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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuren verslag 108
Advies stedenbouwkundige aanvraag Baron de Gieylaan 8 (op de hoek met de Koning Albertlaan)
Advies synthesenota mobiliteitsplan
Bespreken Toekomstvisie Ruimtelijke Ordening in De Pinte
Varia
Nieuwjaarsdrink

Verslag
1. Kennisgeving goedkeuring verslag 108
Verslag 108 wordt goedgekeurd.

2. Advies stedenbouwkundige aanvraag Baron de Gieylaan 8 (op de hoek met
de Koning Albertlaan)
De plannen worden overlopen.
De opmerkingen van de Gecoro-leden worden verzameld:
-

Aangezien het een hoekperceel is, kan men de achterste perceelgrens van twee kanten bekijken. de
gecoro stelt vast dat de afstand tot de perceelgrens met het perceel Baron de Gieylaan 6 kleiner is dan
de vooropgestelde 8m in de gemeentelijke voorschriften en het voorontwerp RUP Centrumbocht.

-

Vanuit de erfgoedraad is er de opmerking gegeven dat het verdwijnen van de voorgevel een jammere
zaak is

-

Parkeerplaatsen lands de Baron de Gieylaan zijn niet wenselijk.

-

Suggestie: als voorwaarde stellen in de vergunning: voortuinstrook langs de Baron de Gieylaan in te
nemen tot het openbaar domein

Advies (besloten gedeelte)
o

De afstand tot de perceelgrens met perceel Baron de Gieylaan 6 is plaatselijk heel klein en
een grote afwijking ten opzichte van het ideaal dat de Gecoro voorstelde in het voorontwerp
RUP Centrumbocht. Mogelijk wordt de privacy geschonden van de buren. De Gecoro vraagt
dit te onderzoeken.

o

Langs de Baron de Gieylaan kan geen parkeerstrook worden ingericht. In de plaats daarvan
suggereert de Gecoro dat de gemeente als voorwaarde stelt de voortuinstrook langs de
Baron de Gieylaan over te nemen.

o

De voortuinstrook langs de Koning Albertlaan bedraagt 5m. Mogelijks is dit te weinig voor het
parkeren van wagens en zullen deze een deel van het voetpad innemen.

3. Advies synthesenota mobiliteitsplan
Advies (besloten gedeelte)
De Gecoro wenst enkele algemene opmerkingen te geven:
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1. Stationsomgeving: er moet een algemene visie komen over de circulatie rond het station. Wat zijn de
gevolgen indien de Anthierenslaan ook een eenrichtingsverkeer wordt? De circulatie dient in zijn
geheel te worden bekeken.
2. In welke mate is er rekening gehouden met de projectzones van het RUP Centrumbocht in de kern van
de gemeente? Wat zijn de gevolgen voor Polderdreef, Anthierenslaan, Groenstraat, Nijverheidsstraat
en Florastraat ?

4. Bespreken Toekomstvisie Ruimtelijke Ordening in De Pinte
Een Gecoro-lid stelt voor te werken op basis van 3 pijlers.
1. GRS De Pinte van 2006
2. Plan GRUP Afbakening Grootstedelijk gebied Gent
3. De principes en de doelstellingen van het burgemeestersconvenant (meer bepaald ontwikkeling van
projectzones volgens duurzame principes, voorbeeld Ecowijk Gantoise op de voormalige site van AA
Gent in Gentbrugge)
De nodige documenten en weblinks worden doorgestuurd naar de Gecoro-leden.

5. Bijkomend agendapunt
5.1.

Berkenlaan – project Home Thaleia

Dit is een project van Home Thaleia waar 7 volwassenen met een beperking zullen samenleven met elk hun
eigen kamer en op het gelijkvloers een gemeenschappelijke leefruimte en keuken.
Advies (besloten gedeelte)
Door op elke kamer een wc en douchecel te voorzien, neigt dit teveel naar een kamerwoning. De Gecoro is van
mening dat dit structureel een eengezinswoning moet blijven. Een douchecel op de kamer mag, maar er dient
een gemeenschappelijke badkamer met toiletten voorzien te worden.

5.2.

Witboek BRV

Op 30 november 2016 werd het witboek van het BRV goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De minister
heeft daaropvolgend de input van alle gemeenten en provincies gevraagd tegen 13 februari. Het college wenst
het advies van de Gecoro hierin. Dit betekent wel dat het advies buiten termijn wordt ingediend, maar de
medewerkers van de Vlaamse Overheid hebben gesteld in de mate van het mogelijke de adviezen buiten de
deadline mee te nemen in het BRV.
Het Witboek BRV is te vinden via https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/witboek-beleidsplanruimte-vlaanderen
In de eerstvolgende Gecoro wordt dit besproken.

6. Varia
-

De stad Gent werkt aan een nieuw GRS. Er wordt gevraagd na te gaan of en wanneer de
buurgemeenten hierin ook de mogelijkheid tot inspraak in krijgen

-

De provincie heeft een Windmolenplan. Wat zijn de gevolgen hiervan voor De Pinte?
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7. Planning open Gecoro
Op 27 april komt de Vlaams Bouwmeester, Leo Van Broeck, een lezing geven over het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen.

8. Afspraken
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 9 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

VERSLAG GECORO NR 109

4

