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Agenda
1. Goedkeuren verslag 93
2. Advies verlenen over bouwvergunning Polderdreef 9 (Texaco)
3. Varia

Verslag
1. Kennisgeving goedkeuring verslag 93
Verslag 93 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Bouwvergunningsaanvraag Polderdreef 9 (Texaco)
Bij het bestuderen van het bezwaar en de voorschriften van het BPA waarin het perceel van de aanvraag
geleden is, is het niet duidelijk in welke bestemming het perceel precies gelegen is. Het bezwaar zelf verwijst
naar zowel artikel 2 als artikel 4 van het BPA. Op het eerste zicht lijkt het volgens de voorschriften dat het
perceel zich in bestemming artikel 4 ‘zone voor halfopen en open bebouwing’ bevindt. In dit geval is het
bezwaar over het aantal bouwlagen niet gegrond. Qua bestemming dient er bekeken te worden of deze
bestaanbaar is met de woonfunctie.
De Gecoro merkt op dat
-

de afwijkingen op het BPA niet worden gemotiveerd en niet worden vermeld in de beschrijvende nota
van het dossier

-

het concept/programma van de aanvraag voor een handelszaak met appartementen een goed aspect
is van de aanvraag

-

de idee om het plein te laten dienen als afbakening van het Europaplein een goed aspect is van de
aanvraag

-

de zijgevel langs de Polderdreef weinig uitstraling en architecturaal weinig waarde heeft terwijl dit een
beeldbepalende locatie is bij het binnenrijden van het gemeentecentrum

De Gecoro besluit een diepere studie te voeren naar de bestemming en de juiste voorschriften van het perceel
alvorens een definitief advies uit te brengen:
De Gecoro van de gemeente De Pinte
-

-

-

Betreurt dat in de bouwaanvraag geen uitgebreide motiveringsnota steekt die het ontwerp
toetst aan de geldende bepalingen van het BPA nr. 4 Poldergoed. Noch een verantwoording
waarom er een afwijking wordt gevraagd.
Meent dat het concept van handelszaken, gecombineerd met woonentiteiten en ruimte voor
diensten, zeker verdedigbaar is en wenselijk op deze locatie.
Vindt de idee om het nieuw op te trekken gebouw te laten dienen als afbakening van het
Europaplein een goed aspect. Zo vormt het op te trekken gebouw één geheel met de reeds
bestaande gebouwen rond het Europaplein.
Stelt vast dat de zijgevel langs de Polderdreef weinig uitstraling biedt en architecturaal weinig
waarde heeft terwijl dit een beeldbepalende locatie is bij het binnenrijden van het
gemeentecentrum. Meer bepaald stelt de Gecoro vast dat de zijgevel, waar slechts twee
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kleine raamopeningen te vinden zijn op de eerste verdieping een te grote blinde vlek geven in
het straatbeeld. Ook de massa van het teruggetrokken derde verdiep, komt storend over.
Vanuit de richting van de Vredestraat en Polderdreef geeft dit een niet esthetisch aanzicht,
terwijl het esthetische nadrukkelijk opgenomen is in de bepalingen van het BPA.

De Gecoro van de gemeente De Pinte heeft de bouwaanvraag getoetst aan de bepalingen van het BPA
nr 4 Poldergoed en heeft tevens de bouwaanvraag getoetst aan het bezwaarschrift, ingediend op 26
februari 2015.
Zo heeft de Gecoro vastgesteld dat het te bebouwen perceel gelegen is in een zone voor gesloten
bebouwing, zijnde artikel 2 van het BPA en niet, zoals verkeerdelijk door de bezwaarindiener werd
verondersteld in zone voor open en half open bebouwing, bepaald in artikel 4 van het desbetreffende
BPA.
Door de ligging in de zone bepaald in artikel 2 van het BPA, stelt de Gecoro vast dat de bestemming
van het op te trekken gebouw conform de bepalingen is.
Echter meent de Gecoro, om de hierboven opgesomde reden, dat het gebouw niet voldoet aan de
bepaling ‘gezond en esthetisch’. Daardoor stelt de Gecoro vast dat het afwijkt van de bepalingen van
het BPA.
Tevens wijkt het ontwerp af van de bindende bepaling van het BPA, daar waar er uitdrukkelijk gesteld
werd dat enkel gebouwen met twee verdiepingen, gelijkvloers meegerekend, en een dak. Het BPA is
dermate ruim dat een leefruimte in het dak, niet uitgesloten is.
Echter stelt de Gecoro vast dat hier sprake is van een derde verdieping en niet van een leefruimte in
het dak. De ‘uitbouw’ is dermate prominent aanwezig dat hier duidelijk sprake is van een volwaardige
derde verdieping, zelfs als deze iets teruggetrokken staat. Op dit punt onderschrijft de Gecoro het
bezwaar ingediend in het bezwaarschrift van 26 februari 2015. Van het aantal bouwlagen kan niet
afgeweken worden, zodat hier geen project kan goedgekeurd worden dat niet in overeenstemming is
met het nog steeds geldende BPA.
De Gecoro stelt vast dat waar de bezwaarindiener een schending meent te vinden van de
bouwaanvraag met artikel 4 van het BPA, dit niet dienstig is. Het is voor de Gecoro duidelijk dat dit
project ligt in de bepalingen van artikel 2 van het BPA en niet in de bepalingen van artikel 4.
Derhalve is ook het bezwaar over de vermeende afwijking wat kroonlijst en nokhoogte betreft, niet
dienstig.
De Gecoro stelt eveneens vast dat het bezwaar over de bouwdiepte evenmin gegrond is. Het BPA,
zoals vastgesteld na de tweede wijziging, staat toe dat het hoofdgebouw 15 meter diep mag zijn en
dat de bijgebouwen toegelaten zijn tot op 4 meter van de perceelsgrens. Qua bouwdiepte voldoet het
project dan ook aan de bepalingen van het BPA nr. 4 Poldergoed.
Als besluit geeft de Gecoro een negatief advies om bovenvermelde redenen, zijnde strijdig met het
aantal verdiepingen en strijdig met de vereiste tot ‘gezond en esthetisch karakter’

3. Varia
a. Advies verordening hemelwater
na opmerkingen van Ruimte Vlaanderen werden een aantal artikelen uit de ontwerp-verordening inzake
hemelwater aangepast. Het advies van de Gecoro omtrent de aangepaste verordeningstekst wordt gevraagd.
De Gecoro geeft een positief advies over de gemeentelijke verordening inzake hemelwater.
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b. Uitnodigen spreker op eerstvolgende Gecoro
Er wordt gebrainstormd over mogelijke sprekers voor een volgende Gecorovergadering. Het thema ‘nieuwe
woonvormen’ zou daarbij interessant zijn om voor te stellen indien dit toegepast kan worden op De Pinte.
Ook een spreker over algemene ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening die de huidige beleidscontext en –
instrumenten verklaart zou interessant zijn.
Daarnaast wordt gevraagd de ontwerpers van het RUP Centrumbocht uit te nodigen voor een presentatie over
het RUP en de stand van zaken.

4. Afspraken
De volgende Gecoro-vergadering vindt plaats op 28/05 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.
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