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donderdag 26 januari 2012
Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur
Aanwezigen:

Tom De Moor, voorzitter, Eddy Van De Walle, Tony Carrette, Peter De
Wilde, Peter Hofman, Lutgard Vermeyen, Ann Poelman, Eric De
Cnuydt, Willy Bonne, Jeanine Den Dooven, Lucas De Vocht, Rosette
Ferdinande, Maarten Van Hoecke, Pierre Bogaert
Willem Rombaut, Hilde Claeys en Eva De Schryver
afgevaardigden politieke fracties
Mark Van Neste, schepen RO
Marian Lievens, verslaggever

Verontschuldigd: De Koster William, Carlos Vermeiren.
Dagorde:
1. goedkeuring verslag 76
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag 76 wordt goedgekeurd.
Op vraag van de voorzitter en met goedkeuring van de leden worden de
agendapunten in een andere volgorde behandeld.
2. Bouwaanvraag nieuwe boerderij op de Polderdreef
Vanuit de MINA-raad kwam volgende opmerking: de omgeving is niet ideaal om
een nieuwe boerderij op te richten en waarom kan landbouwer niet uitbreiden op
de huidige locatie?
Schepen Van Neste legt uit dat de huidige locatie ligt het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk gebied Gent, deelproject Parkbos met
als bestemming kasteelparkgebied.
Daar de stedenbouwkundige voorschriften zeer strikt zijn kan er op de huidige
locatie een beperkte uitbreiding tot 20% plaatsvinden.
De landbouwer had 22 hectare in het parkbos, als compensatie werden ten oosten
van de woonwijk gronden ingekleurd als zone voor landbouw.
Tussen de landbouwers, de provincie en de VLM werd een landbouwprotocol
afgesloten in verband met de compensatie van landbouwgronden.
Er wordt opgemerkt dat in de stedenbouwkundige voorschriften uitdrukkelijk
vermeld staat dat intensieve veeteelt niet is toegelaten binnen de zone voor
landbouw. Er kan dus enkel een vergunning aangevraagd worden voor extensieve
veeteelt. De vraag is wanneer spreekt men over intensieve veeteelt?

De vergadering:
Wat stoort er?
- industrieel gebouw
- beeld dat men krijgt wanneer men De Pinte binnenkomt
- hoogte van de landbouwgebouwen (8 m)
- mobiliteit
- geurhinder
- overlast voor omwonenden
Verdere bespreking van de bouwaanvraag zal gebeuren in besloten vergadering.
3. Verkaveling nv Dumobil – Bommelhoek – advies.
De heer Carrette verlaat de vergaderzaal bij het behandelen van dit agendapunt.
Het betreft een heraanvraag van een verkaveling. De vorige aanvraag werd
geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.
Bij de nieuwe aanvraag werd rekening gehouden met de opmerkingen die de
GECORO formuleerde over de eerste aanvraag, namelijk:
-

betere integratie van het openbaar groen
de woondichtheid werd verminderd van 50 naar 36 woningen
de aftoetsing gebeurde volgens de 45° regel voor alle gebouwen aansluitend
op de bestaande aanpalende verkavelingen
het woonlint langs de Bommelstraat werd verminderd
de buffering van het water zal gebeuren onder de straat
er werd een verbindingspad gemaakt naar de naastliggende verkaveling
Wielewaalpark

4. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrumbocht
Algemene opmerking: op het plan staan verschillende straten met foute
straatnamen. Dit zal doorgegeven worden aan het ontwerpbureau.
Zone voor projectontwikkeling (art.5) aan de Sportwegel
De vraag wordt gesteld of de lokalen voor de jeugd en dergelijke niet kunnen
ondergebracht worden onder een ander artikel zodanig dat zij zeker kunnen zijn
van hun locaties. Schepen Van Neste zegt dat het de bedoeling is om de lokalen
van de verenigingen daar te behouden. Hoe meer er versnipperd wordt in de
zones hoe minder flexibel men kan omgaan met de ruimte. Het is de bedoeling
om in deze zone voor projectontwikkeling werk te maken van betaalbaar wonen
voor jonge gezinnen. Dit kan nadat de voetbal verhuisd is naar het nieuwe
sportcomplex Moerkensheide.
Woonzone voor gemengde bebouwing (art.1) en woonzone voor één- en
meergezinswongen (art.2)
Er wordt vastgesteld dat er naast de bestaande toestand ook nieuwe zones voor
meergezinswoningen werden ingetekend. In de buurt van de spoorwegen kunnen
meergezinswonigen toegelaten worden. De nieuwe zones voor deze
meergezinswoningen in het centrum liggen moeilijker.
Zone voor wonen in een parkomgeving (art.3) en parkzone (art.7)
Het betreft hier de woning en het park gelegen in de Florastraat nr. 17.
Deze woning is opgenomen in de gemeentelijke erfgoedlijst.

In de eerste zone van 50 meter zouden 39 woningen (3 blokken van 13
woningen) kunnen ingeplant worden.
Dit is een compensatie voor de achterliggende bouwgrond die park zou worden.
Is deze zone een juridisch risico voor het RUP? Neen, geen risico aangezien het
voorontwerp nog in plenaire zitting gebracht wordt.
Timing RUP Centrumbocht:
advies op volgende vergadering GECORO = 23/02/2012
Timing RUP Zevergem Scheldedorp
advies op vergadering van 22/03/2012
De punten varia in verband met data vergaderingen en het punt aangevraagd
door Lucas De Vocht zal in de volgende vergadering behandeld worden.
BESLOTEN VERGADERING
Bouwaanvraag nieuwe boerderij op de Polderdreef
ADVIES GECORO
De gecoro stelt haar advies op zonder een uitspraak te doen mbt de aard van het
bedrijf: de vraag of het hier een intensief of extensief landbouwbedrijf betreft
dient afzonderlijk onderzocht te worden.
Gezien de juridische situatie Parkbos en rekening houdende met de bezorgdheid
omtrent de lawaai- en geurhinder, de beeldwaarde bij het binnenkomen van De
Pinte en de optie van verschuiving weg van de woonzone, wordt voorgesteld om
de gebouwen maximaal te verschuiven richting vista (wel voldoende ruimte laten
voor groenbeplanting) en het bedrijf volledig in te kaderen in een groene
bufferzone met zowel hoge bomen als lage beplanting. De doelstelling is het
landbouwbedrijf in een dense groenstructuur in te kleden, zodat nog weinig
zichtbaar is van de bedrijfsgebouwen en constructies.
Om tegemoet te komen aan de filosofie van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan wordt gestreefd naar een maximale integratie en een maximale
inbuffering.
Verkaveling nv Dumobil – Bommelhoek – advies.
ADVIES GECORO
Het advies is positief. Er wordt gevraagd om geen bomen te rooien bij het
realiseren van het verbindingspad met het Wielewaalpark.
Volgende vergadering
donderdag 23 februari 2012 om 20.00 uur.
agenda:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag 77
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrumbocht - advies
Sportinfrastructuur Moerkensheide – toelichting.
Varia

