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Geert Sanders

algemeen directeur

David Vandecasteele
coördinatorcel ruimtelijke planning& mobiliteit

Kathy Danneels

ruimtelijk planner

gemeente Wingene

RUP Verrekijker

bestemmingsplan

versie februari 2012
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Art. 3 zone voor gemeenschapsvoorzieningen
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voorontwerp
plenaire vergadering
opmaak ontwerp - aanpassing na plenaire vergadering
aanpassing na openbaar onderzoek

Het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 26 september 2011.

zegel der gemeente

De Secretaris,

Onderhavig RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2012.

zegel der gemeente

De Secretaris, De Burgemeester,

De Burgemeester,

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het ontwerp RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen 
van 10 oktober 2011  tot en met  9 december 2011.

zegel der gemeente

De Secretaris, De Burgemeester,

C. De Meulemeester H. Verkest

C. De Meulemeester H. Verkest

C. De Meulemeester H. Verkest

Bijgaand bij het besluit van deputatie van de 
Provincie West-Vlaanderen houdende de
goedkeuring van het RUP Verrekijker (gemeente Wingene)
Goedkeuringsbeslissing met ref.:RP/DEP/12/173
Brugge, 03/05/2012

De Provinciegriffier
(Get.) Hilaire OST

De Gouverneur-voorzitter
(Get.) Carl DECALUWE

Voor eensluidend afschrift,
Namens de deputatie

Stephaan Barbery
De adviseur
Dienst ruimtelijke planning


