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Donderdag 28 mei 2009.
Raadzaal gemeentehuis om 20 uur
Aanwezigen : Tom De Moor , voorzitter, Eddy Van De Walle, Peter Hofman, Isabelle De Colvenaer, Annick
Clauwaert, Germain Vermeersch, Eric De Cnuydt, Willy Bonne, Lucas De Vocht, Rosette Ferdinande, Maarten
Van Hoecke, Pierre Bogaert en Isabelle De Tremmerie,
Mark Van Neste, schepen R O
An Wille, Geert Depestele, afgevaardigden politieke fracties
Verontschuldigd : Peter De Wilde, Eric De Reu, Jeanine Den Dooven en Jeroen Leaerts.
Eva De Schrijver en Willem Rombaut.
Carlos Vermeiren, secretaris Gecoro.

Dagorde :

1.

goedkeuring verslag 55
het verslag wordt goedgekeurd .
-

de beeldkwaliteitsstudie Zevergem Scheldedorp: het bestek aanstelling ontwerper is in opmaak
RUP Functionele Cluster : voorontwerp klaar tegen 15 juni , de plenaire vergadering is
gepland voor donderdag 9 juli 2009.

Voorzitter Tom De Moor verzoekt eventueel belanghebbende bij de behandeling van bepaalde agendapunten om de zaal te verlaten.
2.

openbaar maken van de verslagen Gecoro

Gecoro deskundige, Peter De Wilde, laat zich verontschuldigen .
Maarten Van Hoecke geeft toelichting bij de nota opgesteld door Peter De Wilde.
De vergadering komt tot het besluit dat het standpunt van Peter niet afwijkt van de richtlijnen gesteld
door het VVSG in de nota “ Kan ik als niet-lid inzage krijgen in de verslagen of in de andere documenten van de Gecoro “ ( zie bijlage )
Naast de aandachtspunten die opgenomen zijn in de toegelichte nota, kunnen ook onderstaande punten
in overweging genomen worden bij het al dan niet actief openbaar maken van de verslagen :
-

eventuele tegenstrijdigheden met het huishoudelijk reglement van de Gecoro dienen afgetoetst te
worden bij het openbaar maken van de verslagen
er dient omzichtig omgegaan met het actief openbaar maken van de nog lopende dossiers

Na stemming , 9 voor, 1 tegen en 3 onthoudingen wordt gesteld
Actief openbaarmaken van de verslagen na goedkeuring in de eerstvolgende zitting van de Gecororaad.

Mogelijke tegenstrijdigheden met het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke Gecoro zullen
nogmaals afgetoetst worden door het voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente De Pinte.

3.

verkavelingsaanvraag fam. De Smet - Bonne – Dedain - Pont-Noord
Naast de documenten welke werden meegestuurd met de uitnodiging tot de vergadering wordt ook een
overzicht gegeven van de binnengekomen klachten naar aanleiding van het gehouden openbaar onderzoek.
Tijdens de bespreking worden volgende elementen afgetoetst :
- de inrichting van de wegenis voldoet. De verkavelaar dient aandacht te schenken aan de klacht van de
aanpalende eigenares in verband met de afstand van de nieuwe weg tot de bestaande woning.
- de woondichtheid van ongeveer 18 wo/ha is voor de Gecoro aanvaardbaar.
- de voorgestelde kroonlijst- en nokhoogtes van respectievelijk 6 en 10 m mogen behouden blijven.
- er wordt aandacht gevraagd voor de inplanting van de bebouwing op het perceel en de bouwvrije
zijstroken van 3 meter. De Gecoro is van oordeel dat er voldoende vrijheid is voor de inplanting zodat
een optimale oriëntatie van de woning en tuin kan worden bekomen .
- de loten dienen de bestemming ééngezinswoning te hebben.
Besluit : éénparig gunstig advies voor de voorgestelde verkaveling fam. De Smet-Bonne-Dedain in de
Pont-Noord te Zevergem

4.

Masterplan Van Speybroeck – Langevelddreef De Pinte

Het architectenburo Ro Berteloot heeft voorafgaand aan de deze zitting het masterplan voor het bouwproject Van Speybroeck , gelegen op de hoek Langevelddreef – Spoorweglaan – Berkenlaan toegelicht.
Gezien de leden van de Gecoro onvoldoende tijd ter beschikking werd gesteld , wenst de Gecoro enkel
het voorgesteld projecht te bespreken . Een advies kan slechts na indienen van het project zoals de wetgever het oplegt.
De Gecoro vraagt bij het opstellen van deze plannen aandacht voor :
a)

b)

c)
d)
e)
f)

5.

de gemiddelde bouwdichtheid voor het geheel van het project : de Gecoro herhaalt zijn vorige
bemerking waarbij gesteld werd dat een woondichtheid van meer 35 woningen per ha niet
aanvaardbaar is.
het aanbrengen van een zone voor openbaar groen , met aandacht voor een centraal groenplein, met
bestemming openbaar groen met een oppervlakte van minimum een speelveld. Hierbij wordt gesuggereerd om de weg tussen blok A en B als een laan te voorzien met een middenstrook voor openbaar groen.
door het toepassen van aandachtspunt b) ( introductie openbare ruimte ) kan de woondichtheid tot
een aanvaardbare dichtheid worden gebracht.
een zachte verbindingsas ( fietsers, voetgangers ) tussen de Langevelddreef en de Berkenlaan
het percentage van 15 % sociale (huur) woningen is te voorzien .
de inplanting van de toegang tot de ondergrondse parking voor de meergezinswoningen is grondig
te bestuderen,een alternatieve inplanting dichter bij de Spoorweglaan/Langevelddreef moet nagezien worden.

volgende vergadering op donderdag 25 juni 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis

agenda : 1. goedkeuring verslag 56
2. RUP “functionele cluster “ voorontwerp – advies

