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Titel
Agendapunt:  Aktename verslag GECORO vergadering d.d 29/06/2022
 
Motivering

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

Tijdens de vergadering op 21/09/2022 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 29/06/2022

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 Nee
Roger Van Vracem Deskundige - vervangend lid Nee
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
Ja

Joris Wachters Maatschappelijke geleding - Heemkundige 
Kring - effectief lid

Ja

Liliane Demuynck Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 
effectief lid

Ja

Krista Van Praet Maatschappelijke geleding - Natuurpunt - Ja
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vervangend lid
Geert Siebens Maatschappelijke geleding - VOKA - 

vervangend lid
Ja

Raf Van Os Maatschappelijke geleding - VIBH - 
vervangend lid

Ja

Dirk Tricot Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - 
vervangend lid

Ja

Geert Roggeman Maatschappelijke geleding - Heemkundige 
Kring - vervangend  lid

Ja

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

Ja

Jenne Meyvis Politieke fractie Ja
Mohamed 
Omarkorayem

Politieke fractie Nee

Rodney Talboom Politieke fractie Nee
Agnes Salden Politieke fractie Nee
Dave Petry Politieke fractie Nee
Wim Van den Brande Politieke fractie Ja
Eric Offeciers Politieke fractie Nee
Kris Verbeeck Politieke fractie Nee

1. De voorzitter opent de vergadering  en licht kort toe welke projecten 
op de agenda staan. 

Twee bouwprojecten staan op de agenda en, toegevoegd aan de agenda, 
het voorstel van inrichting plein aan de Heuvelstraat. De voorzitter nodigt de 
eerste ontwikkelaar uit voor de presentatie.   

Voorstel project Philcosite

Michael Terriere van ICN geeft meer toelichting over wie ze zijn en de wijze 
van projectontwikkeling waar ze voor staan. 
Giuseppe Farris  van het gelijknamige architectenbureau geeft toelichting 
rond de opbouw van het project, het bouwprogramma, de 
stedenbouwkundige ( gewenste) context en het deels te behouden industriële 
gebouwen aan de Armenpoort ifv. herinvulling. 

Vragen commissie:

Wat met gebouwen aan abdijmuur?
Deze worden gerestaureerd en binnen gerenoveerd tot ééngezinswoningen.
Hoeveel appartementen? 
45 zoals de voorschriften van het RUP maximaal toelaten.
Wat wordt er afgebroken?
Delen van de oude gebouwen centraal op de site worden afgebroken zoal 
de gebouwen van Duracoat. Aan de Armenpoort zouden enkel de gevels 
behouden blijven. 
Wat met de huidige bedrijven?
Deze hebbe een vergunning tot en met 2030. 
Wat met het zicht op de abdij? Voorstel met behoud van bedrijfsgebouw als 
shelter ijn het park?
De shelter zou als artefact van de industriële site behouden blijven en 
aangewend voor recreatieve functies in relatie tot de abdij en het park. Het 
zicht vanop de Schelde op de abdij zou daarbij niet gehinderd worden. 
Commissie vraagt ontwikkelaar om dit duidelijk in beeld te brengen.
Waar is de toegang tot de ondergrondse garage?
Deze bevindt zich in één van de gebouwen aan de Armenpoort. Het is nu al 
een brede toegang tot de bedrijvensite en willen deze behouden om via deze 
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poort toegang te hebben tot de ondergrondse parkeerniveau van de 
woongebouwen. De open ruimte blijft daardoor volledig vrij van 
weginfrastructuur en kan zo maximaal ingericht worden als groen 
binnengebied. 
Wat is de afstand tussen de gebouwen onderling? 
In het project zijn de afstanden tussen de gebouwen onderling tussen de 11.00 
m en de 13.00 m. De voorschriften van het RUP omschrijven minimaal 10.00 m. 

Advies commissie:

● Zichtbaarheid erfgoed voornamelijk naar abdij vanuit parkgroen 
Scheldeboorden is vereist. Dit dient in beeld gebracht te worden door 
de architecten.  

● Kopgebouw aan plein uit werken als accent.
● Te onderzoeken of buiten de bouwzone de gebouwen deels kunnen 

behouden  blijven met her invulling als afwijking op het RUP? Of is dit 
een bijstelling van het RUP? 

Voorstel project Bloemmolens

Jacky Scheerens van GJN projectontwikkeling geeft meer toelichting over wie 
ze zijn en de wijze van projectontwikkeling waar ze voor staan. Momenteel 
hebben ze een recht van opstal op de site genomen en hebben ze in die 
functie de mogelijkheid om het RUP dat moet opgemaakt worden mee te 
begeleiden. Bij goedkeuring van het RUP en de OMV kunnen ze op die basis 
het project bouwen. 
Vragen commissie:

Hoe zit het met de fauna en flora aan de site? 

Wat met de mobiliteit dat gegenereerd worden vanuit het project? Het is nu al 
een druk punt op dit weggedeelte van de N 148 gezien de parking van de 
supermarkt aansluitend. 
Er wordt terdege rekening gehouden met de wijze van aansluiting  op de N 
148. Zo wordt de toegang voor auto’s , fietsers en bezoekers van het 
wooncomplex gecentraliseerd aan een voorplein naast de oude 
bloemmolens.  Zodoende is er maar één toegang. Het studiebureau Vectris 
heeft de opdracht gekregen van GJN om de mobiliteitseffecten in kaart te 
brengen. Naar parkeren toe wordt de parkeerverordening gevolgd en bij 
toepassing van autodeelsystemen in functie van modal shift bekeken naar 
verhandelbare parkeerplaatsen. 
Wat met zicht op de Vliet? 
Dit is mogelijk gemaakt door het voorplein deels onder het gebouw te 
schuiven. Het nieuwbouwgedeelte wordt vooraan omhoog getild en op 
pilaren gezet zodat vanop de N 148 een doorzicht ontstaat naar de 
achterliggende Vliet met de groene oevers. 

Advies commissie:

Het voorstel respecteert de bestaande context en gebruikt de 
landschappelijke en natuurlijke context als uitgangspunt om tot een natuur 
inclusief project te komen.  

Voorstel plein Heuvelstraat Woonzorg

Het consortium dat de ontwikkeling van de Bekaertsite op zich neemt heeft 
tevens het plein ontworpen dat een hoofdtoegang zal vormen tot de site. 
Florence Impe geeft toelichting bij het voorstel. 
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Vragen commissie:

Is er ruimte  voor kinderen voorzien? Er zijn geen speeltoestellen voorzien. Is dit 
zinvol? 
Het plein is niet specifiek ingericht met speelplekken. Het is voornamelijk een 
publieke ruimte met veel aandacht naar groeninrichting en gebruik voor 
pleingebruikers. Ook activiteiten voor de jeugd kunnen hier ook terecht.
Is het plein rolstoelvriendelijk? 
Er wordt gewerkt met gekloofde stenen met vlak oppervlakte. De 
hellingsgraad bedraagt maximaal 2%
Welke materialen worden gebruikt?
Voor de zones rond het plein en de hoofdas naar de site is een 
betonplaatverharding voorzien met granulaten. Voor het plein zelf betreft het 
een natuursteen in blokken. Aan de voeten van de bomen wordt een 
grindgranulaat aangebracht.  
Wat betreft de groeninrichting worden hoogstammige bomen aangebracht 
met een lichte kruin voor meer daglicht op het plein te krijgen. Daaronder zijn 
vakken voorzien met heesters maar ook met grassen.  
Gevraagd wordt om het thema van de Gilliottegels, zoals verwerkt in de 
boomvakken op het plein,  eveneens op te nemen in het gebouw. 
Advies commissie

Het betreft een creatief ontwerp en wordt positief onthaald.

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  
29/06/2022.
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Namens het college

(get.) Nele Moortgat
waarnemend algemeen directeur

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester

Voor eensluidend uittreksel

Nele Moortgat Luc Bouckaert

waarnemend algemeen directeur burgemeester
#SIG01_75_115# #SIG02_75_115#
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