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Advies omgevingsvergunning verkaveling BMT-site Fase 3
– NV Gands – Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei
78/Jan Cockxplein 1-7
Op 25 februari 2021 werd aan de GECORO een toelichting
gegeven m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning voor de
verkaveling BMT-site fase 3 door voorzitter Gom Saldien.

Detaillering advies

Na bespreking in besloten vergadering formuleert de GECORO
volgend advies.
Oa gezien het volledig valt binnen de bepalingen van een
goedgekeurd RUP gunstig advies met
opmerkingen/aanbevelingen:
De GECORO vraagt extra aandacht voor:
1. De behandeling van de afvoer van het regenwater. De
GECORO vindt het gebruik van wadi’s positief. Ze voorzien een
buffer voor riolering en geven ‘blauw’ een zichtbare
aanwezigheid. De GECORO stelt voor om de overloop te
gebruiken als aanvoer voor de vijver van het park in het
beheer van Sint-Gabriëlcollege.
2. Voor grondgebondenwoningen: tuinafsluitingen te
minimaliseren. Indien er toch tuinafsluitingen nodig zijn deze
met voldoende grote mazen te voorzien zodat kleine dieren
hierdoor kunnen migreren. Type weide afrastering
‘schapendraad’ te gebruiken en geweven of gelast gaas uit te
sluiten.
3. Parkeerproblematiek aan de stationsbuurt. De ondergrondse
parkeerplaatsen worden onvoldoende verkocht en de publieke
parkeerruimte wordt overbelast door bewoners zonder
parkeerplek. De GECORO adviseert hiervoor de gemeente een
parkeerbeleid uit te werken, waarbij de mogelijkheid bestaat
om de onderbenutte ondergrondse parking mee te gebruiken
als oplossing voor het tekort aan publieke parking. Verder stelt

de GECORO voor om een retributie te vragen voor de
parkeerplaatsen die niet verkocht worden aan de promotor.
Op langere termijn zulk een retributie op te nemen in de
bouwcode.
4. Voor de groeninvulling te kiezen voor bomen zoals optimaal
geacht wordt in het bomenplan. De GECORO adviseert om
hoogstammige inlandse bomen op te nemen in het groenplan.
De GECORO stelt voor om (net zoals het vorige advies van fase
4):
De uitgangspunten en normen die in het RUP opgenomen zijn te
evalueren aangezien de ontwikkeling de voltooiing nadert. Welke
zijn de positieve en negatieve gevolgen van de ontwikkeling op de
omgeving? Welke klachten zijn er gekomen? Zorgen de extra
mobiliteitsbewegingen voor problemen? Is er toegenomen
parkeerdruk als gevolg van dit project? Vanuit een objectieve
analyse kunnen conclusies genomen worden waarmee
toekomstige ontwikkelingen en het bijhorende voortraject kunnen
verbeteren.
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