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Donderdag 30 september 2010.
Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
Aanwezigen: Tom De Moor, voorzitter, Eddy Van De Walle, Peter De Wilde, Germain
Vermeersch,Lucas De Vocht, Eric De Cnuydt, Willy Bonne, Pierre Bogaert,
Lutgard Vermeyen, Ann Poelman, Isabelle De Tremmerie en Maarten Van
Hoecke
Tony Carrette, Peter Hofman
Mark Van Neste, schepen RO
Carlos Vermeiren, secretaris GECORO
Verontschuldigd:geen
Dagorde:
1.

goedkeuring verslagen 65 en 66

2.

BKP Zevergem Dorp – voorstelling
Het ontwerpbureau Maat & Cluster presenteert het ontwerpdossier voor de
beeldkwaliteit aan alle leden van de Gecoro.
De algemene indruk is zeer positief.
De leden van de Gecoro hopen op een verdere goede samenwerking tussen het
bureau en Adoplan, uitvoerder van het RUP Zevergem Scheldedorp.
De Gecoro vraagt eveneens een visie naar de invulling van de voorgestelde
uitbreidingsgebieden.
Het BKP zou volgens de Gecoro eveneens moeten dienen als basis bij de opmaak van
andere plannen door bvb. VLM, Natuurpunt,…

3.

afwerking Hagelandplas –sted.aanvraag van de heer De Block-Bury
De voorzitter stelt de stedenbouwkundige aanvraag voor aan de vergadering.
Er wordt gevraagd na te gaan of de voorgestelde werken niet MER plichtig zijn.
Eveneens dient de aanvraag aandacht te schenken aan de hinder voor de omwonenden en de schade die teweeggebracht worden aan de openbare wegenis.
Het advies is unaniem ongunstig , om reden van :
- De doelstellingen van de aanvraag zijn niet duidelijk
- De waterbuffering van de Hagelandplas wordt verstoord
- De gevraagde versterking van de natuurelementen met behoud van de
bestaande waarden ten ZW van de plas wordt niet gerealiseerd

-

De toegankelijkheid aan de zuidzijde in functie van natuurontwikkeling
ontbreekt.
Beheers- en inrichtingsplan plas Hageland en omgeving ontbreekt
Een ecologisch verantwoorde inrichting van de wandelpaden
Te grootschalig project voor dit gebied.

4.varia:
1. Uitnodigen van de plaatsvervangende leden van de Gecoro
Om de continuïteit van de beslissingen van de Gecoro te verzekeren wordt
gevraagd om ook de plaatsvervangers uit te nodigen naar elke zitting van de
Gecoro.
De secretaris zal nagaan of de wettelijkheid van de besluiten niet in het gedrang
komen door de aanwezigheid van de plaatsvervangers tijdens de debatten.
( zie in bijlage uittreksels uit het handboek voor de Gecoro )
Aan het gemeentebestuur zal eveneens de vraag gesteld worden ivm de uitbetaling van de zitpenningen voor de plaatsvervangers.
2.

De voorzitter van de Gecoro St-Martens-Latem stuurt een uitnodiging tot het
bijwonen van 2 infovergaderingen op maandag 11 oktober en maandag 13
december 2010 mbt. de ruimtelijke ordening. Alle leden krijgen per mail een
uitnodiging toegestuurd.

3. Er wordt voorgesteld om volgende leden van de Gecoro een bezoek te brengen
naar aanleiding van een ongeval en ziekte:
Mevr. Jeanine Den Dooven ,
Dhr . Eric De Reu.

Volgende vergadering donderdag 28 oktober 2010 om 20h00

