordening@kalmthout.be

Overige leden van het planteam

Lukas Jacobs
Burgemeester

Tel.: 0474 84 18 33 

e-mail: burgemeester@kalmthout.be 

Jef Van den Bergh 
Schepen bevoegd voor mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen, onderwijs,….

Tel.: 0473 74 83 16

e-mail: jef.vandenbergh@kamer.cdenv.be

Jan Oerlemans 
Schepen bevoegd voor openbare werken, publieke ruimte, patrimonium en kerkhoven

Tel.: 0475 60 20 22

e-mail: jan.oerlemans@kalmthout.be

Patrick Reynaerts 
Deskundige ruimtelijke ordening, 

Tel.: 03 620 22 32

e-mail: patrick.reynaerts@kalmthout.be

Lowie Steenwegen
Extern deskundige ruimtelijke planning, erkend ruimtelijk planner

Tel.: 0498 51 38 28

e-mail: lowie.steenwegen@urbis-et-terra.be

Marc Oosting
Extern deskundige ruimtelijke planning, erkend ruimtelijke planner

Tel.: +34 6 15 02 53 35

e-mail: marc.oosting@bro.nl
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3.2 Adviesinstanties
Het decreet duidt het Departement Omgeving, de provincie Antwerpen en de 
Dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage aan als 
adviesinstantie.

Het BVR 17/02/2017 duidt bijkomende instanties aan waaraan de 
bevoegde overheid advies vraagt over de startnota en het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan1 en in voorkomend geval, over de ontwerpen van 
planmilieueffectrapport, ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht 
voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten.2

De gemeente Kalmthout vraagt conform artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°, artikel 
2.2.12, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.9, eerste 
lid, artikel 2.2.14, eerste lid, en artikel 2.2.20, eerste lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening advies over de startnota, over het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over het ontwerp van de 
effectbeoordelingsrapporten aan:

De bevoegde overheid vraagt conform artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°, artikel 
2.2.12, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.9, eerste 
lid, artikel 2.2.14, eerste lid, en artikel 2.2.20, eerste lid, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening advies over de startnota, respectievelijk over het 
voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over het 
ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan:

• de gecoro als bevoegde adviescommissie voor ruimtelijke ordening.
• het Departement Omgeving.
• het Agentschap Onroerend Erfgoed omdat een deel van de gebouwen 

binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan geheel 
of gedeeltelijk zijn beschermd als monument of geheel of gedeeltelijk 
beschermd zijn als cultuurhistorisch landschap, dorps- of stadsgezicht of het 
voorgenomen uitvoeringsplan aanzienlijke effecten zou kunnen hebben op 
het architectonisch erfgoed.

• het Agentschap voor Natuur en Bos omdat gronden die binnen de begrenzing 
van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen geheel of gedeeltelijk 
onderdelen vormen van leefgebied van een Europees te beschermen 
soort zoals opgenomen in een soortenbeschermingsprogramma dat is 
vastgesteld conform artikel 27 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 en het 
voorgenomen uitvoeringsplan aanzienlijke effecten zou kunnen hebben op de 
fauna of de flora of de biodiversiteit.

• het Agentschap Wonen-Vlaanderen omdat de gronden die binnen de 
begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, volgens de 
bestaande plannen van aanleg of uitvoeringsplannen de bestemming 
woongebied of een daarmee vergelijkbaar gebied krijgen in afwijking van 
de bestaande plannen van aanleg of de uitvoeringsplannen voor zover de 
bestemmingswijziging betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 
één hectare.

• Het Agentschap Wonen Vlaanderen omdat er gronden met dagrecreatie zijn  
gelegen binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan.

• de Vlaamse Milieumaatschappij omdat de gronden die binnen de begrenzing 1 Artikel 2.2.7, §2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.12, §2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.18, §2, 
eerste lid, 4°, artikel 2.2.9, eerste lid, artikel 2.2.14, eerste lid, en artikel 2.2.20, eerste lid, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
2 Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen
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3.3 Beleidsgroep
De beleidsgroep beslist over het voorstel van aanpak, het voorstel van RUP en 
over het eindresultaat. De beleidsgroep biedt suggesties en werkpunten aan het 
planteam. De beleidsgroep neemt beslissingen over de belangrijke stappen in 
het planproces.

De beleidsgroep bestaat uit het voltallige college van burgemeester en 
schepenen.

Officiële beslissingen in de planprocedure worden genomen door het college 
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

3.4 GECORO
De GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en deskundigen inzake 
ruimtelijke ordening.

De GECORO formuleert een officieel advies op de startnota, het voorontwerp 
RUP en het ontwerp RUP. 

De GECORO biedt een beeld van het sociaal maatschappelijk draagvlak en de 
haalbaarheid van het plan.

van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel of gedeeltelijk afstromen 
naar een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en geheel of 
gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen op de 
kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.

• de bevoegde provinciale administratie omdat de gronden die binnen 
de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel 
of gedeeltelijk afstromen naar een onbevaarbare waterloop van 
tweede categorie en geheel of gedeeltelijk in effectief of mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden.

• het Agentschap Wegen en Verkeer omdat gronden die binnen de begrenzing 
van het voorgenomen plan liggen of palen aan een bestaande gewestweg.

• de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel 
omdat de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen 
uitvoeringsplan liggen volgens de bestaande plannen van aanleg of 
uitvoeringsplannen geheel of gedeeltelijk bestemd zijn als bestaande of 
aan te leggen spoorweglijn of als gebied voor gemeenschaps- en openbare 
nutsvoorzieningen of reservatie- of erfdienstbaarheidsgebied dat aan die 
infrastructuur verbonden is.

• De Lijn omdat het voorgenomen uitvoeringsplan betrekking heeft op een 
gebied waarin zich minstens 250 bestaande of geplande woongelegenheden 
bevinden.

• het Departement Mobiliteit en Openbare Werken omdat het voorgenomen 
uitvoeringsplan mogelijk leidt tot het bouwen van ten minste 250 
woongelegenheden.

• De aanpalende gemeente Kapellen. 
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4 Participatie

In kader van de opmaak van het RUP worden volgende inspraak- en 
raadpleegmomenten voorzien:
• Een publieke raadpleging van alle betrokken actoren over de startnota 

tijdens een periode van 60 dagen

4.1 Wijze van participatie
Startnota:

Mogelijke input:
• Aanreiken van een bijkomend locatie- of inrichtingsalternatief
• Voorstellen van een bijkomende maatregel voor een opgenomen alternatief
• Aanreiken van bijkomende mogelijke milieueffecten die onderzocht moeten 

worden
• Aanduiden van aandachtspunten over het plangebied of de directe 

omgeving waar het plan een impact op kan hebben of rekening mee moet 
houden

• ...
 
4.2 Verwerken van de input
Resultaten startnota:

De resultaten van de publieke raadpleging en de adviezen worden samengevat 
en verwerkt in de scopingnota. Deze resultaten worden samengevat in een 
participatieverslag integraal opgenomen wordt in de procesnota 2.0.
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5 Communicatie

In elke fase wordt er op verschillende manieren en op specifieke momenten 
gecommuniceerd. Alle documenten kunnen steeds geraadpleegd worden op de 
website van de gemeente Kalmthout 

www.kalmthout.be

Communicatie startnota:

• Duiding bij inhoud en proces in het gemeentelijk informatieblad
• Een bericht op de website van de gemeente
• Aanplakking in het gemeentehuis van Kalmthout
• Een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de gemeente worden 

verspreid of in het gemeentelijk infoblad dat verspreid wordt in de betrokken 
gemeente

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad
• Inhoud en duiding via gemeentelijke folder
• Participatie door middel van een vragenlijst
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