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Agenda
1.
2.
3.
4.

Goedkeuren verslag 98
RUP Zevergem: vormen van een definitief advies
Verkaveling Bommelhoek: behandeling bezwaren en algemene opmerkingen
Varia

Verslag
1. Kennisgeving goedkeuring verslag 98
Verslag 98 wordt goedgekeurd mits toevoegen van de vermelding bij punt 4.1. en 4.11. dat deze items worden
verdaagd naar de volgende Gecoro-vergadering.

2. RUP Zevergem
In het open gedeelte van de vergadering wordt besproken:
-

Het advies van de erfgoedraad met betrekking tot:
o

Overdrukzone A

o

Overdrukzone B

o

Pont-Noord 19 (overdrukzone Y)

-

De 10%-regel binnen artikel 4: het belang dan wel de overbodigheid ervan

-

Algemene opmerking met betrekking tot meergezinswoningen binnen projectzone 1. Een gecoro-lid
vraagt zich af of deze niet moeten mogelijk gemaakt worden. Bij het nagaan van artikel 7.1 wordt
besloten dat meergezinswoningen niet uitgesloten worden in deze zone.

In het besloten gedeelte van de vergadering wordt volgend definitief advies geformuleerd:

3. RUP Zevergem Scheldedorp – bezwaren

3.1. Bezwaren in verband met Projectzone 1

Aantal bezwaren

17

De bezwaren in verband met projectzone 1 handelden over de volgende vier zaken:
1)

Kroonlijst- en nokhoogte te hoog

Hier over wenst de Gecoro bij zijn advies bij het vorige openbaar onderzoek te blijven om de 45°-regel toe
te passen voor wat betreft de afstand tot de perceelgrenzen:
“De bezwaren met betrekking tot project 1 worden wel gegrond verklaard daar waar er een bezorgdheid
is, voornamelijk van de bewoners van de nabijgelegen straat Het Wijngaardeke, dat dit woonproject de
draagkracht van de nabijgelegen wijk zou overschrijden.
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Daarom stelt de Gecoro voor om bij projectzone 1 de 45°-regel toe te passen zodat de bebouwing op x
meter van de perceelgrens niet hoger dan x meter mag zijn. Dit garandeert verder het landelijk karakter
van de achtergelegen wijk en is een garantie dat ook de privacy meer wordt gerespecteerd.
Een Gecoro-lid stelde later voor om de nokhoogte voor projectzone 1 te beperken tot 10m. De Gecoro
heeft hierover geen stemming gehouden aangezien eerder het advies was gevormd om de 45°-regel toe
te passen.”
2)

Woondichtheid te hoog

De woondichtheid voor het gebied ligt momenteel op minimaal 12 tot maximaal 15 woningen per hectare
volgens de voorschriften. Een aantal bezwaarindieners merken op dat dit te veel is. De Gecoro verwijst
enerzijds terug naar zijn advies van het vorige openbaar onderzoek:
“Echter meent de Gecoro dat moet ingegaan worden op het toelaten van een project in projectzone 1
waar er een grotere densiteit aan woonentiteiten wordt toegelaten. De kern van Zevergem heeft nood
aan een project dat huizen kan voorzien aan nieuwe gezinnen, zowel aan gezinnen met en zonder
kinderen (bejaarden). Dit ook komt tegemoet aan het bezwaar van de schoolgemeenschap dat
momenteel weinig gezinnen met jonge kinderen zich in Zevergem kunnen vestigen.”
Anderzijds dient de Gecoro ook rekening te houden met het advies van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij
gaven daarin aan dat een omzetting van woonuitbreidingsgebied naar woongebied met een voorgeschreven
dichtheid van minder dan 15 we/ha een element is dat kan leiden tot schorsing van het RUP.
Om bovenstaande redenen adviseert de Gecoro dat de voorgeschreven woondichtheid op 15we/ha wordt
gebracht.
3)

Groenpercentage en minimale diepte achtertuin

Het opleggen van een percentage groen of een minimale diepte achtertuin is een voorschrift dat
samenhangt met de opgelegde woondichtheid. Een voorgeschreven groenpercentage of minimale diepte
achtertuin kan namelijk een hypotheek leggen op het realiseren van het sociaal objectief en de gevraagde
minimale woondichtheid in het advies van de provincie. Bovendien zal een verkavelingsaanvraag of
bouwaanvraag die nodig is voor de ontwikkeling van het gebied, bijkomend beoordeeld worden op de
relatie met en de invloed op de omgeving en zijn reeds aanwezige bebouwing.
4)

Geen of niet 100% sociale woningen

het plannen van sociale woningen gebeurt – in tegenstelling tot de perceptie van enkele bezwaarindieners –
niet louter op de projectzones van RUP Zevergem. De Pinte heeft een groot sociaal objectief te behalen
waarvoor zowel in Zevergem als in De Pinte zones zijn afgebakend voor sociale woningen. In de verkaveling
Moerkensheide is dit bijvoorbeeld reeds gebeurd. In het RUP Centrumbocht dat nog in opmaak is, zullen er
ook gebieden worden afgebakend hiervoor.
De Gecoro stelt zich de vraag of er qua leefbaarheid en op het vlak van ruimtelijke planning een groot
verschil is tussen 100% dan wel 50% sociale woningen. Daarbij zou het bij een beperking van het percentage
voor sociale woningen noodzakelijk zijn een zone binnen projectzone 1 hiervoor af te bakenen. Dit zou
vervolgens bepaalde omliggende eigenaars kunnen tevreden dan wel ontevreden stellen.
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Advies GeCoRO
Het invoeren van één bijkomende bepaling met betrekking tot de bouwvoorschriften voor
projectzone 1
Voor de woningen in projectzone 1 wordt met betrekking tot nok- en kroonlijst-hoogte de
45°-regel toegepast. Op deze manier kan de overgang naar het centrum worden gemaakt en
wordt rekening gehouden met zonlicht en privacy.
De woondichtheid van projectzone 1 moet aangepast worden naar 15 we/ha.

3.2. Bezwaar in verband met wegvallen Projectzone 3 (8)

Aantal bezwaren

1

Een aparte werkgroep binnen de Gecoro heeft zich over dit bezwaar gebogen en een uitgebreid verslag
uitgebracht:
Het bezwaar kan opgedeeld worden in 3 onderdelen :


Het ontwerp-Rup schendt de MER-plicht. Er is een MER screening gebeurd dat aanleiding heeft
gegeven tot het vorig ontwerp-Rup. Doordat er significante wijzigingen zijn opgetekend in het
huidige ontwerp-Rup, dient ook nu een MER-screening doorgevoerd te worden.



Het beleid van het gemeentebestuur is niet consequent. Het bestuur liet uitschijnen dat een
project voor de bouw van zeven woonentiteiten, haalbaar was.



Het ontwerp-Rup is een ‘Quasi-onteigening’

Schending plan-mer plicht


In 2009 heeft de gemeente een MER-screening gevraagd. Na grondige analyse werd toen door
de bevoegde dienst Mer gesteld dat er geen MER-plan nodig was.



Het advocatenkantoor stelt in het bezwaarschrift dat het huidige ontwerp-RUP dermate afwijkt
van het vorig ontwerp, dat de gemeente een nieuwe screening had moeten aanvragen
alvorens het nieuwe ontwerp-Rup op te stellen.



Het volledige dossier dat heeft geleid tot de beslissing dat geen MER moet opgesteld worden,
steekt niet in het dossier van het ontwerp-Rup

Echter in het motiverend gedeelte van de administratieve beslissing dat in februari 2009 stelt dat er
geen MER plicht nodig is wordt wel gewezen op de watergevoelige gronden ten zuiden van de kerk.
Doordat deze zone nu uitdrukkelijk niet meer zal gebruikt worden voor bebouwing, vervalt deze
bezorgdheid. Dat een dergelijke verharding mogelijks wordt verschoven naar zone 1 (minder
watergevoelig) ipv zone 3 is eerder een positieve invloed op het milieu. De Gecoro is dan ook van
oordeel dat het middel faalt en dat geen nieuwe MER screening moet worden uitgevoerd.
Het is effectief zo dat het dossier dat bij de Vlaamse overheid heeft geleid tot de beslissing dat geen
MER moet opgesteld worden, niet in het dossier van het ontwerp-Rup steekt. Dit is geen breekpunt.
Het dossier is ter inzage bij de Vlaamse Overheid volgens de bepalingen van het decreet van
openbaarheid van bestuur.
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Het is niet nodig dat elke administratie bij wie een adviesaanvraag is gebeurd, het volledig dossier dat
aanleiding heeft gegeven tot het desbetreffende advies, overmaakt zodat het kan bijgevoegd worden.
Het is voldoende dat de rechtsonderhorige het kan opvragen.
Inconsequent beleid
Het is correct dat de gemeente in briefwisseling van 2014 met de bouwheer, de mogelijkheden heeft
onderzocht om op de gronden aangeduid in zone drie te bouwen, meer bepaald om te voorzien in 7
woonentiteiten.
Het is correct dat het eerste ontwerp-Rup heeft geleid tot een negatief advies van de GECORO wat
betreft het bebouwen in voormalig projectzone 3. De GECORO heeft in februari 2015 na het openbaar
onderzoek de bezwaren gegrond bevonden en vond het niet raadzaam om verdere bebouwing toe te
laten in de hele zone ten zuiden van de kerk.
De Gecoro is hierin trouwens zeer consequent geweest en verwijst naar haar voorgaande adviezen,
waar zij steeds gesteld heeft dat vanuit Ruimtelijk oogpunt bebouwing af te raden is.
Deze houding van de Gecoro is reeds ingezet sinds 2009.
Het is net naar aanleiding van het formeel advies van de Gecoro dat het bestuur zijn mening heeft
aangepast en de ruimtelijke overwegingen heeft laten voorgaan.
De houding van een bestuur kan en mag zich wel degelijk aanpassen indien daar goede argumenten
voor bestaan. In casu heeft het bestuur gemeend om het advies van haar adviesraden te volgen. Dit
advies is er trouwens gekomen na een bevraging van de bevolking.
Het is dan ook lovenswaardig dat het bestuur in deze het algemeen belang laat primeren.
Quasi-onteigening
De bezwaarindieners stellen dat de bestemmingswijziging resulteert in een quasi onteigening.
De Gecoro weerlegt dit bezwaar en meent dat dit geen bezwaar is met ruimtelijke argumenten.
Het al dan niet toekennen van een vergoeding, zij het planschade, zij het een gemeenrechtelijke
vergoeding is een geschil tussen de bouwheer/eigenaar en het bestuur.
De Gecoro hoeft zich enkel te buigen over de argumenten van ruimtelijke ordening en niet over de
financiële vergoedingen.
Wel wil de Gecoro aanhalen dat de actuele toestand deze is van een perceel, gelegen aan een
uitgeruste weg, zijnde de Blijpoel, maar dat het perceel onder de huidige omstandigheden maar plaats
heeft voor maximum één gebouw.
Tevens merkt de Gecoro op dat reeds geruime tijd er geen bebouwing is, maar dat er vroeger wel een
chirolokaal heeft gestaan.

Algemeen besluit :
De bezwaren voeren geen argumenten aan van ruimtelijke ordening en worden niet gegrond verklaard.
De gecoro gaat akkoord met het bovenstaande verslag van de werkgroep.

3.3. Bezwaar Pont-Noord 86 – vervallen verkaveling

Aantal bezwaren
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De vergadering komt terug op punt 4.2. van het verslag 98, zijnde de bespreking van bezwaar nr. 12.
In vergadering 98 is de Gecoro tot het voorstel gekomen om het advies van de provincie te volgen om zo
een schorsing van het Rup te vermijden. Echter stelt de Gecoro vast na analyse van het PRS en meer
bepaald van de bepalingen in p304, dat het niet uitgesloten is dat ook in zonevreemde gebieden een
bijkomende woongelegenheid zou worden gecreëerd. Evenwel dient dit laatste met redenen omkleed te
zijn.
Daarom zal de Gecoro in haar advies het behoud van artikel 9 voor zone C behouden, maar zal de Gecoro in
haar formeel advies vragen dat een bijkomende motivering wordt bijgevoegd bij het Rup. Als extra
motivering stelt de Gecoro voor dat verwezen wordt naar de context.
Zo kwam het perceel destijds bij het veranderd traject van de weg, de Pont Noord, de facto aan een
uitgeruste weg en werd reeds in 1969 door een verkavelingsvergunning het perceel feitelijk een woonzone.
De verkavelingsvergunning heeft uitvoering gekregen, maar er werd door de bouwheer beslist om in plaats
van twee woonentiteiten, slechts één grote woonentiteit te bouwen op twee percelen.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het echter wenselijk om toch het oorspronkelijk concept na te streven en de
toelating te geven om in deze zone een extra woonentiteit te creëren.
Advies GeCoRO
Het behouden van zone C met toevoeging van een extra motivering ervoor. In de motivering is het
belangrijk dat verwezen wordt naar de context waarin de overdrukzone is ontstaan.
3.4. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen (9)

Aantal bezwaren

1

De overdruk ‘zone voor dorpsplein’ is getekend over de volledige zone rond en op de kerk. De Gecoro
besluit dat het hier over een materiële vergissing gaat. In de vorige versie van het RUP was dit anders
aangeduid en er is geen reden waarom dit ten opzichte hiervan veranderd zou zijn.
De erfgoedraad adviseert dat het kerkhof in zone voor gemeenschapsvoorzieningen bewaard blijft in zijn
huidige toestand.
Advies GeCoRO
De overdruk ‘dorpsplein’ dient zich te beperken tot de zone rond de kerk en het kerkhof.

3.5. Overdrukzone Y (1)

Aantal bezwaren

1

Bezwaarindiener vraagt om voor deze overdrukzone de mogelijkheid te voorzien om 3 bijkomende
woongelegenheden te voorzien in de toekomst in plaats van 2.
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De Gecoro wenst te duiden op de oorspronkelijke bedoeling van de overdrukzone, namelijk het
benadrukken en behouden van de erfgoedwaarde van het woonhuis vooraan langs de Pont-Noord.
Rekening houdend met de erfgoedwaarde en met het gegeven dat in woongebied steeds percelen kunnen
opgesplitst worden, wenst de Gecoro zone Y te herzien zodat enkel het te bewaren gedeelte hierin wordt
opgenomen. Er wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke erfgoedraad om te bewaren onderdelen te
identificeren en de zone aan te duiden.
De gemeentelijke erfgoedraad adviseert:
Bouwen door de eeuwen heen : fout opgenomen onder Pont Noord nr. 17 : Voormalig hoevetje op verhard
erf met fraai ijzeren hek tussen gewitte pijlers met vaasbekroning, l. pijler met nis en heiligenbeeldje achter
glas. Aangepast woonhuis met zes trav. Onder zadeldak (pannen, n evenwijdig straat) met nieuwe rechth.
vensters met luiken en rechth. deur in geprofileerde omlijsting.
L. van hek gewitte stallen onder lessenaarsdak en schuur (n loodrecht op straat).
Het advies is hier om toch een deel van de achtertuin te behouden en dit tot en met de stallingen die er nu
staan of zelfs tot het einde van de kasseien. Verder moeten zeker de voorgevel alsook het dak, de kleine
stalling op het voorerf, de voortuin en de poort bewaard worden zoals ze nu zijn. Ook achteraan het huis
zou zoveel mogelijk moeten rekening worden gehouden met de resterende erfgoedwaarde. Idealiter
zouden de bestaande stallingen weer in hun oorspronkelijke staat, dit is met zadeldak en pannen worden
hersteld, alsook zou het vierkantig bijgebouw aan de achterkant van de woning best verdwijnen en
eventueel opgenomen worden in de weer opgehoogde en met zadeldak voorzien NO stalling. Er zou
overwogen kunnen worden om de herstelde stallingen woningen toe te laten.
Advies GeCoRO
Op basis van het advies van de erfgoedraad, adviseert de Gecoro om:
-

De voorgevel, het dak, het bakhuis, de voortuin en de poort te bewaren.

-

De hoge uitbouw achteraan (kroonlijsthoogte ca. 6m) langs het wegeltje te slopen of te
verlagen bij een nieuwe bouwaanvraag

-

De bestaande stallingen te herstellen in hun oorspronkelijke staat met zadeldak en pannen.
Hierin kan bovendien - mits behoud of vermeerdering van de erfgoedwaarde - overwogen
worden om een woongelegenheid te voorzien

-

De voornoemde bepalingen met betrekking tot erfgoed gelden voor overdrukzone Y die zal
strekken van aan de rooilijn langs de Pont-Noord tot 60m diepte op het perceel. Erachter kan
een splitsing gebeuren voor nieuwe woningen, die zal het onderwerp zijn van een aparte
verkavelingsaanvraag.

3.6. Bezwaar in verband met Zone voor recreatieve voorzieningen (15)

Aantal bezwaren

1

De opmerkingen over de inrichting van deze zone zijn zaken die niet worden vastgelegd in een RUP.
In art. 6 staat in de paragraaf ‘verhardingen’ de volgende zin:
“Binnen de zone moet een ruimte voor waterberging en/of infiltratie voorzien worden om de bijkomende
verhardingen te compenseren.”
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Deze zin wekt de indruk dat de ruimte voor waterberging en/of infiltratie voorzien wordt om de
verhardingen in de zone voor recreatieve voorzieningen te compenseren hoewel het gaat om de
verhardingen ten gevolge van bijkomende bebouwing in het hele RUP. Daarom zou de zin best verplaatst
worden naar boven in artikel 6.
Advies GeCoRO
De zin: “Binnen de zone moet een ruimte voor waterberging en/of infiltratie voorzien worden om de
bijkomende verhardingen te compenseren.” Een alinea naar boven te verplaatsen in het gedeelte
Inrichting van artikel 6 van de voorschriften.
3.7. Bomstraat (22)

Aantal bezwaren

1

Bezwaarindiener merkt op dat de verkaveling waarbinnen zijn stuk grond ligt, niet is opgenomen in de lijst
met te vervallen verkavelingen ten gevolge van het RUP. De Gecoro oordeelt dat dit een materiële fout is en
adviseert deze verkaveling toe te voegen aan de lijst.
Verder vraagt de bezwaarindiener zich af of het voorschrift “Bij open bebouwing bedraagt de maximale
gevelbreedte 3/5 van de perceelbreedte” doelt op de volledige breedte van het perceel. Aangezien het
perceel in dit bezwaar een kleiner gedeelte in artikel 4 en een groter gedeelte in artikel 3 heeft liggen, is
deze vraag van belang.
De Gecoro veronderstelt dat het voorschrift doelt op de volledige perceelbreedte en dat een inname van
meer dan 3/5 van het gedeelte in woonzone kan, voor zover de zone voor koeren en hovingen onbebouwd
blijft.

Advies GeCoRO
Het corrigeren en aanvullen van de lijst met op te heffen verkavelingen op p58 van de
toelichtingsnota en p1 van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zodat verkaveling nr
448 hier ook toe behoort.

3.8. Art2 en art 4 – mbt meergezinswoningen in bestaande woningen (20)

Aantal bezwaren

1

De Gecoro beslist in de eerste plaats de bezwaren met betrekking tot minimale vloeroppervlakte per
wooneenheid te behouden. Verder worden de voorschriften met betrekking tot projectzone 1 en 2
behouden.
De Gecoro stelt zich vragen over de regel tot maximaal 10% uitbreiding bij de uitbreiding voor
meergezinswoningen. Ten eerste wordt de vraag gesteld of dit niet beter wijzigt van ‘bouwvolume’ naar
‘bouwoppervlakte’. Ten tweede wordt de vraag gesteld of de 10%-regel hier überhaupt rechtvaardig is als
men weet dat bij uitbreidingen van woningen in theorie steeds kan uitgebreid worden tot de maximale
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bouwdiepte en hoogte in de voorschriften. Voor een bestaande kleine woning kan daardoor veel meer dan
10% worden uitgebreid.
De 10%-regel is evenwel bedoeld voor uitbreiding met de bedoeling een meergezinswoning te creëren
binnen een bestaande wooneenheid. Met andere woorden, indien de uitbreiding en opsplitsing deel
uitmaken van één stedenbouwkundige aanvraag. Om deze regel kan echter te gemakkelijk heen worden
gewerkt door de twee vergunningsplichtige werken op te splitsen in twee aparte bouwaanvragen.
Advies GeCoRO
De zin: “Bij het woonklaar maken van het gebouw voor meerdere woonentiteiten kan de uitbreiding
max. 10% bedragen van het bouwvolume van het bestaande gebouw.” in de voorschriften te
schrappen.
3.9. Weg tussen pz2 en woningen pont-zuid en de grond achter zone voor gemeenschapsvoorzieningen (25)

Aantal bezwaren

1

In het bezwaar wordt gesteld dat:
a.

Schadevergoeding voor eigenaar lot sectie A nr. 536f (zone voor gemeenschapsvoorzieningen)

De eigenaar van dit perceel kan voor de herbestemming van het perceel vragen om planschade. Dit wordt
voorzien in de kaart met betrekking tot planbaten en planschade en de kaartenbundel.
b.

Doorgang over dit perceel voor landbouwdoeleinden mag niet worden verhinderd.

De doorgang over dit perceel is een overeenkomst tussen privé-eigenaren. Het RUP komt hier niet tussen
c.

Lot sectie A nr 555d: blijft dit verwoesting ?

De bestemming voor dit perceel in het RUP als landbouwgebied verandert niks aan de toestand van het
perceel op heden. Overlast hiervan kan worden gemeld aan de dienst Grondzaken van de gemeente. De
wens om dit perceel over te kopen is een zaak tussen privé-eigenaren en staat los van dit RUP.

4. RUP Zevergem Scheldedorp – adviezen

4.1. Advies Ruimte Vlaanderen

Ruimte Vlaanderen gaf een gunstig advies. De gecoro sluit zich hierbij aan.

4.2. Advies Wonen-Vlaanderen

Wonen Vlaanderen is verheugd te zien dat de bepalingen uit het gemeentelijk Actieprogramma en het Plan
van Aanpak omzet in verordenende voorschriften in het RUP.
Voor wat betreft projectzone 1 maakt Wonen Vlaanderen opmerking over volgende zin in de toelichting “Er
wordt gestreefd naar een typologie van ‘bescheiden’ wonen cfr. het grond- en pandendecreet.” Echter de
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projectzone wordt ingericht met sociale woningen zoals in de bindende voorschriften staat. De zin met
betrekking tot bescheiden wonen in de toelichting wordt daarom best geschrapt.
Voor wat betreft projectzone 2 geeft Wonen Vlaanderen aan dat het strikt interpreteren van de zin: “De
voorgevel van de woningen Dorp 11 tot en met Dorp 19 dienen behouden te blijven en te bestaan uit een
beraapt parement (vingerprint).” betekent dat de muren in hun geheel dienen bewaard te blijven. Dit kan
leiden tot een grote kost waardoor het realiseren van een sociaal woonproject onmogelijk wordt. De
gecoro oordeelt dat de strikte interpretatie niet juist is en dat heropbouw ook mogelijk is.

4.3. Advies Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie geeft een gedeeltelijk gunstig advies. Volgende elementen kunnen niet gunstig worden
geadviseerd en kunnen aanleiding geven tot schorsing:
-

Projectzone 1 zet woonuitbreidingsgebied om naar woongebied met een voorgeschreven
woondichtheid lager dan 15 we/ha

De Gecoro verwijst hiervoor naar zijn advies in “3.1 Bezwaren in verband met projectzone 1”
-

Art 9 (overdruk) creëert bijkomende juridisch woonaanbod in agrarisch gebied voor zone C

De Gecoro verwijst hiervoor naar zijn advies in “3.3 Bezwaar Pont-Noord 86 – vervallen verkaveling”
Verder merkte de provincie op dat voor overdrukzones A en B een verduidelijking van de te behouden
erfgoedwaarden noodzakelijk is. De gemeentelijke erfgoedraad adviseerde hierover het volgende:
Voor overdrukzone A:
De erfgoedwaarde van deze gebouwen wordt hier gevormd door de gebruikte stenen. Het zijn de
handgevormde stenen die lokaal werden vervaardigd en dus de enige restanten zijn van deze lokale
nijverheid. De stenen zijn vermoedelijk gebakken in de open veldsteenovens en niet in de ringoven die later
op de site stond. Het is belangrijk dat die stenen niet bezet of gemanipuleerd worden. Ook de
poortopeningen van beide gebouwen moeten blijven bestaan. Er kunnen geen omvangrijke nieuwe
openingen worden voorzien.
De groen-witgeschilderde poort van het magazijn (ten noorden van de site) heeft geen noemenswaardige
erfgoedwaarde, de geschiedenis is onbekend.
Ook het dak met meerdere zadeldaken moet behouden worden.
Voor overdrukzone B:
Bouwen door de eeuwen heen : Nr 21 : Ver achterin gelegen hoeve met knotwilgendreef en ijzeren hek aan
gewitte bakstenen pijlers onder zadeldakjes. Semi-gesloten hoeve met woonhuis ten O. en in L-vorm
gebouwde stallen en schuur in N.W.-hoek.
Woonhuis van vijf trav. onder zadeldak (pannen, loodrecht op straat), opklimmend tot XVIII. Gewitte gevels
op grijsgeschilderde natuurstenen plint. Aflijnende geprofileerde bepleisterde daklijst. Rechthoekig vlak
omlijste vensters, nieuw houtwerk en luiken. Rechthoekige deur in grijsgeschilderde omlijsting.L. stal onder
lessenaarsdak.
Ten N., lage gewitte stallen onder zadeldak (pannen, n evenwijdig aan straat) en loodrecht aangebouwde
hoge schuur en overdekte mestvaalt.
We adviseren dat een bijkomend woning kan worden voorzien in de bestaande schuur en stallingen, die zich
bevinden in een L-vorm tegenover het woonhuis. Bij een recente verbouwing van deze schuur en stallingen
is een deel van de erfgoedwaarde verloren gegaan. Daarom vragen wij dat in de toekomst de nog
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authentieke delen van het geheel -- van schuur en stallingen, maar ook van het woonhuis, met
oorspronkelijke buitengevel en elementen zoals daar zijn: vlieggaten voor duiven, kroonlijsten,
raamopeningen, steunberen, hek en pijlers, enz. -- worden gevrijwaard. Een derde woning kan worden
opgetrokken op de plaats van de vernieuwde hooischuur (evenwijdig met de straat, zonder erfgoedwaarde),
waardoor de U-vorm van het geheel extra wordt benadrukt. Wij adviseren dat dit gebeurt in een stijl en met
materialen die beantwoorden aan de authentieke delen van het geheel.
De Gecoro volgt hierin de adviezen van de erfgoedraad.

5. Verkaveling Bommelhoek
De bezwaren met betrekking tot de verkaveling Bommelhoek kunnen algemeen worden opgedeeld in vier
categorieën:
1) Reststroken: de eigenaren van de percelen 1ste afd., sectie A nrs 133s, 133v, 133x en 134w wijzen op
de reststroken met een breedte van 0,5m eigendom van de verkavelaars, maar gelegen buiten de
verkaveling. Deze beletten hen direct aan te sluiten op de verkaveling en gebruik te maken van de
nutsvoorzieningen. In hun aankoopakte van de grond staat echter dat de aanleg van
nutsvoorzieningen is inbegrepen in de aankoopprijs van de grond.
2) Bomen en grachten: bomen worden niet gekapt door de verkavelaar indien ze niet op het grondgebied
staan van de verkaveling. Snoeiwerken kunnen, indien nodig, in overleg gebeuren. Werken aan een
perceelgracht tussen twee privépercelen dienen te gebeuren in overleg tussen de beide partijen. Het
overwelven kan voor zover de gracht geen functie meer heeft, maar is vergunningsplichtig.
3) Bouwhoogte, fasering en typologie: vele bezwaarindieners vragen dat de bouwhoogte aansluit bij de
bouwhoogte in de Daningsdreef of in de Warande. Echter in deze verkavelingen is een
kroonlijsthoogte toegelaten van respectievelijk 5,8 en 6m. De eigen keuze om laag te bouwen, kan de
mogelijkheid om deze hoogte te benutten in de nieuwe verkaveling niet hypothekeren.
Fasering zal er automatisch zijn, zij het niet op een op voorhand bepaalde manier. Bovendien zijn
verschillende onderdelen van de verkaveling telkens aangesloten op verschillende uitgangsroutes.
4) Installaties energievoorzieningen: de Gecoro wenst de adviseren aan het college om in de
bouwvergunning als voorwaarde op te nemen dat installaties voor energievoorzieningen met hun
luchtaanzuig- en afzuigsystemen moeten gericht zijn naar het eigen perceel en niet naar het
aanpalende perceel.
In het besloten gedeelte van de vergadering wordt verder ingegaan op de problematiek van de reststroken. De
gecoro beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

6. Varia
Voor een komende ‘open Gecoro’ heeft Pierre Bogaert contact gehad met Hilde Reynvoet, directeur van de
dienst wonen van stad Gent. Zij wil dit kosteloos doen. De Gecoro voorziet echter wel in een cadeau. Indien dit
op de Gecoro van januari kan (28 januari), kan dit eventueel gecombineerd worden met een
nieuwjaarsreceptie. Pierre Bogaert en de secretatis stemmen verder af of deze datum mogelijk is.
Binnen de Gecoro-leden vindt er een verschuiving plaats in het leden-bestand. Luc De Muynck nam ontslag.
Lucas De Vocht zal zijn plaats innemen als effectief lid. Volgens het huishoudelijk reglement van de gecoro (dd.
14.03.2002) zal de voormalige functie van Lucas De Vocht als plaatsvervangend deskundig lid, worden
opengesteld. Kandidaturen worden vervolgens geëvalueerd en de gemeenteraad beslist wie uiteindelijk deze
plaats inneemt.
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Petra Peleman neemt ontslag als effectief lid en afgevaardigde van de jeugdraad. Zij dienen nog een voorstel te
doen voor een nieuwe afgevaardigde. Dit dient wel opnieuw een vrouw te zijn.

7. Afspraken
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 26/11 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.
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