
STAD 
HARELBEKE 

 

RAADSCOMMISSIE GGZ en facilitaire dienst 
 

VERGADERINGSVERSLAG 
Datum: 14 november 2018 
plaats  :  cc t’ spoor 
uur  :  19u30u-21u 

Aanwezig   
   
 De Buck Fleur (vz)  
 Beyaert Rita  
 Glorieux Eddy  
 Malfait Daphne  
 Mestdagh Rosanne  
 Pattyn Francis  
 Naert Tijs  
 Vandemeulebroucke Willy  
 Vandenabeele Rik  
 Olivier Vanryckeghem Commissieleden 
 Vandekerckhove David  
 Claerhout Patrick Schepenen 
 Duchi Kathleen   
 Ann Noppe Beleidsmedewerker  GGZ 
 Deprez Cindy Stedenbouwkundig Ambtenaar 
   

Veront-
schuldigd 

Top Alain Burgemeester 

 Bossuyt Inge Schepen 
 Depuydt Ludo  
   

 
Betreft : 1. Opmerkingen vorig verslag 

2. RUP Natuurgebied Harelbeke Zuid voorlopige vaststelling 
3. Paviljoen Marktcentrum :  
            a. Grondconcessie met DVW 
            b. Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai  
4. Gedeeltelijke wijziging van voetweg 43 te Hulste (nabij site-

Agristo): Voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
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Gebruikte afkortingen  

AWZ Administratie Wegen en Verkeer 
GECORO GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening 
GR GemeenteRaad 
GRS Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
GRUP Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
RUP (gemeentelijk) Ruimtelijk UitvoeringsPlan 

 
 

1. Opmerkingen vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2.  Rup Natuurgebied Harelbeke Zuid  
 
2.1 Toelichting : 



 
Het voorontwerp RUP (zones en voorschriften) worden toegelicht. De opmerkingen op de 
plenaire vergadering waren gunstig, mits enkele kleinere technische zaken. Grootste 
opmerking op de plenaire vergadering was de vraag van ANB (Natuur en Bos) om toch te 
overwegen om het ganse gebied naar natuurgebied om te vormen. 
 
2.2. Bespreking: 
 
Naast verduidelijkende vragen over de voorschriften worden volgende zaken aangehaald: 
 
Wordt het gebied publiek opengesteld? 
Dat is niet het geval. Dit wordt echter niet vastgelegd in het RUP. Als daar gewijzigde 
inzichten zijn, dan kan dit nog altijd, mits de nodige omzichtigheid en het voorzien van 
natuurbeheer. 
 
Is het mogelijk dat werknemers van Beltrami, die nu in de Venetiëlaan staan, maar waar 
de parkeerstrook verdwijnt in de revitalisering, op het gebied parkeren? Het RUP voorziet 
geen parking op zich, maar parkeermogelijkheden bij het gebouw. Niets houdt echter 
tegen dat eigen werknemers zich daar kunnen parkeren. 
 
De beleidsvraag om gans het gebied te herbestemmen naar natuurgebied, wordt door de 
raadscommissie niet ondersteund. Een eventuele planschadevergoeding biedt, gelet op 
het niet openstellen van het gebied of het niet verwerven van het gebied door de stad, 
weinig maatschappelijke gebruikswaarde. De voorgeschiedenis van het dossier (GRS) 
leent er zich niet toe om de procedure en visie te wijzigen. Het RUP is een goed 
compromis qua bestemmingen en er wordt geadviseerd het RUP in zijn huidige vorm de 
procedure te laten volgen. 
 
3. Paviljoen Marktcentrum :  
            a. Grondconcessie met DVW 
            b.  Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai 
 
3.1 Toelichting : 
 
Aan de hand van een PP-Presentatie wordt het uiteindelijk met DVW bekomen 
grondconcessie-contract voor het gebruik op 50jaar van de DVW-grond op de 
Vrijdomkaai (doel : om daarop het paviljoen te  laten bouwen) toegelicht. Aangezien dit 
contract gelijktijdig door de RvB van DVW wordt goedgekeurd en dus binnenkort kan 
worden getekend, kan nu ook de procedure om het architectenbureau ECTV (cfr.BAFO-
immogra) via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking én zonder 
concurrentie worden aangesteld voor deze studieopdracht. 
 
3.2. Bespreking: 
 
Waarom een concessie over 50 jaar ipv 99 jaar zoals in Kortrijk? 
Dit is louter om commerciële redenen. Men wil over 50 jaar opnieuw de waarde van de 
concessie kunnen bepalen en een nieuwe prijszetting doen. 
 
Is beëindiging mogelijk? Bepaalde elementen zoals ‘stopzetting ten allen tijde voor 
algemeen belang’ is hier niet voorzien. Misschien zijn bepaalde scenario’s wel mogelijk 
waarbij dit nodig is (bv. overstromingen), maar dergelijke zaken zijn niet omschrijven in 
de concessie. Het is een contract van 50 jaar waar men niet licht over kan gaan. 
 
Blijft de prijs gelijk of geïndexeerd? Er is een geleidelijke prijsstijging na 20 jaar, waar 
uiteindelijk de prijs stapsgewijs evolueert van 10 euro/m2 naar 16 euro/m2. 
 



Er wordt opgemerkt dat het beter gegeven was geweest om de brouwer de concessie te 
laten onderhandelen. De stad is geen horeca-uitbater en de bouw van het paviljoen zal 
veel geld kosten, iets wat een brouwer ook kon investeren. 
 
Er wordt opgemerkt dat het een gemiste kans is dat het openbaar toilet niet geïntegreerd 
wordt in het paviljoen. Uit de gesprekken met de mogelijke uitbaters bleek echter dat zij 
dit niet wilden, vandaar werd deze optie niet voorzien. 
 
 
4. Gedeeltelijke wijziging van voetweg 43 te Hulste (nabij site-Agristo) 
 
4.1 Toelichting : 
 
Aan de hand van een PP-Presentatie wordt het door Agristo voorgelegde rooilijnplan voor 
de gedeeltelijke wijziging (lees : beperkte verlegging van het feitelijke voetweg-tracé van 
2002 in oostelijke richting) toegelicht 
 
4.2 Bespreking : 
 
Waarom heeft het bedrijf nu belang bij het opstarten van hun voorliggend 
verleggingsvoorstel (én bij genomen engagement qua zelf bekostigen van de latere 
heraanlegwerken)? Wellicht heeft één en ander te maken met het belang dat voetwegen 
de laatste jaren kregen niet alleen bij diverse belangengroepen doch ook bij de 
adviserende instanties in functie van vergunningen allerlei, ook bijv ifv het exploiteren en 
uitbaten van de bedrijfssite. 
Hoe zal de opbouw weg van de weg (na verlegging) zijn? Dit staat ruim omschreven in 
de motiveringsnota die Agristo bij voorliggende verlegging voegde. In die nota staat 
naast het engagement om die herleggingskosten te betalen ook de 
uitvoeringsmodaliteiten (nl. op 2m en technisch afgetoetst/afgesproken met GGZ).   
 
5.  Varia 
 
- Is er reeds een oplossing voor de parking en fietsdoorsteek ter hoogte van site Lano? 

Er zijn daarover gesprekken gevoerd en Lano blijkt principieel akkoord te zijn. Op dit 
moment voert de stad het dossier om een landmeter aan te stellen om de zaak op te 
meten. 

- Zal de garage van het hoekappartement bereikbaar zijn binnen de Leiewerken tegen 
het einde van het jaar? De onderhandelingen daarover zijn volop bezig. De aannemer 
is nog aan het uitwerken hoe dit moet gerealiseerd worden. Zij voorzien qua timing 
einde maart 2019. De verplaatsing van de garage en gevelafwerking is ten koste van 
De Vlaamse Waterweg. 

 
 
15.11.2018 
Cindy Deprez / Ann Noppe 


