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Titel
Agendapunt:  Aktename verslag GECORO vergadering d.d 21/10/2021
 
Motivering

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

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 21/10/2021

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 JA
Bart Hermans Deskundige - vervangend lid NEE
Brunhilde Foulon Deskundige - vervangend lid NEE
Roger Van Vracem Deskundige - vervangend lid JA
Katrijn Schaekers Deskundige - vervangend lid JA
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 JA
Dirk Casteleyn Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - 

effectief lid
JA

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

NEE

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

vervangend lid
JA

Geert Roggeman Maatschappelijke geleding - Heemkundige Kring - NEE
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vervangend  lid
Berend De Lee Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 

vervangend lid
NEE

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

De voorzitter opent de vergadering waar maar 1 onderwerp op is 
geagendeerd.

1. Toelichting van het consortium in verband met de laatste 
aanpassingen die zij hebben gedaan aan het ontwerp van het 
Woonzorgcentrum voor de site Bekaert. 

Eerst wordt de volgende vergadering van de Gecoro vastgelegd op 8 
december 2021 om 19u30

Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering met de 
projectontwikkelaars worden nu punt per punt de aanpassingen 
besproken. 

Mobiliteit - parkeren vertrokken vanuit huidige parkeerverordening. 1 
plaats per 3 kamers + nog 1 per 10 kamers. Daarnaast moeten er 
parkings worden voorzien voor aanvullende functies zoals handel, kine, 
café, kapper,… zodat 80 parkings voor het volledige project ingepland 
staan . Dit werd in overleg met gemeente herbekeken door de grotere 
assistentiewoningen in het project te klasseren als appartementen 
zodat in totaal voor het volledige project 108 parkeerplaatsen 
ontstaan. Hiervan worden er 80 ondergronds voorzien en het 
aanvullende deel omgezet via deelauto's en deelfietsen.
Deelmobiliteit voor personeel en bewoners woonzorg maar ook voor 
het ruimere publiek. 
Publiek parkeren kan in de Heuvelstraat en voor  laden en lossen tbv de 
supermarkt, grand café en WZC worden 3 zones voorzien. 

Materialisatie
Uitgangspunt is baksteenarchitectuur, maar de uitstraling moet een 
warmer karakter hebben door gebruik van specifieke materiaal en de 
combinatie ervan. Er is naar een juiste balans gezocht voor het 
gebouw zelf en de gelaagdheid die wordt gebruikt door materialen, 
metselwerkverbanden etc. Er wordt gezocht naar rust en verfijning 
gezien de architecturale kwaliteit van het publieke gebouw naar het 
straatbeeld van belang is. Er worden 3 voorbeelden van afwerking 
gegeven. Het ontwerp zelf moet  nog meer uitgewerkt worden.  Alle 
maatregelen en principes werden uitgewerkt volgens het opgemaakte 
beeldkwaliteitsplan. 

● Moet het als een WZC aanvoelen?
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○  Volgens het consortium moet het aanvoelen als 
zorghotel en met dat in gedachte hebben ze het 
gebouw ontworpen.

● Voorstellen van consortium zijn allemaal hetzelfde? 
○ Klopt en misschien moeten ze proberen de gevel wat 

meer open te maken. (De Gecoro leden geven een 
aantal suggesties). Er zijn verschillende gebouwen in dit 
plan die elk hun eigen identiteit en variatie krijgen.

De verticaliteit van de gebouwen blijft behouden met af en toe een 
variatie horizontaal. Dit om meer speelsheid in de architectuur van de 
gebouwen te creëren.

Ook het ontwerp van de binnentuinen wordt afgestemd op de 
architectuur van d egebouen zodat een éénheid naar beleving 
ontstaat. 

Er moet een goede balans zijn tussen de harde oppervlakte en het 
aanwezige groen. Vooral de dreven moeten duidelijk zichtbaar zijn en 
doorlopen tot de Heuvelstraat zodat dit voor een echt sfeerbeeld kan 
zorgen. De beleving van het groen moet echt aanwezig zijn voor de 
Gecoro leden. 
Dit moet zeker in het ontwerp beter tot uiting komen en zal worden 
meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Er wordt nu advies gegeven voor de architecturale inrichting, in de 
toekomst kan dan ook het openbaar domein besproken worden.

De architecten kunnen verder werken met het ontwerp zodat de 
volgende stappen in de planning genomen kunnen worden.

Inrichtingsplan buitenruimte
Er is nog geen definitief plan hiervoor opgemaakt maar dit wordt 
afgewerkt naar het eind van het jaar toe. De randvoorwaarden 
worden vastgelegd, de hoofdlijnen van het stedenbouwkundige plan 
en de landschappelijke inrichting alsook de  beeldkwaliteit van de 
architectuur en omgevingsaanleg. De architecten overlopen de 
plannen en bespreken de stedenbouwkundige en landschappelijke 
opbouw van de toekomstige site.  Er is plaats voorzien voor fietsers, 
openbaar vervoer (verlengen busverbinding) eventueel ook het 
aanleggen van een stopplaats voor de waterbus. Er worden ééngezins- 
en meergezinswoningen ingepland, de verhouding hiertussen zal 
evolueren in de komende jaren. De flexibiliteit moet er zijn maar de 
kwaliteit moet wel gewaarborgd blijven.

Een robuust fiets- en wandelpadennetwerk zal worden aangelegd 
(oeverloper, bredere en smallere paden, karrensporen…). Heel de site 
wordt ingericht als woonerf. Het tracé van de noordelijke 
ontsluitingsweg voor de auto werd aangepast op de plannen. Deze 
werd meer centraal gepositioneerd zodat een korter tracé ontstaat. De 
dreven worden in een groen sfeervol kader uitgwerkt met bomen, een 
parkpad en royale voortuinen aan de huizen. Karrensporen hebben als 
doel om vanuit de dreven de woningen te ontsluiten, voornamelijk te 
voet en met de fiets maar beperkt toegankelijk voor hulpdiensten en 
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occasioneel gebruik auto's (geen langdurig parkeren of veelvuldig 
gebruik!).
Momenteel wordt ontwikkeld tot op de grens met de rooilijnen met het 
openbaar domein. Mogelijks kan de voortuinstrook publiek karakter 
behouden zodat de inrichting meer kan aansluiten op deze van het 
openbaar domein.  Hoe ver willen we gaan tot het opleggen van een 
bepaalde planten? kan dit in een collectief beheer gegoten worden? 
kunnen we hier aan uniformisering doen (allemaal dezelfde hagen, 
tuinmuurtjes etc.)? Dit zijn dingen die verder worden uitgeklaard in het 
lopende studiewerk samen in overleg met het gemeentebestuur.

● Wie bepaalt het programma, komt er nog meer info over 
publiek en privaat gedeelte? 

○ We gaan bouwvelden vastleggen met een soort rooilijnen 
plan, momenteel wordt onderzocht wat er vastgelegd 
moet worden om de beeldkwaliteit te garanderen. Er 
wordt gewerkt aan stedenbouwkundige 
randvoorwaarden.

● Focussen op wie er komt wonen, want dit vertaalt zich naar de 
inrichting van de publieke ruimtes (bvb: inpiratie uit de 
programma's van de Vlaamse bouwmeesters). De typologie 
moet nog bepaald kunnen worden en doorwerken in de 
verkavelingen (hybride vormen van bouwen, co-housing, ed.). 
Niet enkel meer focussen op woning met tuin maar ook andere 
ontwerpen naar woonmodellen voorstellen. Dit was in het advies 
van de Gecoro ook opgelegd. Een goede sociale mix voorzien 
zodat  op de site een gemeenschap kan ontstaan als 
afspiegeling van de maatschappij. En niet terugbrengen tot het 
klassiek verkavelen. Dit is ook zo opgenomen in het RUP.

○ Vandaag proberen we een heel open schema te maken 
op basis van alle tendensen en inzichten die er 
momenteel zijn en kan mee evolueren naar de tijdsgeest 
bij de verdere ontwikkeling in de tijd. De eerste fase is het 
moeilijkste, hier willen we de regie in de hand houden om 
in de latere fase andere ontwikkelingsmogelijkheden te 
voorzien. Een voortuin hoeft bvb geen private woontuin te 
zijn en verhuurd zijn aan de bewoner om het groen 
karakter te behouden.

Er wordt onderzocht op welke wijze de afvalophaling op welgekozen 
punten kan plaatsvinden. Dit op wandelafstand zodat de ophaling 
naar vrachtwagenverkeer beperkt blijft.

In het beeldkwaliteitsplan wordt een kader opgenomen voor 
architecturale kwaliteit. Er wordt een overzicht gegeven van de 
mogelijke invullingen van de site  qua accenten op gebouwen, 
zichtcorridors, … Er worden ook 10 kleine kwaliteitskenmerken 
meegegeven voor de architecten om het dorpsgevoel van deze site te 
behouden. Deze worden nog gedefinieerd door het consortium.

● Hoe zien jullie de fasering?
○ Dat is vastgelegd in het RUP , er wordt gestart grenzend 

aan het project Hemixveer.
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● Als je rechts begint, wordt dan ook het middengedeelte 
meegenomen?

○ Dat is niet evident omdat het over heel veel grond gaat 
dat moet aangevoerd worden, er wordt met aannemers 
bekeken op welke periode dit haalbaar is. Het wordt een 
evolutief landschap.

● Op het plan staan appartementen aan de Scheldekant en 
woningen aansluitend met een private tuin, hoe rijm je dit met 
andere woonvormen? Jullie willen werken met een verschillend 
publiek, maar er staat vaak hetzelfde op het plan en de Gecoro 
wenst meer een mix van woonvormen te zien; de wijze waarop 
volumes worden georiënteerd en de manier waarop je de 
publiek ruimtes hierop aansluiten. Dit zorgt ervoor of mensen 
elkaar wel of niet zullen ontmoeten. We zien geen kangoeroe-, 
geschakelde of gestapelde woningen omdat nu elke kavel op 
dezelfde klassieke manier is ingepland. Als je het zo in de markt 
zet wordt het een klassieke verkaveling met steeds dezelfde 
bouwblokken met hier en daar een afwijking. Er is te weinig 
variatie op sociologisch vlak. De ondervoorzitster van de Gecoro 
geeft hier een aantal suggesties ivm het clusteren van 
typologieën.

○ Het consortium ziet er wel verschillen in. Naast de 
eengezinswoningen bekijkt men hoe dit ander kan 
ingevuld worden met andere woonvormen. Dit wordt 
verder nog uitgezocht. Het consortium wil met een pool 
aan architecten werken. 

In de commissie wordt in debat gegaan over de bouwvelden en 
typologieën.

Volgende vragen worden gesteld:

● Verschillende zichten en assen, ivm de grote rijweg assen. Er 
staan buigingen in op die assen maar op het eindplan staat een 
rechte as. Hoe zit dat nu? Blijven ze heel strak richting Schelde? 

○ Er werd schematisch getekend maar bij de verfijning kan 
de wegenis een gevarieerd beeld hebben. Hoe de as 
precies loopt is nog niet vastgelegd.

● In verband met het fiets- en wandelnetwerk: zijn jullie ook bezig 
om aan de kaai de verschillende plekken te ontwerpen?

○ Ja het is de bedoeling dat elke plek een eigen karakter 
krijgt. Een ecologische plek, een drijvend ponton, .. 
verschillend naar invulling en gebruik.

● Parkeren in de centrale bouwkavel; ondergronds parkeren of 
centraal parkeren op de binnenzone. Wordt dit zo voorzien? 
Kunnen we dit opnemen dat ondergronds parkeren de norm 
wordt bij collectieve woningen?

○ Dit is voorzien in het RUP. Enkel de geclusterde parkings in 
het openbaar domein zijn voorzien op één plek. 

● Het principe is dat mensen buiten komen en dan hun fiets -> 
deelfiets -> deelauto en dan pas hun eigen auto tegenkomen. 
Dit technisch uitwerken mag niet worden onderschat!
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● Hebben jullie al een gedacht om het onderste maaiveld 20-
30cm hoger te leggen? Stel dat het mislukt op de conferentie in 
Glasgow dan kan er binnen 100jaar het zeeniveau 20cm hoger 
zijn. Het maaiveld optillen kan betekenen dat we 50jaar 
woningen sparen op wateroverlast. 

○ Het voorliggende plan is op basis van de sigma hoogte 
ontworpen met een lichte verhoging van momenteel 
8m35 en is +/- 15 cm hoger dan het huidige niveau. Dit 
zou veilig genoeg moeten zijn.

● Vanuit oogpunt voor verkoop zullen bepaalde plaatsen niet in 
aanmerking komen voor bepaalde typologieën van woningen, 
kan dit wat concreter gemaakt worden? Laat wat 
mogelijkheden zien die we kunnen tonen aan de inwoners. 

● Rond het stimuleren van die andere type woningen zal er 
voldoende communicatie gevoerd moeten worden.

Deze opmerkingen worden meegenomen en aangevuld met de 
punten die momenteel nog openstaan. Op 8 december volgt dan een 
update.

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 
21/10/2021.
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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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