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1. Opmerkingen vorig verslag 

 

Geen opmerkingen. 

 

2. Renovatie loketten burger 

 

2.1 Toelichting:  

Zie bijgevoegde presentatie. 



 

2.2 Bespreking 

 

Solar tubes zijn goede systemen om daglicht binnen te trekken, echter niet om de 

warmte buiten te houden. Het spiegelsysteem raakt vlug beschadigd. Zijn er andere 

koepelsystemen mogelijk? Hebben deze koepels een systeem voor ‘ontroking’ bij brand? 

 

Er wordt geen airco voorzien. Er wordt voorgesteld wel de leidingen te voorzien. 

 

Is er nagedacht over de afscherming van de medewerkers in het kader van veiligheid? Er 

is een noodknop aanwezig. De burgers worden ook niet meer ontvangen in het bureau, 

maar altijd aan de loketten. Een beleidslijn over dit thema is in opmaak. Thuisbezoeken 

brengen ook risico’s mee. 

 

Behoort een wissel met het departement communicatie tot de opties, gezien deze dichtbij 

de ingang zitten? Dit is voorzien tijdens de verbouwing, waar het departement tijdelijk in 

het SABV ondergebracht kan worden. 

 

 

3.  Rup Bavikhove dorp west  

 

3.1 Toelichting : 

 

Het RUP (zones en voorschriften) worden toegelicht.  

 

3.2. Bespreking: 

 

Wat is de stand van zaken van de aankoop ifv de trage weg ten N van het plangebied? 

De onderhandelingen zijn lopende tussen Vastgoedtransacties en de eigenaar ifv de 

prijsbepaling. 

 

Hoe is het socio, zoals voorgesteld in de publieke raadpleging, in dit RUP vervat? Dit is 

voorzien in de voorschriften van de overdrukzone waar zowel in  bestemming, bezetting 

als hoogte rekening gehouden is met een polyvalente zaal. 

 

Kan het lokaal van de chiro in de zone van de sporthal, als er toch niet zou gekozen 

worden voor de kant Oudstrijderslaan? Naar bezetting en bouwvoorschriften is het 

voorzien langs de Oudstrijderslaan, het zou eventueel nog kunnen in de andere zone, 

maar dan wel binnen de gedefinieerde terreinbezetting. In concreto zou het dan moeten 

geïntegreerd worden bij de andere gebouwen (bv. kelder bij ander gebouw maakt 

terreinbezetting niet groter). Als apart gebouw wordt het moeilijk, omdat je dan ruimte 

wegneemt van andere functies (zoals parkeren). Anderen geven mee dat als bewoning 

langs de Oudstrijderslaan een probleem is, bewoning langs de Vlietestraat dit evenzeer 

kan zijn. Op basis daarvan moet er geen verplaatsing zijn. 

Er wordt geopperd om de keuzemogelijkheid te voorzien. Dit wordt echter afgeraden. 

Enerzijds is er eerst het openbaar onderzoek, waar mogelijke bezwaren meer zicht geven 

op de situatie. Anderzijds is het omwille van rechtszekerheid beter om een keuze te 

maken. Als je de keuze overlaat in het vergunningentraject en er is beroep tegen 

verschillende locaties, dan kan je zonder jeugdlokaal eindigen. 

 

De timing van het RUP is gemeenteraad november voorlopige vaststelling, openbaar 

onderzoek december-januari, gemeenteraad april definitieve vaststelling. 

 

De toegang tot de sportsite zou volgens een recent ongeval een openbare weg zijn. 

Waarom is dat niet aangeduid in het geel, in de zone voor wegenis? De weg naar de 

sportsite is geen openbaar domein, maar privaat domein van de stad met openbaar 

karakter. Het kan dus zijn dat daar de verkeersregels gelden, doch wordt het in 



ruimtelijke ordening beschouwd als onderdeel van de sportsite (zelfde kadastraal 

nummer). In alle zones kan er echter openbare wegenis voorzien worden. 

 

4.  Rup Bloemenwijk-Vaarnewijk 

 

3.1 Toelichting : 

 

Het RUP (zones en voorschriften), doch nog niet gefinaliseerd nav de opmerkingen 

plenaire en opmaak rooilijnplan, worden toegelicht.  

 

3.2. Bespreking: 

 

Waarom is het Rode-Kruisplein niet als plein aangeduid? Het is meegenomen in de 

openbare wegenis waar groene ruimtes evenzeer kunnen. Er is geen bebouwing 

voorzien. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de stad hier zelf dit plein, nog goed in gebruik als 

speelveld, volledig zou verharden. 

 

De inrichting van het stuk grond aan de overzijde van het Marktplein wordt op vraag 

toegelicht, evenzeer de mogelijke evolutie van het stadsdepot, d.m.v. de schetsen in de 

toelichtingsnota. De koer Geldof is op heden bestemd als openbare parking (maar niet in 

eigendom stad, noch in functie als openbare parking). In het nieuwe inrichtingsplan is de 

parking voorzien als dwarsparkeren langs de straat. Het aantal van 50 plaatsen komt 

voort uit de verdwenen plaatsen van het Marktplein. 

 

De doortrekking van de Vaarnewijkstraat is een weg voor nieuwe bedrijven, de nieuwe 

publieke kade (dat kan ook aanvoer en afvoer van andere bedrijven in de industriezone 

zijn) én de toekomstige ontsluiting van Geldof (ipv door de Bloemenwijk). Het tracé van 

de Vaarnewijkstraat wordt toegelicht: zo optimaal en zo recht mogelijk, doch rekening 

houdend met bestaande gebouwen, waardoor één flauwe bocht voorzien wordt vanuit de 

bestaande Vaarnewijkstraat. Dit tracé wordt aan het RUP gekoppeld middels een 

rooilijnplan. 

 

De timing van het RUP is van belang, gezien de opschortende voorwaarden van de 

verkoop site Infrax afhangen van de definitieve vaststelling van het RUP, uiterlijk in april. 

 

4.  Varia 

 

Geen varia. 
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