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STARTNOTA // PROCESNOTA

1STE PARTICIPATIEMOMENT

SCOPINGSNOTA

VOORONTWERP RUP

ONTWERP RUP

OPENBAAR ONDERZOEK

DEFINITIEF RUP

DOEL PARTICIPATIEMOMENT?

WEL

NIET

Informeren over het planinitiatief en het algemene opzet van 
het plan

Lokale kennis aanspreken om extra informatie te verzamelen

Nuttige en relevante informatie zal worden meegenomen in 
het verdere planproces

Een openbaar onderzoek: bezwaren kunnen later in het 
planproces worden ingediendtijdens het openbaar onderzoek

Een klachtenplatform

WAT LIGT ER VOOR?

Nota waarin de planinitiatieven en het planopzet worden 
bekend gemaakt en worden toegelicht aan de bevolking en 
de belangrijkste adviesinstanties. Bevat nog GEEN definitieve 
beslissingen over de concrete bestemmingen en de mogelijke 
toekomstige invulling van het plangebied

Beschrijft het planningsproces en zal steeds up to date 
raadpleegbaar zijn op de gemeentelijke website en bij de 
dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis

PROCESNOTA

STARTNOTA

HOE PARTICIPEREN?
Opmerkingen, aandachtspunten en suggesties over het RUP 
kunnen worden overgemaakt van 15 januari 2019 t.e.m. 16 
maart 2019 via de volgende kanalen:

Schriftelijk via afgifte op de dienst Grondgebiedzaken in het 
gemeentehuis

Via een aangetekend schrijven gericht aan de dienst 
Grondgebiedzaken:
  

Dienst Grondgebiedzaken
Pastorijstraat 2

3190 Boortmeerbeek

Via e-mail naar ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

PLANPROCES/PROCEDURE

NIEUWSGIERIG? WIL JE GRAAG 
AL WAT MEER INFO?

Kijk op de gemeentelijke website:
www.boortmeerbeek.be 
of kom naar het gemeentehuis 
tijdens de openingsuren (dienst 
Grondgebiedzaken)

NIEUWSBRIEF
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Hoe ziet jouw park van de toekomst eruit? 
Zou je graag meedenken met de gemeente over hoe we van het huidige Ravesteinpark (rond 
het voormalige rusthuis in Hever) een toffe plek voor iedereen maken? 

Kom dan zeker naar één van onze info- en participatiemomenten!

Wanneer?
woensdag 6 februari 2019 van 14.30 uur tot 
17 uur 

donderdag 7 februari 2019 van 19 uur tot 
21.30 uur

Waar?
Cultuurhuis Oude Pastorie (Ravesteinstraat 
22)

Voor de geïnteresseerden is er op woensdag 
6 februari 2019 een korte wandeling in het 
Ravesteinpark. Afspraak om 14 uur stipt aan 
de hoofdingang (Ravesteinstraat 50).

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een 
plan waarmee de overheid in een bepaald 
gebied de bodembestemming vastlegt. Voor 
alle percelen in een bepaald gebied wordt zo 
heel duidelijk wat er kan en wat niet. 

Op basis van de stedenbouwkundige 
voorschriften die zijn opgenomen in het 
RUP kunnen, eens het RUP is goedgekeurd, 
omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

Een RUP kan worden opgesteld door de 
gemeente, de provincie of het gewest.

Sfeerbeeld ter inspiratie
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College aan het woord

Met deze extra gemeentelijke nieuwsbrief willen 
we een eerste tipje van de sluier oplichten over 
de toekomst van het Ravesteinkasteel en -park 
in Hever. Sinds het vertrek van het voormalige 
rusthuis enkele jaren geleden wachtte het 
domein op een nieuwe bestemming. Maar nu 
met de verwachte komst van de Vrije Basisschool 
Kringeling de toekomst stilaan duidelijk wordt, 
wordt het ook tijd om de inrichting van het 
parkdomein ter hand te nemen. Daarom heeft het 
gemeentebestuur aan Interleuven de opdracht 
gegeven om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
het Ravesteinpark uit te werken. De opmaak van 
zo’n plan vergt heel wat stappen.

Het participatiemoment dat we hierrond op 6 
en 7 februari 2019 organiseren, is er één van. 
Aan de hand van meerdere thema’s zullen de 
verschillende mogelijkheden worden afgetoetst. 
Maar laat ons over één zaak alvast duidelijk zijn: 
het historisch, groene karakter van het park zal 
bewaard blijven. Dit is het uitgangspunt van alle 
betrokkenen.

De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
illustreert meteen hoe het gemeentebestuur 
in de toekomst de bevolking nog meer wil 
betrekken bij zijn besluitvorming. Deze nieuwe 
vorm van burgerparticipatie zal zich onder meer 
uiten in de publicatie van extra thematische 
gemeentelijke nieuwsbrieven, de organisatie van 
overlegmomenten, enz.

We hopen dat vele geïnteresseerden de uitdaging 
aangaan om op 6 en 7 februari 2019 samen met 
ons te komen nadenken en mee een nieuwe 
toekomst voor het Ravesteinpark uit te tekenen.

Herbestemming Ravestein tot school

De gemeente Boortmeerbeek organiseert een 
raadpleging over de start- en procesnota voor 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Ravesteinpark Boortmeerbeek. Het Ravesteinpark is 
gelegen aan de rand van de dorpskern van Hever en 
vormt de overgang met de Dijlevallei. Het plangebied 
wordt opgevat als landschapspark waar de aanwezige 
constructies (en eventuele uitbreidingen) worden 
omgeven door groen.

Het voormalige rusthuis is kenmerkend en 
beeldbepalend in het park. Omdat het gebouw al 
geruime tijd leegstaat, wenst de gemeente de Vrije 
Basisschool ‘Kringeling’ hierin te herhuisvesten. Dit 
uiteraard met respect voor de historisch- architecturale 
waarde van het gebouw.

Ravesteinpark 2.0

Tezelfdertijd wenst de gemeente het huidige park te 
transformeren naar een attractiever en toegankelijker 
landschapspark dat ten dienste kan staan van de hele 
gemeente. Ook de achterliggende visclub en de visvijvers 
maken deel uit het plangebied.

De drie vijvers en de bestaande parkstructuur, met een 
aantal grote solitaire bomen, geven identiteit aan het 
Ravesteinpark. Het behouden en versterken van de 
historische identiteit is een uitgangspunt bij de nieuwe 
ontwikkelingen. Het reeds aanwezige waardevol en 
beeldbepalend groen vormt de basis. Verder wordt 
er gestreefd naar een doorgedreven multifunctioneel 
ruimtegebruik, zowel voor de constructies (schoolgebouw 
en multifunctionele zaal)als voor het omliggende park.

Een plek vol geschiedenis

Het landgoed Ravestein was een van 
de versterkingen langs de Dijle aan de 
zuidgrens van het Land van Mechelen. Deze 
hoogmiddeleeuwse motte wordt afgebeeld op 
verschillende kaarten zoals de Ferrariskaart 
(1771-1778). Het kasteeldomein was toen nog 
gelegen aan een Dijlemeander.

Pierre de Meester was sinds 1762 heer van 
Ravestein. Zijn achterkleinzoon Emile de Meester 
de Ravestein (1812-1889) - jurist, diplomaat 
en verzamelaar van kunst en antiquiteiten 
- zal in 1869 zijn collecties onderbrengen in 
het kasteel van Ravestein. Het kasteel werd 
hiervoor uitgebreid met twee vooruitspringende 
zijvleugels.

In 1885, vier jaar voor zijn dood, schonk Emile de 
Meester bij testament het kasteel aan het ‘Bureel 
van Weldadigheid’ van Hever, de voorloper van 
het OCMW. In 1894 werd het kasteel in gebruik 
genomen als rusthuis. Het rusthuis werd 
gesloten in 2008 bij de ingebruikname van het 
nieuwe rusthuis aan de Bovylaan.

Heb je leuke herinneringen, foto’s, 
anekdotes en/of verhalen over het park? 

Laat het ons op voorhand weten of breng 
ze mee naar één van onze infomomenten!

ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.beSfeerbeeld ter inspiratie




