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Titel
Agendapunt:  Aktename verslag GECORO vergadering d.d 07/07/2021
 
Motivering

Voorgeschiedenis
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 56 regelt de 
bevoegdheden van het schepencollege

Tijdens de vergadering op 29/09/2021 werd het verslag van de vorige 
vergadering goedgekeurd.
Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement, wordt na elke vergadering het 
verslag ter akte name op het college van burgemeester en schepenen 
gepland.

Feiten en context
GECORO

Verslag vergadering 07/07/2021

Naam Functie Aanwezig
Luc Verbeeck Voorzitter JA
Leen Notaerts Deskundige - effectief lid JA
Julie De Vos Deskundige - effectief lid JA
Anne-Leen Op De Beeck Deskundige - effectief lid NEE
Jean Pierre Verbelen Deskundige - effectief lid NEE
Bart Hermans Deskundige - vervangend lid NEE
Brunhilde Foulon Deskundige - vervangend lid JA
Roger Van Vracem Deskundige - vervangend lid JA
Katrijn Schaekers Deskundige - vervangend lid NEE
Bram Van Parys Maatschappelijke geleding - Natuurpunt - effectief 

lid
NEE

Ives De Saeger Maatschappelijke geleding - VOKA - effectief lid NEE
Marc Moreau Maatschappelijke geleding - VIBH - effectief lid NEE
Dirk Casteleyn Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - 

effectief lid
NEE

Joris Wachters Maatschappelijke geleding - Heemkundige Kring - 
effectief lid

NEE

Liliane Demuynck Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 
effectief lid

JA

Krista Van Praet Maatschappelijke geleding - Natuurpunt - 
vervangend lid

JA

Geert Siebens Maatschappelijke geleding - VOKA - vervangend lid NEE
Raf Van Os Maatschappelijke geleding - VIBH - vervangend lid NEE
Dirk Tricot Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - JA
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vervangend lid
Geert Roggeman Maatschappelijke geleding - Heemkundige Kring - 

vervangend  lid
NEE

Berend De Lee Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 
vervangend lid

JA

Jenne Meyvis Politieke fractie NEE
Mohamed Omarkorayem Politieke fractie JA
Rodney Talboom Politieke fractie NEE
Agnes Salden Politieke fractie NEE
Rudy Serrien Politieke fractie JA
Wim Van den Brande Politieke fractie JA
Kris Verbeeck Politieke fractie NEE

De voorzitter opent de vergadering.

1. Voorstelling beeldkwaliteitsplan
West8 stelt het beeldkwaliteitsplan voor. Er zijn 5 onderdelen:
1. Planologische context
2. De link met masterplan
3. Stedenbouwkundige principes
4. Beeldkwaliteitskenmerken voor de architectuur en 
5. Beeldkwaliteitskenmerken voor de buitenruimtes

Vragen/Opmerkingen
● MOBILITEIT:
1. Heel belangrijk lichten: aan Delvauxstraat 
2. Streng beleid naar parkeren, iemand die niet op WZC moet zijn moet 

hier ook niet parkeren. Ook het personeel zo veel mogelijk ander 
vervoer laten kiezen

3. Scenario ivm mobiliteit, komt dit uit gemeentelijk 
verkeerscirculatieplan?

4. 10 parkeerplaatsen aan zijkanten voor bezoekers en bezoekers grand 
café, voorzijde laden en lossen? Zijn dat niet te weinig 
parkeerplaatsen?

5. Bezoekers van een WZC zijn moeilijker te weren met de auto, komen 
van ver, zijn al wat ouder etc.

6. parkeren via badgesysteem? 1e gedeelte voor bezoekers, 2e gedeelte 
met bv een poort.

Antwoord:
1. In deze pistes die onderzocht worden zitten ook het eventueel plaatsen 

van verkeerslichten. 
2. Autodelen wordt gestimuleerd via elektrische wagens en automatisch 

wordt vervoer ook gespreid vanwege de shiften. Ook wordt ingezet op 
deelfietsen.

3. Ja, scenario's zijn opgenomen in het gemeentelijk 
verkeerscirculatieplan met de nodige flexibiliteit in de 
verkeerscirculatie. 

4. Voor wzc en assistentiewoningen voorziet men parkeren ondergronds. 
De bovengrondse zijn eerder voor bezoekers en er zijn plaatsen voor 2 
deelauto opgenomen in de plannen. Dit moet nog veder in detail 
bekeken worden naar wenselijkheid. In combinatie met een 
deelautosysteem kan voldaan worden aan de parkeerverordening.

5. ouderen krijgen al minder bezoek, de mensen in een assistentiewoning 
zijn zelf nog mobieler en trekken een jonger publiek aan dat wel op de 
fiets of openbaar vervoer kan. Is modelshift verandering. 
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6. Dit kan worden opgevangen met badge of jeton.

● ENERGIE:
Alternatieve energie & opvang regenwater

Antwoord:
Zonnepanelen sowieso en qua waterinstallatie de toiletten zullen bv gespoeld 
worden met regenwater.

● RUP HOGE WEG:
In 2017/2018 werd het RUP besproken, is dit plan het gevolg daarvan? Is er 
rekening gehouden met de bezwaren die hier zijn binnen gekomen?

Antwoord:
Een aantal elementen van de bezwaren zijn meegenomen in het RUP. Voor 
de mobiliteit werd bv een verkeerscirculatieplan opgemaakt. Dit 
beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het goedgekeurde RUP. Het WZC is maar 
een klein onderdeeltje van het volledige project. Het RUP legt de krijtlijnen uit 
voor het ontwerp; het effectieve ontwerpen van de gebouwen moet aan de 
voorwaarden voldoen die hierin werden vastgelegd.

● BINNENTUIN:
Binnentuin nr 4 zou open zijn tijdens kantooruren. Wordt daar nagedacht over 
eventueel buurtverenigingen of buurtbewoners zodat zij met badgessyteem 
binnen kunnen?

Antwoord: 
Regelgeving wordt opgelegd door AZG. Dit moet afgesloten kunnen worden 
voor onbevoegden. In overleg met de gemeente kan tijdens de uren overdag 
de binnentuin open worden gezet en/of bij bepaalde activiteiten (Bv privé 
activiteit  Tijdens avond- en nachturen moet de binnentuin wel afsluitbaar zijn.

● ONTMOETINGSPLEK
Waar zet je de natuurlijke spelelementen?

Antwoord:
Plein wordt multifunctioneel inzetbaar, bv markt, festival, hier kan wel op 
subtiele wijze een speelelement geïntegreerd worden. Spelelementen maken 
eerder deel uit van het geplande 'coulissen'park.

● KIEZELS
1. Waar worden deze aangelegd? denk ook aan rolstoelen.
2. Kiezels in rasters. Leg je deze in plastiek? Is dit ecologisch?

Antwoord:
In de binnentuin, streven naar goede uitvoering buitenruimte met goede 
berijdbaarheid zodat de paden rolstoel en buggy toegankelijk zijn.

De kiezels worden gelegd in een honinggraatstructuur (kunststof) zodat als hier 
water en zand tussen komt de kiezels niet wegspoelen. De structuur in kunststof 
is van herbruikbaar plastiek en wordt gelegd op plaatsen waar er geen 
autovervoer is zodat deze lang zal mee gaan, niet zal afbrokkelen en in de 
grond voor vervuiling kan zorgen.

● AFVAL
Afval centraliseren aan ingang WZC, in hoeverre is dat dan zichtbaar naar 
openbare weg? Trekt misschien ook sluikstort aan.
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Antwoord:
Deze voorziening wordt mooi omheind door bv hagen zodat deze uit het zicht 
blijft en enkeltoegenkelijk is met sleutel/badge

● PLEIN
Volledig verhard of met groen uitgevoerd?

Antwoord:
Zo groen mogelijk, bv bomen met ondergroeiïng van vaste planten

● KARRENSPOOR
Fiets, wagen lukt goed, maar hoe doe je dat met rolstoel/buggy. Dit is niet 
gemakkelijk.

Antwoord
Er zit 80cm tussen de sporen, dit zou voldoende breed zijn.

● BEPLANTING
Benieuwd naar de hoogtes. Het is vlak ingekleurd maar er is een groot verschil 
tussen grasvlakte, struiken en bomen naar beleving

Antwoord
Aan Heuvelstraat vergroening van het profiel met hoofdzakelijk bomen in 
functie van overzichtelijkheid ( veiligheid).
Op het plein wat meer hoogstammig groen, dreefstructuren hebben een 
onderbegroeiing met bloeiende vaste planten. Type beplanting blijft 
hetzelfde.
In de binnentuin zijn er reeksen van bloeiende heesters, hortensia's, .. met 
verschillende hoogtes.

● VERLICHTING
Het advies van ANB goed afstemmen met Fluvius, niet alle armaturen kunnen 
amberkleurig voorzien worden. Goed opletten qua veiligheidsgevoel, 
misschien moeten bepaalde hoofdassen opnieuw bekeken worden.

Antwoord:
De keuze van verlichting die hier wordt gemaakt is geldig voor het hele 
masterplan. Er kunnen ook "gewone" lampen geplaatst worden met een filter.

De architecten die de rest gaan bouwen krijgen spelregels mee zodat alle 
gebouwen en invullingen goed op elkaar afgestemd blijven.

2. Voorstelling architectuur
Vergeleken met de vorige voorstellingen, waarin de structuren met hout te 
zien waren; is er uiteindelijk gekozen om met staal te werken om de link met de 
site beter te kunnen maken en een grafisch patroon te maken tussen heden 
en verleden.

Staal kan terugkomen in het hekwerk bij bv het afsluiten van de binnentuin.

Het rusthuis beschikt over 60 assistentiewoningen in 3 typologieën en 82 
kamers.
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Men kan isoleren mocht er een nieuwe virus uitbraak zijn zoals Covid-19.

Vragen/Opmerkingen
● GLASPARTIJ

Wordt er rekening gehouden met de warmte?  Het huidige WZC zijn hier niet 
op  voorzien

Antwoord:
Je moet aan bepaalde normen voorzien. Het glas is geëvolueerd, de 
oververhittingsregel gaat er voor zorgen dat in het nieuwe WZC de warmte 
onder controle blijft.

● ARCHITECTURALE UITSTRALING
Je krijgt het gevoel dat het gebouw hoger komt door de metaalstructuur. 
Kunnen we bv met 2 soorten materialen/kleuren werken? Vooral aan de 
Heuvelstraat omdat de bebouwing hier vrij laag is.

Antwoord:
Er werd geprobeerd de bebouwingen op elkaar af te stemmen. Als men lichte 
bakstenen gebruikt toont het al luchtiger. De geveluitwerking is nog niet 
afgerond.

● BINNENPLEIN & WIND
Werd opgelost met bomen. Maar hoge bomen kunnen die de wind wel 
tegenhouden?

Antwoord:
De doorgang werd verbreed zodat de wind er niet kan doorjagen en op het 
plein zelf zijn bomen toegevoegd om de wind op te vangen. Op de dreef kan 
de bomenrij ook de wind opvangen.

2.Advies uitgebracht door Gecoro over de voorgaande voorstellingen:
Beraadslaging gebeurd met iedereen. Het advies wordt ter goedkeuring 
voorgelegd op het eerstvolgende college:

In het algemeen geeft de commissie een gunstig advies voor het 
Beeldkwaliteitsplan (BKP) en het conceptvoorstel van Architecten 
Laurijssen. Dit met volgende bemerkingen/ aanvullingen:
 

● De maatregelen opgenomen in het BKP naar de verschillende 
mobiliteitsaspecten om tot een modal shift te komen dienen verder in de 
verkaveling en de omgevingsvergunningsaanvraag vorm te krijgen en 
uitgeklaard.  Dit geldt eveneens voor de organisatie van het parkeren en het 
gebruik van alternatieve vervoerswijzen.

● Naar materialisatie van de gebouwen heeft de commissie de 
voorkeur voor een lichtkleurige gevelsteen die de architectuur 
en ornamentiek in de gevelopbouw ondersteunt. De combinatie 
met betonbanden versterkt de volumetrie van de gebouwen 
maar kan het monolithisch karakter verzwaren. Daarom is het 
gebruik van hout als een natuurlijke materiaal in de 
gevelopbouw en in de accenten gewenst om dit te doorbreken 
(geen metaal). Gevelmateriaalkeuze voor te leggen aan de 
gemeente voorafgaand aan de 
omgevingsvergunningaanvraag.
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● De architecturale kwaliteit van het gebouw en de publieke 
ruimte is van belang in de verdere beoordeling van het complex 
gezien ze de poort vormt naar de gehele site en de toon zet 
naar de overige projecten. 

● De langgerekte vleugel met de voorgevel aan de Heuvelstraat 
in het voorstel is te nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld en 
kan beter (elementen van) een verticale geleding in de 
architectuur meekrijgen die meer antwoord biedt op de 
kleinschalige gevelstructuur van de woningen aan de overzijde 
van de straat. Hierdoor wordt meer op schaal gewerkt van het 
straatbeeld. In het BKP dient dit meer verduidelijkt te worden. 

● Het torenvolume aan het plein wordt te hoog gepercipieerd dit 
doordat de verticale geleding in het hogere deel van het 
gebouw te prominent aanwezig is. Dit aspect dient verzacht te 
worden door een verdere verfijning van de ornamentiek in dit 
bouwvolume en zoals tijdens de vergadering is aangegeven 
door de architecten. 

● De hoofdingang van het WZC dient meer aanwezig te zijn in de 
gevel alsook het zicht naar de binnentuin vanop de Heuvelstraat 
en als gegeven planmatig opgenomen in het BKP.

● De binnentuin van het complex krijgt een open gedeelte in de 
richting van de Schelde en sluit aan op het te ontwikkelen 
bouwveld voor woningen met eveneens een semipublieke tuin. 
De commissie wenst deze door een openheid te verbinden met 
elkaar en het gemeenschappelijk gebruik ervan mogelijk te 
maken. Dit komt het sociaal contact tussen de verschillende 
generaties ten goede. De binnentuin is eveneens verbonden 
met het plein aan de Heuvelstraat. Een-semi-publiek karakter 
van de binnentuin is dan ook een vereiste. 

● In de verdere uitwerking van het plein dient een goede balans aanwezig te 
zijn  tussen de verharde oppervlakten en de aanwezige groenelementen. 

● De dreven zoals opgenomen in het BKP moeten duidelijk 
aangevoeld worden vanaf de Heuvelstraat in de verdere 
ontwerpen. 

● Naar voorzieningen toe bevestigt de commissie de 
planvoorstellen voor een levendige plint die naar gebruik de 
verbondenheid accentueert naar het plein/Heuvelstraat én het 
zorgcomplex. Dit versterkt de levendigheid van de lokale 
woonomgeving en is een maatschappelijke meerwaarde.

● Een kleine supermarkt kan een pluspunt zijn in de 
winkelvoorzieningen maar mag enkel lokaal georiënteerd zijn en 
beperkt in oppervlakte. 

● De leveringen voor de winkels en het woonzorgcomplex dienen 
opgelost te worden aan de Heuvelstraat en niet op het plein. 
Het zou anders de inrichting en het gebruik van het plein te veel 
in gedrang brengen. 

3. Goedkeuring verslag
De verslagen van 02/06/21 en 23/06/21 worden goedgekeurd.

4. Varia
● Voor de bloemmolens is een nieuwe architect aangesteld - timing 

eerste bespreking met bestuur september/oktober 2021.
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● Windmolens zit bij raad van vergunningsbetwisting, zal volgend jaar 
een uitslag over komen.

5. Volgende vergadering
Nog niet gepland, dit zal waarschijnlijk september worden.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 
2000

Vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie en de werkwijze van de Vlaamse 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 
september 2009

Regelt de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.

Financiële gevolgen
Geen financiële 
gevolgen

Besluit

Artikel 1
Het college beslist:
Om akte te nemen van het verslag van de vergadering van de Gecoro op 
07/07/2021.

Namens het college

(get.) Kirsten Van Meirvenne
algemeen directeur

(get.) Jenne Meyvis
waarnemend burgemeester

Voor eensluidend uittreksel

Kirsten Van Meirvenne Luc Bouckaert

algemeen directeur burgemeester
#SIG01_75_115# #SIG02_75_115#
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