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Agenda
1. Goedkeuring verslagen 90, 91 en 92
2. Advies verlenen over bouwvergunning Polderdreef 9 (Texaco)
Het dossier van de bouwaanvraag ligt ter inzage op de dient ROM
3. Formuleren van een pre-advies over de plannen van de verkaveling Bommelhoek
Naar aanleiding van de presentatie die de ontwikkelaars gaven op 19-03
4. Aanstellen van een nieuwe expert inzake:
a. Middenstand – Patrick Landuyt diende zijn ontslag in bij het college
b. Erfgoed – Tom Lenaerts diende zijn ontslag in bij de erfgoedraad en het college
5. Overzicht stedenbouwkundige vergunningen 2014

Verslag
1. Kennisgeving goedkeuring verslagen 90, 91 en 92
Verslag 90 wordt goedgekeurd mits de aanpassing naar de verwijzing van een vorige versie van het RUP waarin
projectzone 3 bestemd was als agrarisch gebied.
Verslag 91 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Verslag 92 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Bouwvergunningsaanvraag Polderdreef 9 (Texaco)
De aanvrager dhr. Bruno Van Heule komt een korte presentatie geven van de plannen voor de site. De Gecoroleden stellen aansluitend een aantal vragen.
In besloten zitting bespreekt de Gecoro deze plannen.
Als referentie voor de plannen worden de appartementen van park ter Poldere aangegeven. Echter in de
plannen komt geen aansluiting voor op deze appartementen in oriëntatie en architectuur van het gebouw. De
voorgevel van het gebouw is naar het Europaplein gericht. De zijgevel langs de Polderdreef heeft het uitzicht
van een ‘blinde muur’ en heeft weinig uitstraling.
De Gecoro beslist het definitieve advies over het dossier uit te brengen op de volgende vergadering (23/04). De
bezwaren worden ingescand en doorgestuurd naar de Gecoro-leden.

3. Verkavelingsaanvraag Bommelhoek
Op 19/03 werden de plannen voor de verkaveling Bommelhoek voorgesteld door de verkavelaars aan de
verschillende gemeentelijke raden.
De Gecoro wenst volgende opmerkingen te geven op de voorgestelde plannen:
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1) Op het verkavelingsplan zijn de kleuren onduidelijk
2) In verhouding tot de omvang van de verkaveling (het aantal woonentiteiten) is de speelzone mogelijks
te klein
3) In het project zouden de bestaande grachten en bomenrijen geïntegreerd moeten worden
4) De verkavelaars dienen na te gaan op er zeker geen MER-plicht bestaat op het project. De gemeente
dient dit vervolgens te controleren.
5) De voorschriften van GRUP GG Gent – deelproject Bommelhoek dienen strikt gevolgd te worden.
6) De afwatering (naar de Duivebeek) dient ruimer bekeken te worden dan enkel het projectgebied zelf.
Bijkomend dient rekening gehouden te worden met waterdoorlatende verhardingen. Deze zijn
namelijk nooit 100% waterdoorlatend, daarom moeten ze voor een bepaald percentage (50%?)
meegerekend worden in de berekening van hemelwaterputten en infiltratiebekkens.
7) Hetzelfde geldt voor mobiliteit: de verkeersafwikkeling dient ruimer bekeken te worden dan het
projectgebied zelf. Echter de Gecoro verwijst naar de opmerkingen van de mobiliteitsraad betreffende
dit thema.
8) De fasering van de verkaveling (wegenis en verschillende onderdelen van het project) dient te worden
aangegeven.
9) Voor de voetweg in het gedeelte van verkavelaar Bostoen zou in de voorschriften verankerd worden
dat deze toegankelijk wordt en blijft voor zowel inwoners als niet-inwoners van het woonerf. De
Gecoro stelt zich de vraag of deze verankering in de voorschriften voldoende is aangezien
voorschriften onderhevig zijn aan wijzigingen door plannen (zoals structuurplannen en RUP’s) of
verordeningen.

4. Aanstellen nieuwe experten
Inzake:
-

Middenstand

-

Erfgoed

(plaatsvervangers)
De LEM-raad en de Erfgoedraad worden aangeschreven om een nieuw plaatsvervangend lid voor te stellen.

5. Overzicht stedenbouwkundige vergunningen 2014
De Gecoro merkt op dat veel nieuwbouw werd vergund in 2014 ten opzichte van in 2013

6. Varia
-

Een Gecoro-lid brengt het idee om een spreker uit te nodigen die meer komt vertellen over nieuwe
woonvormen (cohousing, kangoeroe, etc…)

-

De Gecoro wenst de voortgang van het RUP Centrumbocht op te volgen. Daarom wordt gevraagd of
iemand van het studiebureau (ava partners) kan komen spreken op een van de eerstvolgende
vergaderingen.
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7. Afspraken
De volgende Gecoro-vergadering vindt plaats op 23/04 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.

VERSLAG GECORO NR 93

4

