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Agenda
Open gedeelte
1. Welkom
2. OV/2021/00245
OMV2021157568
Pintestraat 61 uitbreiden van bestaande
meergezinswoning na afbraak bebouwing (behandelingstermijn loopt tot 17/5)
3. VV/2022/00041
OMV2022033943
verkaveling
MATEXI 3de fase
Moerkensheide
uitbreiding met 17 loten (nog in V&O fase), wordt verdaagd
naar volgende zitting.
4. OV/2022/00044
OMV2022039733
Grote Steenweg thv 105 wooncollectief met 8
eengezinswoningen, garages en een collectieve ruimte (Kriekenhof) (nog in V&O fase),
wordt verdaagd naar volgende zitting.
5. Varia / mededelingen met Stavaza RUP’s

Besloten gedeelte
1. Advies OV/2021/00245

OMV2021157568

Pintestraat 61

Verslag
Open gedeelte
1. Welkom
De voorzitter verwelkomt de leden. Omdat de schepen iets later de vergadering zal vervoegen
worden de variapunten verplaatst naar einde open deel.
Het verslag met de advisering van het RUP Zevergem werd reeds goedgekeurd en bezorgd aan
het college en de gemeenteraad. In de vergadering wordt het nog eens overlopen.
2. Bespreking dossier OV/2021/00245
OMV2021157568
Pintestraat 61 uitbreiden
van bestaande meergezinswoning na afbraak bebouwing
De secretaris licht het dossier aan de hand van een projectie van de plannen toe. Er volgt een
uitgebreide discussieronde.
Volgende elementen komen daarbij aan bod:
- in de aanvraag wordt gesproken van een bestaande meergezinswoning op nr 63, terwijl dit
een eengezinswoning is
- de verharde ruimte ten behoeve van parkeren is veel te ruim opgevat: 15 meter tussenzone is
immers te ruim voor inrijden en uitrijden, draaien van personenwagens; dit is ten koste van
mogelijke groenaanleg
- Er worden vragen gesteld bij de densiteit  deze is OK.
- Volgende afwijkingen worden als ‘afwijkend in de omgeving’ vastgesteld: de dakuitbouw
achteraan is te ruim: beter zou zijn om hier meer aansluiting te zoeken bij de architectuur van
het pand aan de rechterzijde, de hoogte van de ‘stenen’afsluiting vooraan langs de straat is te
hoog;
- Wat met de afwerking van de wachtgevel?
- Er zou meer aandacht moeten zijn voor ontharding ipv bijkomende verharding van de
betrokken percelen;
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- de aanduidingen op het inplantingsplan met betrekking tot de soorten verhardingen kloppen
niet: de oppervlaktes kunnen niet kloppen;
- er is geen compensatie voor de gerooide boom voorzien
- de opmerkingen van de brandweer dienen gerespecteerd en die impliceren een
planaanpassing.
3. Varia
- Schepen Agache licht de stavaza mbt RUP Zevergem toe: het advies van de GECORO werd
samen met de voorgestelde planaanpassingen bezorgd aan de gemeenteraad en er wordt
verwacht dat de gemeenteraad in zitting van mei hetzij juni het plan definitief zal aanvaarden.
- vraag met betrekking tot het nieuwe voorstel van de te verkavelen grond Moerkensheide fase
3, met name: is het voorstel overeenkomstig de (gewenste) inrichting van de Pintestraat? Anja
licht toe dat het dossier volgende keer wordt voorgelegd aan de GECORO en dat er advies
wordt ingewonnen bij de collega’s van infrastructuur en bij de mobiliteitsraad.
- Vraag of dat de bomen op de grond van het voormalig pand “De Baron” mochten gerooid
worden: ja, dit is volgens het vergund bouwplan en volgens het advies van de Minaraad; Er is
voorzien in een groen-compensatie oa in de vorm van een rij leilinden langs het gemeenteplein.
- de volgende bijeenkomst wordt vastgelegd op donderdag 2 juni in de raadzaal.

Besloten gedeelte
1. Advies dossier OV/2021/00245 OMV2021157568
bestaande meergezinswoning na afbraak bebouwing

Pintestraat 61 uitbreiden van

GECORO adviseert ongunstig omdat volgende elementen aanleiding geven tot een essentiële
planwijziging:
 De te hoge verhardingsgraad en te ruimte dimensionering van de parking ten koste van
levendig groen. 15 meter als ‘tussenzone’, zo oordeelt de GECORO, is té ruim voor enkel
personenwagens om in en uit te rijden;
 Veel te weinig levendig groen
 Het inplantingsplan ‘soorten verhardingen met de berekening van de oppervlakten’ bevat
foutieve berekeningen: grind is een verharding + het accent ligt tegenwoordig op ontharden
terwijl hier het omgekeerde voorgesteld wordt namelijk bijkomend en in ruime mate
verharden;
 Er is sprake van een regularisatie van de sloop van de berging en het rooien van een boom:
er moet minimum 1 boom gecompenseerd worden;
 De te grote uitbouw achteraan op de verdieping, men verwijst naar het bestaande gebouw
aan de rechterzijde waar achteraan ook gewerkt is met een uitbouw achteraan op de
verdieping maar waar toch nog een zekere onderbreking is en daardoor de gevel een zekere
verticaliteit vertoont;
 De inrichting van de voortuin waarbij vragen gesteld worden bij bestaande stenen muur op
de rooilijn; Die mag volgens de regel maar maximaal 1 meter hoog zijn. Gaat het hier over
een bouwovertreding? (werd deze m.a.w. vergund volgens vergund bouwplan /
vergunningsvoorwaarden)?
 De voorwaarde van de brandweer waaruit volgt dat de indeling van het bovenste
appartement zal moeten herzien worden.
*******
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