
ONTWERP VAN BROWNFIELDCONVENANTEN: AANKONDIGING VAN 
EEN INFORMATIE- EN INSPRAAKVERGADERING

Het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten voorziet in het sluiten van convenan-
ten tussen diverse partijen met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte 
gronden die zo zwaar zijn aangetast dat ze kennelijk alleen gebruikt kunnen worden of opnieuw gebruikt kun-
nen worden na structurele maatregelen. Voor acht ontwerpconvenanten worden van 29 augustus tot en met 8 
oktober 2013, verspreid over Vlaanderen,  informatie- en inspraakvergaderingen georganiseerd. Het gaat om de 
volgende projecten: 

Brownfieldproject Bestemming Datum en Uur 2013 Locatie

97. Mechelen 
-Ragheno site

Economie/wonen 16 september - 19 u. Wijkhuis Arsenaal | Hamerstraat 
21 - 25 | 2800 Mechelen

98. Hemiksem- Schel-
destroom

Wonen/economie/ 
recreatie/zorg

25 september - 19 u. Raadszaal gemeentehuis | 2620 
Hemiksem

64. Halle -Heldenstraat economie 8 oktober – 19.30 u. Stadhuis Halle | Oudstrijders-
plein 18 | 1500 Halle

59. Oostende – 
Baelskaai

wonen/economie/
groen en recreatie

12 september 19 u. Port of Oostende vergaderzaal 
| Slijkensesteenweg 2 | 8400 
Oostende

82. Aalst – Boon wonen/commerci-
ele functies

19 september - 19 u. De Werf | Molenstraat 51, | 
9300 Aalst

83. Hamme – Tasibel wonen/(sociale) 
dienstverlening

17 september - 19 u. Zaal Le Lis | Baantje 28 | 9220 
Hamme 

93. Destelbergen – 
TAE-site

wonen 29 augustus - 19 u. Jeugd- en gemeentschapscen-
trum, polyvalente zaal | Kerkham 
3 | 9070 Destelbergen

95. Gent – Libert Paints wonen 10 september  - 19 u. Zwembad Rooigem | Peerstraat 1 
| 9000 Gent

Op www.brownfieldconvenanten.be vindt u de teksten van de verschillende ontwerpconvenanten. Die infor-
matie is ook opgenomen op de website van de respectievelijke gemeenten. U kunt de teksten ook raadplegen op het 
gemeentehuis van die gemeente. Schriftelijke opmerkingen kunt u tot veertien 
dagen na de respectievelijke inspraakvergadering - aangetekend versturen 
naar het Agentschap Ondernemen - Brownfieldconvenanten, VAC Dirk Bouts, 
Diestsepoort 6, 3000 Leuven.


