VERGADERING GECORO

68

Donderdag 25 november 2010.
Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
Aanwezigen: Eddy Van De Walle,ondervoorzitter, Peter De Wilde, Lutgard Vermeyen
Ann Poelman, Germain Vermeersch, Eric De Cnuydt, Willy Bonne, Lucas De
Vocht, De Koster William, Pierre Bogaert, effectieven.
Tony Carrette, Peter Hofman ,plaatsvervangende leden
Mark Van Neste, schepen RO ,
Hilde Claeys, Willem Rombaut, afgevaardigden politieke fracties
Carlos Vermeiren, secretaris GECORO
Verontschuldigd: Tom De Moor, voorzitter, Isabelle De Tremmerie en Eva De Schrijver
De heer Eddy Van De Walle neemt in afwezigheid van Tom De Moor het voorzitterschap
waar.
Dagorde:
1. Eerbetoon aan Eric De Reu
2. goedkeuring verslag 67
Het verslag 67 wordt ter goedkeuring voorgelegd en goedgekeurd.
De aanwezigheid van de plaatsvervangers wordt gunstig onthaald . Er wordt
aangedrongen op de betaling van de aanwezige plaatsvervangers.
Het algemeen principe blijft : enkel de plaatsvervangers die aanwezig zijn in de
plaats van afwezige effectieven krijgen de zitpenning .

3. RUP zonevreemde gebouwen : stand van zaken
Adoplan werkt verder aan het voorontwerp.
Alle woningen en constructie gelegen in zonevreemd gebied en gelegen buiten de

RUP’s functionele cluster en Zevergem Dorp , en het GRUP Parkbos worden
opgenomen.
Er worden verordenende stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt.
Planning : presentatie aan het schepencollege half december 2010.
voorstelling Gecoro eind december
advies Gecoro eind januari 2011
4. Uitbreiding erkend natuurreservaat E-204 “ Scheldemeersen “ : advies
De beheerder vzw Natuurpunt verzoekt de gemeente De Pinte om binnen een
termijn van 60 dagen advies uit te brengen op het voorstel tot uitbreiding van het
erkend natuurreservaat E-204. Voor de gemeente De Pinte, deelgemeente
Zevergem, betreft dit in het bijzonder het perceel B 435 , gelegen langs de PontZuid , juist voor het Doornhammeke.
De raad debateert over het feit of dit agendapunt al of niet aan de Gecoro dient
voorgelegd te worden.
De Minaraad heeft dit punt vorige week gunstig geadviseerd, uitgezonderd 4
onthoudingen en 2 tegenstemmen.
Advies unaniem : gunstig onder voorwaarde dat het op ruimtelijk gebied
geen wijzigingen teweegbrengt en geen hinder veroorzaakt op de
omliggende landbouwgronden.
5. Verkavelingsaanvraag Dumobil – Bommelstraat - voorstelling
De nv.Dumobil heeft bij de gemeente het voorstel gedaan voor het verkavelen
van de gronden , gelegen Bommelstraat en gekend ten kadaster 1ste afdel., sectie
A, nrs. 87g,87y en deel van 88b. Het projectgebied kent een oppervlakte van
27.292 m² ).
De gronden zijn gelegen in het RSW van de gemeente De Pinte , op ong. 1 km
van de kern van de gemeente en op de rand van het woongebied.
Het RSW ( deelproject Bommelhoek 2E ) werd opgenomen in het GRUP Parkbos.
Het voorstel omvat 11 vrijstaande woningen , 6 koppelwoningen, 25 drie- en
tweegevelwoningen in groepsverband, 8 groepswoningen voor de gesubsidieerde
sector ( grond- en pandenbeleid).
De woondensiteit wordt 18,32 wo per ha.
De dichtste bewoning wordt ingepland tegen de Bommelstraat.
Er worden 25 parkeervakken voorzien op het openbaar domein.
De groenvoorzieningen voor openbaar gebruik , hebben een totale oppervlakte
van 1.885 m².
De Bommelstraat wordt ter plaatse van de verkaveling vernieuwd en voorzien van
afgescheiden fietspaden aan weerszijden van de weg , met mogelijkheden voor
het aanbrengen van aanliggende voet-paden.
De openbare wegenis ( 3809 m² ) in de verkaveling is doodlopend. De verharding
wordt voorgesteld in ongewapende beton.
De riolering wordt gescheiden voorzien, waarbij het regenwater afgeleid wordt
naar een bufferbekken te voorzien op de aanpalende gronden ( eveneens
eigendom van de aanvrager ) richting Siegelbossen. Afvoer van dit bufferbekken
kan geschieden naar de nieuwe afwatering langs de Deurlestraat en lozend in de
Duivebeek ter hoogte van Moerkensheide.
Enkel het vuilwater wordt geloosd ( met pompstation ) op de bestaande riolering
in de Bommelstraat.
Voor het bestaande pompstation in de Bommelstraat wordt een nieuwe inplanting
voorzien .
Het openbaar onderzoek loopt nog tot 5 december 2010.

Het dossier ligt voor inzage op de gemeentelijke dienst voor de ruimtelijke
ordening.( bureel 12 )
De Gecoro zal een advies uitbrengen in de eerstvolgende zitting(en).

6. Varia

-

-

-

het voorstel om de volgende zitting van de Gecoro te laten doorgaan op
woensdag 22 december 2010 wordt aangenomen.Eddy Van De Walle kan
niet aanwezig zijn.
indien een bijkomende zitting van de Gecoro nodig is om te adviseren
wordt do. 13 januari 2011 voorgesteld.
voor 2011 zijn de vergaderingen voorzien , telkens op donderdagen
27januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni tot aan het
verlof.
er wordt gevraagd aan de schepen van ruimtelijke ordening om alle
dossiers met openbare onderzoeken te melden op de gemeentelijke
website . Dit zal in de toekomst gebeuren.

