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Agenda
1.
2.
3.
4.

Goedkeuren verslag 98 en 99
Verkaveling Bommelhoek: behandeling bezwaren en algemene opmerkingen
Planning gecoro’s 2016
Varia

Verslag
1. Kennisgeving goedkeuring verslag 98 en 99
Verslag 98 wordt goedgekeurd.
Verslag 99 wordt goedgekeurd mits aanpassing van de datum van de open gecoro, namelijk 28/01 in plaats van
22/01 (op p11).

2. Verkaveling Bommelhoek
In het open gedeelte worden volgende items besproken:
-

Problematiek reststroken

-

Groene dooradering

In het besloten gedeelte van de vergadering wordt volgend advies verstrekt:
1) Reststroken: de gecoro brengt een ongunstig advies uit over dit onderdeel. De reststroken moeten
worden opgenomen in de verkaveling, maar dienen een apart perceel te blijven. Bij de aankoop van
deze stukken door de eigenaars van percelen 1ste afd., sectie A nrs 133s, 133v, 133x en 134w gelden
vervolgens dezelfde voorschriften als in de verkaveling voor het volledige perceel er achter.
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: de gecoro verleent een gunstig advies voor wat betreft bouwhoogte gezien de inrichting
van het gebied en de toegelaten bouwhoogtes van de omliggende verkavelingen.
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.
Volgende aspecten worden overgenomen, mits kleine aanpassingen, uit het advies van de Minaraad:
5) Trage wegen / groene dooradering: in het gedeelte van de verkaveling dat bestemd is voor cohousing
(loten 89 en 90) dient een trage weg ingericht te worden. Deze blijft privaat, maar heeft een openbaar
karakter. De loten mogen in geen geval afgesloten worden voor omwonenden.
6) voor nieuw aan te planten bomen en struiken: kiezen voor inheemse soorten en rekening houden met
de standplaats (juiste boom op de juiste plaats)
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3. Planning gecoro’s 2016
3.1.

Open gecoro 28/01/2016

Op 28/01 is Hilde Reynvoet uitgenodigd. Zij is de directeur van de dienst wonen van stad Gent. Zij vroeg of er
specifieke vragen zijn die de gecoro beantwoord wenst te zien. Enkele eerste ideeën:
-

Verdichting en inbreiding in De Pinte: wat zijn de mogelijkheden in bestaande verkavelingen?
Voorbeelden uit villawijken in Gent zoals in Gentbrugge of Sint-Denijs-Westrem kunnen nuttig zijn
voor De Pinte.

-

Wat is haar mening over de pogingen tot het bewaren van de open ruimte, in het licht van de
verstedelijkingsdruk uit Gent ?

-

Welke vormen zijn er allemaal voor het inrichten van assistentiewoningen / oud worden in eigen
woning ?

Meer vragen kunnen doorgestuurd worden naar Pierre Bogaert tot 19/12.
Ook andere adviesraden zijn uitgenodigd en kunnen hun vragen doorsturen. Er wordt gerekend op de
afgevaardigden van deze adviesraden om de vraag daar te stellen en het evenement kenbaar te maken.
De voorzitter en secretaris nodigen de Gecoro-leden van omliggende gemeentes uit.

3.2.

Toekomstige agenda-items

Er wordt vooruitgekeken naar de te bespreken agendapunten van 2016:
-

Aanpassing gemeentelijke voorschriften:
o

Lawaai van energievoorzieningen – geluidlimiet toevoegen

o

Opsplitsing van eengezinswoningen: kader aangeven naar analogie met voorschriften van rup
zevergem

-

Masterplan Scheldevelde: bouwen van assistentiewoningen en woonzorgcentrum. Presentatie van de
architecten

-

Plannen spoorwegdriehoek: een projectzone in het RUP Centrumbocht.

3.3.

Data 2016

In 2016 vindt de gecoro plaats op:
-

28/01

-

25/02

-

24/03

-

28/04

-

26/05

-

23/06

-

Juli/augustus enkel indien noodzakelijk

-

22/09

-

20/10 of 3/11 ? (raadzaal niet vrij op 27/10)

-

24/11

-

December enkel indien noodzakelijk
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4. Varia
-

Enkele gecoro-leden waren aanwezig op boekvoorstelling 'Strategische projecten voor de stadsregio
Gent' van de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning van Sint-Lucas in Gent (deel KU Leuven).
Een gecoro-lid brengt een synthese van de presentatie en de nabespreking. Het boekje waarin 10
projecten worden voorgesteld, doet zijn ronde onder de gecoro-leden.

-

Opleiding voor adviesraden: provincie Oost-Vlaanderen organiseert ism vzw de wakkere burger een
vorming voor lokale adviesraden pm hun werking en vooral samenwerking te verbeteren. Indien
voldoende interesse kan dit ingericht worden in de gemeente voor een groep van in totaal 35 mensen.

-

Aan de schepen van RO wordt gevraagd wat de status is van het RUP Centrumbocht.

5. Afspraken
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 28/01 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.
Dit is een open Gecoro.
Aan de gecoro-leden en de andere gemeentelijke adviesraden (via afgevaardigde in de gecoro) wordt gevraagd
hun vragen voor spreker Hilde Reynvoet door te sturen voor 19/12 naar Pierre Bogaert. Vervolgens worden
deze gebundeld doorgegeven.
Aansluitend aan de presentatie van Hilde Reynvoet vindt een receptie plaats naar aanleiding van het nieuwe
jaar en de 101ste gecoro-vergadering.
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