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871.0 Ruimtelijke planning - 
algemeen

B-punt vergadering
30/05/2022

Tegenwoordig Jenne Meyvis (CD&V-groen), waarnemend burgemeester
Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers 
(CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en 
Annick De Wever (CD&V-groen), schepen
Kirsten Van Meirvenne, algemeen directeur

Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester
Titel
Agendapunt:  Aktename verslag GECORO vergadering d.d 29/09/2021
 
Motivering

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

Tijdens de vergadering op 21/10/2021 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 29/09/2021

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 - 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

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.

1. Verslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en zal 
geagendeerd worden op het college van burgemeester en 
schepenen van 11 of 18 oktober 2021.

2. Stand van zaken WZC met terugkoppeling van de bemerkingen in 
het advies gegeven door de Gecoro  toelichting door Laurijssen 
architecten en West8 
Dit agendapunt wordt geschrapt

3. Beeldwaliteitsplan - toelichting West8
Dit agendapunt wordt geschrapt

4. Voorstel van de plannen voor de werken aan 
Gemeenteplaats/Assestraat/Kerkeneinde 
Het openbaar onderzoek is achter de rug. Buurtbewoners werden 
uitgenodigd om de plannen te bekijken. Veel positieve commentaar, 
het negatieve was vooral het parkeren.  

Er zijn nog een aantal aanpassingen nodig van de plannen onder meer 
naar aanleiding van bezwaarschriften. Het ontwerp zal op basis van die 
bezwaarschriften nog lichtjes worden aangepast. De gemeente gaat 
voor een klein stuk mee in de redenering dat er meer parking voorzien 
moet worden maar de verkeersleefbaarheid mag ook niet in het 
gedrang komen. Antea studiebureau ontwerpt de plannen.

Het participatiemoment voor het verkeerscirculatieplan is niet hetzelfde 
als deze bijeenkomst.

Volgende vragen werden gesteld:
● Waarom word de situatie aan de U.N.O.-laan aangepast? 

○ Vanwege het fietspad, versmalde rijweg waardoor 
snelheid verminderd wordt

● Waarom werd de bijeenkomst niet ruimer genomen dan enkel 
de mensen die op deze site wonen? 
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○ Dit is een beslissing die werd genomen en wegens 
omstandigheden beperkt tot 1. Er is ook een openbaar 
onderzoek geweest waar men de plannen kon inkijken. 

○ Het is nu te laat om nog bezwaren in te dienen, eventuele 
bemerkingen zijn wel welkom om in dit verslag op te 
nemen.

Kristof laat het plan  zien.
● De eikenbomen worden vervangen aangezien deze nu 

"vergroeid" zijn met de riolering die vervangen gaat worden.
● Aan beide zijden van de Assestraat/Kerkeneinde komt een 

groenstrook die een wadi gaat vormen en water kan infiltreren, 
de overstort kan vloeien naar de kasteelvijver

● De wegenis schuift een klein beetje op van de kasteelmuur weg 
zodat hier een groene zone kan worden geplaatst. 

● Aan de andere zijde wordt een dubbel fietspad en iets smaller 
voetpad voorzien.

● De plantenstrook aan de Eikenlaan is niet mee opgenomen in 
de plannen. 

Volgende vragen werden gesteld:
● Wat als ment moet strooien tijdens vriesweer en overvloedig 

water?
○ Er  wordt voor bomen gekozen die bestand zijn tegen het 

strooizout, we gaan ervanuit dat Aquafin hiermee 
rekening heeft gehouden in hun advies. Overvloedig wat 
gaat naar de kasteelvijver en het water dat strooizout 
bevat zal niet zo veel zijn dat er verzilting zal optreden in 
de vijver. 

● Is dit plan opgesteld in de geest van het verkeerscirculatieplan? 
○ De visie van het verkeersciruclatieplan heeft hier wel een 

impact op gehad. Vectris is mee op de werkgroep 
geweest om deze plannen te bekijken. 

Vooraan aan Kerkeneinde komen parkeerstroken, er zou ook een 
verkeersremmer voorzien worden maar daar is niet iedereen het over 
eens; je kunt niet wisselend passeren maar moet de een voor de ander 
laten. 

● Zijn de snelheidsremmers op dit plan wel de juiste manier om 
verkeer te vertragen? 

● Waarom ga je het verkeer dwingen of ontraden om deze weg 
te nemen door de smalle straten en verkeersremmers. Dat gaat 
voor files zorgen 's morgens als de school start. 

○ We faciliteren de fiets en automobilisten worden 
gestimuleerd de N148 of U.N.O.-laan te nemen. De of 
U.N.O.-laan zal de hoofdas worden richting 
gemeentekern (niet officieel). De doorgang van de bus 
blijft ongewijzigd.

○ De Assestraat zal druk blijven gezien de bebouwing 
achter de scholen, Halfbunderweg, Lelielaan etc deze 
moeten altijd de wijk uit naar de A12 en zullen de 
Assestraat nemen
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● Wat is het basisidee van deze weg? 
○ Toegang tot dorp maar op een verkeersleefbare manier, 

vertragend werken maar toegankelijk naar dorpskern

● Denk na over de max snelheid, bijvoorbeeld heel de straat 
30km/u. Is er een verkeersdeskundige geweest die dit heeft 
bekeken? In de Buurgemeenten van de zone Antwerpen, is de 
hele bebouwde oppervlakte van de gemeente een zone 30, is 
dat hier ook een idee?

○ Dit zal moeten bekeken worden
 

● Is er voldoende rekening gehouden met de bus? Omleiding via 
marktdag? 

○ Dit zal geen probleem zijn aangezien de markt wordt 
verplaatst. De Petanquevelden zullen hiervoor ook 
moeten worden verplaatst

Een wadi wordt voorzien in de groene zone, dit werd verplicht 
opgelegd.

● Waarom een ondiepe wadi en geen vijver? 
○ Een wadi infiltreert naar de ondergrond en een vijver niet. 

De eigenheid van een wadi is dat deze leeg is. Ook 
omwille van de veiligheid is gekozen voor een wadi en 
niet voor een vijver

● Hemelwater, waar gaat dit naartoe? 
○ Naar de wadi en en weer richting kasteelvijver. De 

voorzijde van Hemiksem (kerkeneinde etc) gaat richting 
golfterreinen en daarna richting de Vliet.

● Gemeenteplaats is zone 30 en toch  weinig zebrapaden? 
○ Ja klopt, in zo'n zone is dat niet nodig omdat de 

verkeersregels duidelijk zijn.

● Welke materialen worden er gebruikt voor de aanleg 
Gemeenteplaats? 

○ Dat is een gezaagde steen in combinatie van een 
volledig betonnen fundering op sommige gebieden

● Is er een talud aanwezig richting Fr. Huysmanslaan? 

● Boomroosters? Je moet eigenlijk de boomkruin nemen en dan 
de volledige zone daaronder nemen omdat je boom anders 
weinig slaagkans heeft. 

○ Dit wordt nauwgezet opgevolgd en hier wordt rekening 
mee gehouden. Het typeboom word goed uitgekozen 
maar wellicht zullen we een boomspecialist raadplegen - 
dit aandachtspunt wordt meegeven
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● Deel gemeenteplaats richting Monnikenhoflaan, staan bomen, 
wordt hier het wegprofiel aangepast? 

○ Hier verandert niets enkel bomen voor bakkerij Tine 
worden vervangen door ander groen. Er worden nog 
fiets"nietjes" voorzien thv bakkerij en apotheek aan 
overzijde

U.N.O.-laan wordt ondubbeld, plan wordt nog aangepast om de 
bocht vanuit de U.N.O.-laan kan draaien terug de U.N.O.-laan in. Er 
wordt enkel een verkeerseiland voorzien in de Asssestraat, niet in de 
U.N.O.-laan.

Timing project: april 2022 starten met zuidkant, afwerking 2023. Het 
project zal in verschillende fases verlopen.

5. Varia
● Overzichtslijst aanwezigen bij vergaderingen:

Er zijn een aantal mensen al enige tijd niet geweest tijdens de 
vergaderingen. We gaan deze mensen contacteren of zij nog lid willen 
zijn of niet. We kunnen dan de plaatsvervanger naar voren schuiven en 
een vervanger zoeken in de plaats. Deze aanpassingen moeten op de 
GR geagendeerd worden. Voor adviezen en stemmingen hebben we 
een volwaardige afvaardiging van de Gecoro nodig. Niemand wordt 
geschrapt zonder eerst gecontacteerd te worden. 

● Welke dossiers willen wij op de Gecoro behandelen? 
Het is jammer dat zoals de grote projecten als de herinrichting van de 
Gemeenteplaats eerder op de Gecoro moeten komen.  

● Verkeerscirculatieplan?
Het is er nog niet en ook de GR vraagt hier achter. Participatie zal er 
zeker zijn net zoals de bewoners kunnen participeren. 

● Hebben fietsstraten een impact op het verkeerscirculatieplan?
○ Deze hebben we  voorlopig enkel in de schoolomgeving. 

In het verkeerscirculatieplan worden verschillende 
voorstellen gedaan, ook bv fietsstraten. 

Gecoro zou graag aparte stem hebben voor dit plan. De 
verschillende raden zouden het plan

moeten zien, bv ook VIBH, scholen.

De globale visie ivm wijkcirculatieplan moet er wel zijn, niet enkel 
participeren per wijk 

omdat je anders niet het volledige plaatje krijgt. Op een 
bepaald moment zal er gekozen 

moeten worden voor een bepaalde visie die de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid verbetert.

● Volgende vergadering
21/10 BKP onder voorbehoud dat projectontwikkelaars aanwezig 

kunnen zijn (in collegezaal)
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18/11 Verkeersciruclatieplan - dit plan wordt op tijd uitgestuurd zodat 
dit door de leden bekeken kan 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 
29/09/2021.

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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