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Agenda
1.
2.
3.

Goedkeuring verslag 117
Verslaggeving behandeling bezwaarschriften en adviezen RUP Centrumbocht
Varia

Verslag
OPEN DEEL
De afwezigheid van de voorzitter wegens ziekte wordt gemeld en Peter Hofman wordt aangeduid als interim
voorzitter.

1. Goedkeuring verslag 117
Gelet op het nog niet ter beschikking gesteld verslag wordt gevraagd het verslag 117 op de volgende
vergadering voor goedkeuring te brengen.

2. Verslaggeving bezwaarschriften en adviezen RUP Centrumbocht
Eerst worden enkele praktische afspraken gemaakt met betrekking tot de organisatie van de hoorzittingen. Er
zal een beamer en een laptop ter beschikking staan om een aantal zaken (waaronder het RUP) en eventuele
presentaties van genodigden te kunnen projecteren. Om alles in goede banen te leiden wordt afgesproken dat
alle bezwaarindieners gelijktijdig kunnen binnenkomen en dat de voorzitter elke bezwaarindiener gedurende
een 5 tal minuten afzonderlijk aan het woord laat om kort het bezwaarschrift te verduidelijken. Het is niet de
bedoeling dat over het bezwaarschrift voor en tegen argumenten worden gegeven noch dat er standpunt
vanuit de GECORO wordt ingenomen.
In het tweede deel van de vergadering worden de verslagen van de werkgroepen per werkgroep in grote lijnen
doorgenomen. Hieronder volgen enkele elementen waarover een zekere consensus wordt bereikt. Dit
overzicht geeft zeker geen volledig beeld weer van alle elementen die in de vergadering werden overlopen en
waarover werd gediscussieerd: daarvoor kan verwezen worden naar de verslagen van de werkgroepen in
bijlage – die overigens als werkdocumenten dienen beschouwd te worden en nog voor aanpassing vatbaar en
bijgevolg enkel als een intern, van binnen de GECORO, dienen gehanteerd te worden.
Groep Nijverheidstraat – trekker Pierre Bogaert
- betreft woondichtheid
Er wordt (in kader van het advies van Ruimte Vlaanderen en verscheidene bezwaarschriften) standpunt
ingenomen wat betreft woondichtheid / projectzones / bouwrestricties:
15-18w/ha beter schrappen in artikel 1 woonzone met gemengde bebouwing, er zijn nog altijd voldoende
restricties inzake bouwmogelijkheden opgenomen die de privacy en de goede plaatselijke aanleg ten goede
komen (i.e. min. voorgevelbreedte, min. woonoppervlakte van 100m² bij meergezinswoningen in bestaande
bebouwing etc.
- betreft aantal parkeerplaatsen
Voorstel voor projectzones: maximum 1 PP per woning en in de zone rond station een gemeenschappelijke
zone voor parkeren en in de andere zones – buiten de projectzones - maximum 2 parkeerplaatsen per woning
ipv min.2
Groep Sportwegel - Van Acker
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- betreft de afbakeningslijn Florastraat
Voorstel niet ingaan om de afbakeningslijn van het RUP aldaar aan te passen
- Betreft de aanduiding van de trage wegen als overdruk op het grafisch plan
Akkoord om de aanduiding en de voorschriften van het RUP wat dat betreft te behouden i.e. indicatief karakter
- Betreft overgangsmaatregelen tav bestaande constructies  herbouw?
Het RUP bevat momenteel geen overgangsmaatregelen  niet nodig cf. codex-bepalingen. Dossiers die
hangende zijn bij de RvV zijn van voor de voorlopige vaststelling van het RUP en worden dus nog behandeld
conform de huidige van toepassing zijnde voorschriften.
Gebied Van Acker
- betreft trage weg: trage weg bestaat daar officieel niet: er is niet tijdig opgetreden om de weg te
deblokkeren. De weg heeft het karakter van openbare weg (cf. verlichting) maar is geen doorgang meer door
verjaring?
Wellicht moet dus de feitelijke toestand van het RUP aangepast worden  geen officiële trage weg meer maar
blijft de wenselijkheid op de weg terug open te stellen gehanteerd.
- betreft hoeve in de Baron de Gieylaan (bezwaar 18): hoeve staat enkel op de lokale erfgoedlijst en kent dus
geen beschermd karakter. suggestie om van kleur te veranderen.. ipv bruin  rood gelet dat dit niet de
bestaande toestand (meergezinswoning)  verder te bekijken in functie van advies erfgoed /
ontwikkelingsmogelijkheden
- betreft bezwaar nr 22: foutief perceelnummer vermeld  na te kijken en zo ja: recht te zetten
- betreft bezwaar 22-24: er wordt vanuit de gecoro aangegeven dat vanuit het studiebureau een beter
onderbouwde motivering worden gegeven tov het beschermd statuut
- betreft 31: vraag of we in de ‘centrumzone’ ipv met de voorgevelbreedte niet beter met een
vloeroppervlakte moeten werken?
- betreft ontwikkeling spoorwegdriehoek: ook kantoren toegelaten bij vermelden, idem bij Hof ten Groene
Walle
SO Gent
- betreft aantal parkeerplaatsen bij woningen, zie hoger standpunt
- betreft 100 PP in projectzone : bij RUP blijven is een beleidsbeslissing: wel nagaan of er hier geen sprake kan
zijn van planschade  nog juridische toets
- betreft conciërgewoning : beschermd statuut?
Mogelijkheid tot heropbouw bij overmacht  in de projectzone en andere zones ook hetgeen vermeld onder
art 1; tweede bouwzone ivm bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen vermeld staat over te nemen.
- betreft Florastraat gebouwen politie en regie der gebouwen: OK om de verschillende bestemmingen van het
RUP aan te houden  statuut ontsluitingsweg na te gaan en aan te passen op grafisch plan  slechts deel is
openbaar domein
- betreft gegroepeerde bezwaren mbt ontwikkeling projectzone: suggestie mbt het inrichtingsplan: een
openbaar onderzoek hiervoor in te schrijven in het RUP en ook het instrument van de
duurzaamheidsbarometer na te gaan en indien nuttig opnemen als voorwaarde voor inrichtingsplan.
------
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