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Baarle…



Baarle vandaag…
Leiedorp in buitengebied



Uitbreiding 
industriezone

LEEFBAARHEID BAARLE BEDREIGD!!

Megaverkeerswisselaar
thv afrit 13 op E40; 
verbinding met R4
Vlakbij natuurgebied

2 Woonuitbreidingsgebieden: 
270 nieuwe sociale 

wooneenheden
+

100 assistentiewoningen
+

40 woningen
+

Misschien nog 100 sociale 
wooneenheden



Wat is Leefbaar Baarle vzw
Burgerinitiatief 
Overheid overtuigen om de nodige maatregelen en beleidsopties te nemen om leefbaarheid in Baarle te verbeteren
Opzetten concrete acties en initiatieven ter bevordering leefbaarheid van Baarle

Leefbaarheid
• maatschappelijk welzijn
• levenskwaliteit
• woonomstandigheden
• Volksgezondheid
• verkeersveiligheid

Opgericht in 2016, 132 leden in 2017 - www.leefbaarbaarle.org - @LeefbaarBaarle - www.facebook.com/LBBvzw

• algemene veiligheid
• natuur
• ecologie
• duurzaamheid en aantrekkelijkheid van leefomgeving
• …

http://www.leefbaarbaarle.org/


Wat doet Leefbaar Baarle?
Inwoners 
Baarle

Juristen

Buurgemeentes

Stedenbouwkundig 
bureau

Windmolenpark

Dienst MER



Wat doet Leefbaar Baarle

• Overlegvergaderingen met betrokken schepenen en diensten
• Deelname wijkbeurs in Drongen – informeren publiek en lobbywerk
• Vervolg: Samen met dienst Stedenbouw structuurschets voor Baarle uitwerken

• In alle dossiers: Op- en afrittencomplex, Groen RUP Gent, Structuurvisie 2030 Gent, Uitbreiding industriezone,…

Deelname aan Wijkbeurs (Wijk aan Zet) Drongen 
georganiseerd door Stad Gent

21/10/2017



Wat doet Leefbaar Baarle

• Verschillende overlegvergaderingen met Gouverneur Briers
• in aanwezigheid van schepenen en ambtenaren van Stad Gent, AWV,…



Wat doet Leefbaar Baarle

Inwoners 
Baarle

• Informatievergaderingen voor alle bewoners van Baarle
• Frequente nieuwsbrieven met informatie over 

Baarle en evoluties
• Organiseren activiteiten

30/06/2017

Bewonersvergadering Halloweenactiviteit: 
geheime leven van de vleermuis

20/10/2017

Infostand op kermis Drongen

22/05/2016



Wat doet Leefbaar Baarle
Dienst MER

• Inspraak op geluidsactieplan: 50% van de inspraakreacties kwam uit Baarle
• Indienen 215 blz tellende inspraakreactie op plan MER voor aanleg nieuw op- en afrittencomplex, met alternatieven 

(uitgewerkt binnen werkgroep mobiliteit)
• Indienen inspraakreactie op uitbreiding industriezone
• Contacten met dienst MER (timing, burgerparticipatie…)

Tellen verkeersstromen in Baarle

28/06/2016



Wat doet Leefbaar Baarle

Juristen

Stedenbouwkundig 
bureau

• Inschakelen gespecialiseerde juristen voor opstellen inspraakreacties (Plan MER, Groen RUP, Structuurvisie Gent 2030)

• Structuurvisie voor Baarle uitgewerkt met stedenbouwkundig bureau (in kader van inspraakreactie Structuurvisie Gent 2030)



Wat doet Leefbaar Baarle

• Leefbaar Baarle is erkend als gesubsidieerde
natuurvereniging door Stad Gent

• Organiseren Gruute Kuis in Baarle

• Oproep inwoners Baarle tot deelname Airbezen, Curieuzeneuzen…
• Steun dorpsschool voor deelname project ‘Mijn lucht, mijn school’ (Greenpeace)

Gruute Kuis in Baarle

19/03/2017



Wat doet Leefbaar Baarle

• Opzetten verschillende 
natuuractiviteiten in 
Baarle
ism Natuurpunt Gent

• Participatie project 
‘Levende Leie’

Knotdag Keuzemeersen

16/2/2016

Natuurbeheersactiviteit 
in Keuzemeersen

26/08/2017

Vroegmorgenzangtocht
in Keuzemeersen

7/05/2017



Wat doet Leefbaar Baarle

Buurgemeentes

Windmolenpark

Overlegmomenten met lokale politici:
Aankaarten problemen en mogelijke 
oplossingen

Overleg ivm 3 geplande 
mega windmolens in Nevele 
op grens met Baarle

Contacten met Sint-Martens-Latem, 
Nevele…

Belfort
hoogte: 95 m

Arteveldetoren
hoogte: 118 m

Beoogde m – rotordiameter: 114 m 

windmolens
hoogte: 200 



Ons alternatief:
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Baarle wordt een 
leefbaar dorp in een 
groene Leievallei
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Impact?

• Leefbaar Baarle heel goed gekend bij stadsbestuur Gent, Dienst MER, 
AWV, provincie door professionele aanpak… 

• Problematiek Baarle komt heel frequent op agenda schepencollege

• LBB werd door Stad Gent uitgenodigd om samen structuurschets voor 
Baarle op te maken als voor beeld voor alle wijken in de stadsrand

• Alle projecten worden momenteel “herdacht”



Verdere acties

• Maart-april: 
enquête Dorp In Zicht 

• 22 juni: verkiezingsdebat 
met lijsttrekkers en lokale mandataris

• Uitwerken structuurschets ism Stad Gent

• Verder netwerken, overleggen met stakeholders
en op het beleid wegen!





Een dorpsidentiteit voor Baarle…



En…zijn we goed bezig? 

Alvast 
hartelijk dank

voor uw aandacht!


