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Donderdag 25 maart 2010.
Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
Aanwezigen: Tom De Moor, voorzitter, Eddy Van De Walle, Peter De Wilde, Germain
Vermeersch, Eric De Reu,Lucas De Vocht, Willy Bonne, Rosette Ferdinande,
Pierre Bogaert, Lutgard Vermeyen, Ann Poelman en Maarten Van Hoecke
Mark Van Neste, schepen RO
Eva De Schrijver en Willem Rombaut
Carlos Vermeiren, secretaris GECORO
Verontschuldigd: Isabelle De Tremmerie en Geert Depestele
Dagorde:
1.

goedkeuring verslag 63

het verslag 63 van 25 februari 2010 wordt goedgekeurd, mits het aanbrengen van:
“geen” op de 1 ste lijn van punt 3.
Lutgard laat weten dat haar achternaam wel degelijk Vermeyen is.
De verontschuldiging van Geert Depestele op de vergadering 63 wordt vermeld.
2.

verkaveling Langevelddreef-Spoorweglaan-Berkenlaan: stand van zaken
tot op heden werd nog geen vergunning/weigering afgeleverd aan de aanvragers.
Er werd ondertussen regelmatig overleg gepleegd en dit overleg wordt hernieuwd
op dinsdag 30 maart 2010.
Wij hopen tegen de volgende zitting meer nieuws te hebben.

3. RUP Centrumbocht: stand van zaken
De ontwerper heeft een voorstel van voorontwerp naar voor gebracht in het
schepencollege.
Het schepencollege zal in het Paasverlof (12 april 2010) de nodige opmerkingen
formuleren.
Een aangepaste versie zal op de volgende zitting van de Gecoro voorgebracht
worden.
4. RUP zonevreemde gebouwen: stand van zaken
De ontwerper heeft recent een voorstel van voorontwerp aan de gemeente
gepresenteerd.
Voorstel is er om in de maand april 2010 structureel overleg te plegen met de
provinciale overheden.

Verdere planning: in mei naar het Schepencollege met verzoek tot uitbreiding
van de opdracht naar de landbouwbedrijven (= zone-echt)
en de gebouwen binnen het domein van het Kasteel van
Welden.
voor het verlof naar de Gecoro
plenaire vergadering kan dan doorgaan eind augustus- begin
september 2010
5. plattelandsproject Leie & Schelde - trage wegenis: advies
aan de gemeenteraad van nu maandag 29 maart 2010 wordt volgend besluit
gevraagd:
- de adviesnota goed te keuren ivm het herstel en de ontwikkeling van het
trage wegennetwerk in De Pinte
- aan het Schepencollege de opdracht te geven voor de uitvoering van het
trage wegen plan
De vertegenwoordiger voor de gemeentelijke milieuraad verzoekt de Gecoro
advies uit te brengen over het trage wegenplan.
*Advies:
De Gecoro heeft de 'Adviesnota ivm het herstel en de ontwikkeling van het trage
wegennetwerk in De Pinte en Zevergem' besproken en vindt dit een zeer
waardevol document. Deze nota is in eerste instantie een goede inventarisatie van
het bestaande trage wegennetwerk in de gemeente. De Gecoro wenst echter geen
advies te geven op de lijst zelf, maar wenst wel enkele suggesties mee te geven
voor de verdere uitwerking van de lijst en een insteek over de mogelijke inzet van
deze nota:
De Gecoro adviseert om deze lijst uit te werken en uit te breiden en hierin heel
duidelijk weer te geven:
- wat de eigendomsstructuur is van de trage wegenis
- wat het huidige statuut is van de trage wegenis (o.a. deze van de feitelijke
buurtwegen)
- wat de huidige inrichting is van de trage wegenis
- of de trage wegenis vandaag publiek toegankelijk is + door welk type van
gebruiker (voetganger, fietser, paard, ...)
- wat de huidige functionaliteit is
De Gecoro adviseert om deze waardevolle inventarisatie zo optimaal mogelijk te
benutten en denkt dat dit enkel mogelijk is om vanuit deze inventarisatie (en het
bijhorende functionaliteitsonderzoek) een duidelijk syntheseplan op te maken. Dit
plan kan gekaderd (en gestuurd) worden vanuit de doelstellingen die opgenomen
werden in het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het gemeentelijk
mobiliteitsplan enerzijds en vanuit de diverse (lopende) ruimtelijke
uitvoeringsplannen (gemeentelijke zoals RUP functionele cluster, Scheldedorp e.a.
en provinciaal zoals RUP Parkbos) anderzijds. Hierbij kunnen aangegeven
gewenste verbindingen (verbindingen tussen kernen De Pinte en Zevergem,
verbindingen vanuit de kernen naar het parkbos en de Trekweg langs de Schelde,
onsluitingen van de Hagelandplas, naar het station Gent-Sint-Pieters, ...), nieuwe
verbindingen, parcours (fietsers, lopers, ...), integratie van provinciale
fietsnetwerken, ... opgenomen worden. Hieraan kan een actieplan met een visie
op lange en korte termijn gekoppeld worden."

6. plattelandsproject Leie & Schelde – cultureel historische erfgoed: advies
Op vraag van de afgevaardigde van de Minaraad werd door de GSA van de
gemeente een overzicht gemaakt van
1. de beschermde gebouwen
2. de inventaris van het bouwkundig erfgoed 2009
3. ontwerp van lijst van voor bescherming vatbaar lokaal
erfgoed.
De gemeente De Pinte beschikt over volgende klasseringen :
Kasteel Scheldevelde met park en de Zeven dreven - 1974
Hoeve met onmiddellijke omgeving Scheldehout 1 (Groenstraatje ) - 1979
Orgel in de St-Niklaas-van-Tolentijn - 1980
Scheldemeersen te Zevergem - 1ste fase 1981 en 2de fase 1997
Kerkplein en aanpalende straten - 1994
Pastorie van Zevergem - 2004
De inventaris van het bouwkundig erfgoed 2009 werd vastgelegd door het VIOE
( Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed ) en kunnen indien nodig jaarlijks
gecorrigeerd, aangevuld en geactualiseerd worden.
Deze vaststelling van de inventaris heeft vooral rechtsgevolgen voor het nietbeschermde waardevolle patrimonium.
Dankzij de vaststelling worden vijf wettelijke bepalingen in de regelgeving over
onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en energieprestaties geactiveerd.
Alle erfgoedobjecten die in de vastgestelde inventaris zijn opgenomen, genieten
een vorm van vrijwaring voor de toekomst. Toch is er een onderscheid tussen het
beschermde en het niet-beschermde waardevolle erfgoed dat in de lijst is vastgesteld. Voor beschermde monumenten gelden immers alle juridische bepalingen uit
het Monumentendecreet. Voor het patrimonium dat in de zopas vastgestelde
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is opgenomen, gelden alleen de hierboven
vermelde juridische bepalingen, behalve uiteraard voor die gebouwen die
eveneens beschermd zijn als monument. Voor beschermde monumenten gelden
zowel de rechtsgevolgen van de bescherming als die van de vastgestelde
inventaris.
Ontwerp van lijst van voor bescherming vatbaar lokaal erfgoed
opgemaakt door vrijwilligers van de gemeentelijke culturele raad van De Pinte.
Vanaf art. 5 wordt het bouwkundig erfgoed onderverdeeld in een 5-tal categoriën
waaronder :
cat. 1. waarbij alle gebouwen omwille van hun uitzonderlijk karakter en gaafheid
beschermd worden
cat. 2. waarbij alle gebouwen omwille van hun streek en/of lokaalgebonden
betekenis belangrijk zijn voor de historische context van de gemeente
cat. 3. waarbij alle gebouwen zichtbepalend zijn en waarvan hun uitzicht bewaard
en in stand dient te worden gehouden
cat. 4. waarbij alle gebouwen en/of elementen als relicten ( getuigen/overblijfsels
zijn van de toestand die toenmaals was )
cat. 5. waarbij alle gebouwen opgenomen worden volgens representativiteit van
bouwstijl en in verhouding tot het aantal gebouwen die in deze stijl op het
grondgebied voorkomen.
De Gecoro verzoekt de gemeentelijke culturele dienst om de beoordelingscriteria
voor de ontwerplijst over te maken, samen met de fotoreportage waarop het

dossier is gebaseerd.
De voorzitter zal een brief opmaken met verzoek aan de cultuurraad om de documenten over te maken en om eventueel uitleg te verstrekken in een volgende
zitting van de Gecoro.
7. varia: voor de vergadering van 29 april 2010 wordt voorgesteld om de
actualisering en herziening RSV (openbaar onderzoek tot 11 mei 2010)
in eerste lezing te bespreken, teneinde een advies te kunnen formuleren
in zitting van de maand mei 2010.
Schepen Van Neste was aanwezig op de toelichtingsvergadering en deelt
aan de leden van de Gecoro een brochure uit.
De voorzitter vraagt de leden om dit door te nemen en eventueel volgens
persoonlijke interesse per item een synthese te maken.
Volgende vergadering donderdag 29 april 2010 om 20h00

