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Onderwerp:

Advies mbt omgevingsvergunning
Meersgezinswoning G. Herman – Frans Segerstraat 42-44
Op donderdag 24 oktober 2019 gaf de GECORO advies omtrent
vermelde omgevingsvergunning en dit conform het huishoudelijk
reglement van de GECORO dat dit stipuleert als te adviseren
project (meergezinswoningen vanaf 15 entiteiten).
Het project werd toegelicht door architect Bert Van Geet op de
GECORO-vergadering van donderdag 24 oktober 2019.
Het ondertussen aangepaste voorstel voorziet een bouwblok
(±1.800m²) van 15m x 35m bestaande uit 3 bouwlagen
(16 woonentiteiten) en het vellen van 3 bomen. Het dak wordt
gebruikt als buitenruimte.
De eigenaar heeft de intentie om een deel (ongeveer de helft)
het huidige perceel over te dragen aan de gemeente.
Het idee leeft om in het over te dragen gedeelte
publiektoegankelijke
doorgang
te
creëren
die
doorwaardbaarheid bevordert tussen het woonproject van
Rode Leeuwplein en het woonproject in de Smalleweg.

van
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De historiek van betreffende omgevingsvergunningen
en bijhorende openbare onderzoeken :
- 1e OO ikv eerste aanvraag (vergunning geweigerd)
- 2e OO ikv nieuwe aanvraag
- 3e OO betreft een wijzigingsverzoek van de 2e aanvraag
Er werd een informatieavond georganiseerd in zaal De Vooruit.

Detaillering advies:

Na bespreking op de vergadering van 24 oktober 2019 en
finalisatie per e-mail formuleert de GECORO volgend advies:
Positief advies met voorwaarden:
Het lijkt de GECORO de uitgelezen locatie om te verdichten:
ontsluiting door tram en trein + gelegen binnen wandelafstand van
handelsvoorzieningen in Boechout.
1.
De GECORO adviseert om de vermelde over te dragen grond niet
naar de gemeente over te dragen, maar wel bij de
gemeenschappelijke eigendom van meersgezinswoning onder te
brengen en het terrein publiekelijk toegankelijk te maken.
Het onderhoud is dan door de gemeenschap van het gebouw te
dragen. Zo wordt de onderhoudskost niet op de gemeente
afgewenteld. De te gebruiken juridische werkwijze is te
onderzoeken. Er wordt gesuggereerd om te werken met een
convenant die uitvoerbaar is bij het bekomen van een
vergunning. Er wordt ook aangeraden een aanpak te ontwikkelen
voor de ordehandhaving op dit publiektoegankelijk terrein.
2.
Door de GECORO werd vastgesteld dat er een grote parkeerdruk
is op het openbaar domein op verschillende momenten. Daarom
adviseert de GECORO dat de projectontwikkelaar zelf afdoende
initiatieven moet nemen om:
-parkeren door bewoners op het openbaar domein te vermijden
-voldoende plaatsen te creëren voor fietsenstallingen voor
bewoners + mogelijkheden voor laden van fietsen, scooters,…in
de ondergrondse garage
-laadpalen te voorzien voor elektrische wagens van bewoners in
de ondergrondse parking
- een (elektrische) deelwagen te voorzien voor de bewoners en
omwonenden, gestald op een plek op het terrein, voor iedereen
toegankelijk. Zo krijgen de nieuwe bewoners een incentive om
die tweede, stilstaande wagen weg te doen en niet op openbaar
domein te stallen. En de buurt kan hier gebruik van maken.
3.
De bouwdiepte aan de straat overtreft de klassieke afmetingen
(35m ipv 17m)
Het aan de rechterzijde trapsgewijs afbouwen van de hoogte past
in de 45° regel maar brengt met zich mee dat vele leefruimten
met terrassen naar de rechter zijgrens gericht zijn. Om dit nadeel
te beperken adviseert de GECORO om de rechterperceelgrens of
–zone maximaal te vrijwaren en extra te vergroenen.
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