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Agenda
Plenair gedeelte:
1. Verwelkoming en kennisgeving verslag nr 13.
2. Adviesvraag bouwproject ‘Bloemenhof’ hoek Langevelddreef / Florastraat: presentatie door
de ontwerper gevolgd door discussieronde
3. Adviesvraag bouwproject Grote Steenweg zn: presentatie door de ontwerper gevolgd door
discussieronde
4. Varia
Stavaza RUP

Iedereen wordt verwelkomd door de ondervoorzitter die in afwezigheid van de voorzitter,
de commissie voorzit.
Er wordt vervolgens gestart met de variaronde omdat de projectontwikkelaar en ontwerper
van de twee te adviseren dossiers nog niet aanwezig zijn.
Variaronde: schepen Agache licht de stavaza toe van beide RUP’s. RUP Centrumbocht: er is
een auditeursverslag bekend en verwacht wordt dat er voor het eind van het jaar een
uitspraak bekend is.
RUP Zevergem: het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college en
vervolgens voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad. Na de voorlopige vaststelling
zal het voorlopig vastgesteld RUP aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen
worden onderworpen. Het is aan de gecoro om zich daarna te beraden over de eventuele
bezwaren.
Er komt een vraag waarom het project inzake het bouwen van 4 woningen langs Dorp
(rechts van de toegangsweg naar de achterliggende hoeve) in Zevergem niet op de GECORO
aan bod gekomen is. Het is geen decretale verplichting om deze dossiers op de GECORO te
plaatsen en het dossier werd niet vanuit de ROdossierbehandelaar op de agenda geplaatst.
De GECORO mag ook zelf vragen / suggereren om het op de agenda te plaatsen. De
secretaris denkt dat er nog tijd is binnen de decretaal voorziene behandelingstermijn om het
op de agenda van de volgende GECORO (eind oktober) te plaatsen.
Geen verdere varia.
De projectontwikkelaar en ontwerper van de twee te adviseren dossiers vervoegen de
vergadering en de ontwerper licht het eerste dossier ‘Bloemenhof’ gesitueerd op de hoek
van de Florastraat met Langevelddreef aan de hand van een diapresentatie toe. Daarna volgt
een uitgebreide discussieronde.
De discussiepunten worden meegenomen naar het besloten deel van de vergadering.
In het tweede deel wordt het tweede project gesitueerd langs de Grote Steenweg zn op
dezelfde wijze behandeld: een presentatie door de aanvrager gevolgd door een uitgebreide
discussieronde. Ook deze punten worden meegenomen naar het besloten deel van de
vergadering.
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Van twee leden die niet aanwezig konden zijn kregen we de volgende schriftelijke reacties
binnen:
Ivm project “Bloemenhof”:
Ik vind het op het programma staande project in de Florastraat veel te dens. 20
woonentiteiten ipv de huidige 2 woningen.. ook de voorziene woningen in tweede bouwlijn
komen mijn inziens veel te dicht tegen de woningen van de bestaande buren.
Het vele bestaande groen die met het project zou verdwijnen is ook een jammere zaak. Dit
zou minstens op een of andere manier op het perceel gecompenseerd moeten worden met
een volwaardig groen alternatief hoewel behoud van bestaand groen voorop zou moeten
staan.
Verder vind ik dat er te weinig rekening is gehouden met de aanliggende
omgeving/woonwijken maar dat het dus meer een project op zich is, wat niet wenselijk is. Ik
mis eveneens verwevenheid voor de zwakke weggebruiker. De mobiliteit ondergronds
voorzien vind ik een goede zaak maar stel me vragen naar het gebruiksgemak ervan voor bvb
de woningen op het einde vd ondergrondse garage..
En met betrekking tot beide projecten:
Zijn beide mooie invullingen waarbij m i. de hoek Florastraat/Langevelddreef toch eerder
geschikt is voor dergelijk concept.

Besloten deel:
1. Advies bouwproject Grote Steenweg zn.
De GECORO blijft bij het vorige standpunt dat eertijds werd ingenomen, namelijk dat het een mooi
en duurzaam project kan zijn doch verwijzende naar de uitgangsprincipes van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen niet op de juiste plek. Het is niet de plaats om (gevoelig) te verdichten of te bouwen.
Echter, omdat het instrumentarium er nog niet (voldoende) is om dergelijke aanvragen te weigeren
(ruimtelijk planologisch: woongebied met landelijk karakter + geen natuur-/water-/mobiliteit- en
andere gerelateerde items in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wegen zwaar genoeg
door om de aanvraag te weigeren) adviseert de GECORO dat de aanvraag enkel voor vergunning in
aanmerking kan komen op voorwaarde dat:
1.1. - er geen ‘vertuining’ van het agrarisch gebied (achter de ‘50meter woonzonegrens’ volgens het
gewestplan) is; Dit betekent dat alle voor de residentiële functie bedoelde constructies,
verhardingen en inrichtingen (terrassen, hagen, de wadi/ waterpartijen etc. ) binnen het woongebied
moeten gesitueerd zijn.
1.2. - 1 van de 3 woningen die haaks op de steenweg georiënteerd zijn dient weggelaten zodat er
meer ruimte komt voor gemeenschappelijke voorzieningen die volgens de GECORO ook dienen
geïntegreerd: ruimte voor gecentraliseerde postbediening, afvalberging, gemeenschappelijke
fietsenstalling (eventueel ook onder of aansluitend bij het ‘hoevegebouw’ langs de steenweg); de
moestuin of eventueel de achterste woningen zouden dan voor kunnen schuiven hoewel er ook
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wordt geoordeeld dat de verhouding van de ‘binnenhof’ goed is en die dan misschien beter
behouden wordt.
1.3. - er moet met de dienst openbare infrastructuur / het college afgestemd worden wat betreft de
heraanleg van de Grote Steenweg met inbegrip van het fietspad dat zou worden aangelegd.
1.4. - de groenstructuren moeten afgestemd worden op het open karakter van het achterliggend
agrarisch gebied: hagen, terrasafscherming en tuininrichting moeten in die zin herbekeken worden
in ieder geval moet (vanuit de site) het open zicht en de landschappelijkheid gevrijwaard blijven: zie
in dit verband ook de voorwaarden uit 1.1.).

2. Adviesvraag bouwproject ‘Bloemenhof’ hoek Langevelddreef / Florastraat
Het project wordt voorwaardelijk gunstig onthaald maar er zijn nog vragen / suggesties bij het
volgende:
2.1. Ok voor de ondergrondse parkeergarage hoewel er vragen worden gesteld of het principe van 2
parkeerplaatsen per wooneenheid op deze locatie (verkeersknooppunt van openbaar vervoer:
bushaltes en spoorstation ‘naast de deur’) nog dient aangehouden. Echter, de ondergrondse
bergruimte kan ook niet alleen voor auto’s dienen wat positief is.
2.2. Het plan dient bovengronds meer ruimte te voorzien voor: meer (gedeelde) fietsenstallingen;
gemeenschappelijke plaats voor postbedeling, afvalberging en parkeerplaats voor bezoekers /
diensten (pakjesbedeling, hulpdienstvoertuigen etc.) Omwille van hun karakter dienen deze laatsten
best aan de rand / inkomzone van het project voorzien te worden.
2.3. het dossier dient een geïllustreerd bomenplan te bevatten dat grafisch weergeeft welke bomen
waardevol zijn en te behouden (met boomsoort, precieze locatie en omvang) en welke niet
waardevol zijn en die mogen gekapt worden. Het collectief te gebruiken zwembad is volgens de
GECORO geen goed voorstel in dit concept / in deze context. Beter zou zijn om – rekening houdende
met de doelgroep én met de omgeving – het zwembad weg te laten en het middenplein in te richten
als een levendig groenplein met (de te vrijwaren) hoogstambomen en vogel-en bijminnende
streekeigen beplanting. Ook spelelementen voor kleine en grotere kinderen is aanbevolen. Ook kan /
dient het plein ruimte te bevatten voor: hemelwaterberging (een wadi?) en duurzame
gemeenschappelijke energievoorziening.
2.4. De voorgestelde woondichtheid wordt in vraag gesteld en strookt niet met het RUP: dit dient
herbekeken in functie van het RUP en van de hierboven opgesomde nog te integreren elementen.
Omgerekend, steunend op het RUP 18 WE/ha, zou de woondensiteit dus i.p.v. 20 eenheden
gereduceerd moeten worden naar 15.
2.5. De ontsluiting dient in functie van brandweereisen en inrichting van het openbaar domein
herbekeken: is de draaicirkel voldoende? Dient er geen extra ruimte voor parking langs openbaar
domein, in aansluiting met het perron van het station, voorzien te worden? Deze parking zou dan
eventueel ook dienst kunnen doen voor bezoekers van het woonerf. In ieder geval dient bijkomende
bovengrondse plaats voorzien te worden voor afvalberging / postbedeling en andere diensten (zie
ook punt 2.2.).

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 28 oktober vanaf 20u, zelfde locatie tenzij
‘covid’ er anders over beslist.
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