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Donderdag 29 april 2010.
Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
Aanwezigen: Tom De Moor, voorzitter, Eddy Van De Walle, Peter De Wilde, Germain
Vermeersch, Eric De Reu,Jeanine Den Dooven, Willy Bonne, Pierre
Bogaert, Isabelle De Tremmerie, Ann Poelman en Maarten Van Hoecke
Mark Van Neste, schepen RO
Eva De Schrijver en Willem Rombaut
Carlos Vermeiren, secretaris GECORO
Verontschuldigd: Vermeyen Lutgard
Dagorde:
1.

goedkeuring verslag 64
het verslag 64 van 25 maart 2010 wordt goedgekeurd en mag voor publicatie
integraal weergegeven worden. Namen worden wel weggelaten.

2.

RSV actualisatie en herziening

De Vlaamse regering stelt het RSV ( ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ) in 1997
aangenomen als beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in actualisatie en
herziening.
Hiervoor loopt een openbaar onderzoek op de gemeente van 10 februari 2010 tot en
met 11 mei 2010.
De gemeenteraad kan een advies uitbrengen over het plan.
De Gecoro kan eveneens advies uitbrengen aangezien het om ruimtelijke ordening
gaat.
Wonen : deze herziening is gebaseerd op prognoses tot 2012. Tegelijk worden een
aantal acute knelpunten aangepakt.
- er zullen steeds meer woningen nodig zijn, vooral voor kleine gezinnen en
alleenstaanden.
- verdichting in stedelijke gebieden moet gepaard gaan met een aantrekkelijke
woonomgeving
- het aanbod aan woningen moet voldoende gevarieerd zijn zodat de verschillende
types bewoners een aangepast woningaanbod vinden.
Werken : onze gemeente is geen economisch knooppunt. Lokale bedrijventerreinen
kunnen ingeplant worden bij bestaande bedrijvigheid en bij geschikte vervoersinfrastructuur.

Landbouw, natuur en bos: wegwerken van het onderscheid tussen GEN , GENO en
natuurverwevingsgebieden.
Infrastructuur: geen bepalingen die betrekking hebben op de gemeente De Pinte
Toerisme en recreatie: geen invloed
Grond- en pandenbeleid : bestemmingen realiseren en de ruimtelijke kwaliteit
verhogen door als overheid een actieve rol te spelen op de vastgoedmarkt.
ADVIES :
De Gecoro adviseert geen algemene goedkeuring van het RSV, maar wenst de
bezorgdheid over de hoge woondichtheden gesteld in de stedelijke gebieden
( 25 wo./ha) te herhalen zoals bepaald in de goedkeuring van het gemeentelijk
structuurplan De Pinte.
3. verkaveling Langevelddreef-Spoorweglaan-Berkenlaan : advies
De verkavelingsaanvraag voor de gronden gelegen hoek LangevelddreefSpoorweglaan-Berkenlaan dateert van 31 augustus 2009.
Na maandenlang overleg naar aanleiding van de gemaakte bezwaren tijdens
het openbaar onderzoek, wordt door de aanvrager volgende voorstellen geuit:
a) woondichtheid : in het blok A langs de Berkenlaan worden 2 wooneenheden
weggenomen. Ook in het blok B worden 3 woongelegenheden weggenomen
ten voordele van grotere speelmogelijkheden.
Om reden dat de onderhandelingen voor grondinname langs de Langevelddreef niet opschieten, zou een variante met excentrische rotonde kunnen
overwogen worden.Hiervoor wordt voorgesteld om blok C uit te sluiten uit de
verkaveling.
Blok D met meergezinswoningen blijft in de verkaveling , doch kan slechts
uitgevoerd worden na aanleg van de rotonde.
b) Speelmogelijkheden –groene zone:
Door het weglaten van 3 koppelwoningen in blok B ontstaat een centraal
gelegen groene zone met speelmogelijkheden ter grootte van ong. 1000 m².
Deze zone in fase 1 volledig te benutten en niet uit te sluiten in de
verkaveling.

Advies Gecoro op nieuwe voorstellen :
De Gecoro ziet verbeteringen bij de nieuwe voorstellen , doch wenst zijn advies
van 22 oktober 2009 ( verslag 59 ) te behouden en stelt volgende
aandachtspunten:
-

nog te hoge woondichtheid voor het geheel ( ong. 30 wo/ha )
nog een betere spreiding van de woondichtheden binnen het project, met nog
lagere woondichtheden langs de Berkenlaan en hogere verdichting in blok D.
de voorziene groene zone met speelmogelijkheden centraal te bevestigen en in
te brengen binnen de goedkeuring van de fase Berkenlaan.

