VERGADERING GECORO 129
Donderdag 10 oktober 2019 raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
aanwezig

naam

Functie / afv. geleding

Peter Hofman
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Voorzitter
Secretaris
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Kurt Van Cauwenberghe

Deskundige
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Maarten Everaert
Koen Vanden Berghe

Deskundige
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x

Peter De Wilde
Lucas De Vocht

Deskundige

x

Steven Rosseel
Pierre Bogaert

Deskundige

x
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Klaas Van de Sompel
Maarten Herremans

Gezinnen
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Eric De Cnuydt
Dirk Thienpont

landbouw
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Veronique De Bethune
Johan Van Twembeke

Onroerend Erfgoed

x
x

Els Van Gelder
David Lenaerts

Mobiliteit

x
x

Regine Rouseu
Els Fraeye

Economie en Middenstand

x
x

Rob Hofman
Maxime Vanderschueren

Jeugd

x

Greet Kerkhove
Cornelis Peil

Milieuraad

x
x

Luc De Colvenaer
Laurent De Vos

Senioren

x
x

Antoine Van Nieuwenhuyze
Trudo Dejonghe
Christel Verleyen
Leen Gryffoy
Kristof Agache

Afgevaardigde CD&V
Afgevaardigde Ruimte
Afgevaardigde OpenVLD
Afgevaardigde N-VA
Waarnemend als schepen RO

x
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Agenda
1.
2.
3.
4.

Welkomstwoord
Kennismakingsronde Gecoro leden
Kennismaking met de ruimtelijke (beleids)context van De Pinte
Bespreking huishoudelijk reglement (er werd voorafgaandelijk per mail een draft versie aan
alle leden bezorgd).
5. Aanduiding van de ondervoorzitter – bespreking in zitting
6. Data 2019 (volgende 7 november 2019) & voorstel vaste vergaderdatum 2020
7. Variaronde:
- 21 oktober 2019 om 19u30: Voorstelling ontwerp meerjarenplan in het OCP (zie brief in
bijlage). Deze voorstelling zal gevolgd worden door een korte bespreking ter plaatse per
adviesraad.

Verslag
Open gedeelte
1. De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Schepen Agache die de Gecoro
verwelkomt.
2. Er volgt een korte kennismakingsronde met alle leden.
3. De secretaris geeft vervolgens aan de hand van een aantal dia’s de ruimtelijke
planningscontext weer van de gemeente, gevolgd door een vragenronde
4.

Het voorstel van huishoudelijk reglement wordt artikelsgewijs geprojecteerd en de
voorzitter overloopt elk artikel met de vraag of er opmerkingen/suggesties zijn. De ter zitting
gemaakte opmerkingen / wijzigingen werden door de secretaris opgetekend. Er wordt
afgesproken dat het aangepast ontwerp na de zitting aan iedereen ter kennisgeving wordt
bezorgd en dat eventuele opmerkingen nog aan de secretaris kunnen worden bezorgd, dit
met het oog op goedkeuring in volgende zitting van 7 november.

5. De ondervoorzitter zal uit de 4 effectieve deskundige leden worden gekozen. Deze vier leden
zullen nagaan of er onderling tot een consensus kan worden gekomen zodat ook in volgende
zitting tot aanduiding van de ondervoorzitter kan worden overgegaan.
6. De eerstvolgende bijeenkomst wordt vastgelegd op 7 november 2019 om 20u in de raadzaal
van het gemeentehuis. Voorstel is om vervolgens iedere 4de donderdag van de maand te
vergaderen, op afroep en dat een oplijsting van concrete data in zitting van 7 november zal
worden besproken.
7. Variaronde
Er wordt kennisgenomen van de uitnodiging tot voorstelling van het ontwerp Meerjarenplan
met aansluitende reflectieronde per adviesraad, voorstelling die door gaat op maandag 21
oktober 2019 om 19u30 in het OCP van De Pinte.
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Er wordt gevraagd naar het dossier van een geplande verkaveling in de Bosstraat thv nr 1 nu
de MINAraad van de gemeente hierover reeds advies heeft kunnen uitbrengen. De secretaris
zal de uiterlijke behandelingsdatum van het dossier nagaan. Het dossier zal in volgende
zitting aan de GECORO worden voorgelegd.

Besloten gedeelte
Er werd geen besloten gedeelte gehouden.
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