vergadering van de GECORO KORTENBERG d.d. 17/03/2014
Verslag vergadering
Samenkomst voorzien om 20u
Begin vergadering: 20u05
Einde vergadering: 22u10
Aanwezig:
Nele Beyens, voorzitter
Roan Vercammen, Stijn Lauwerys, Walter Sevenants : deskundigen
Danny Laes, Paulus Van Leest, Karla Vandecasteele, Lieve De Doncker, Johan Bonnast, maatschappelijke
geledingen
Dieter Hendrickx, secretaris
verschillende leden van de GecK!
Verontschuldigd:
Luc Salens en plaatsvervangende leden
Afwezig:
//
Aanwezig voor de politieke fracties:
Bart Nevens, schepen RO

Agenda van de vergadering
1. Bespreking beeldkwaliteitsplan door BRUT
2. Goedkeuring verslag
3. Korte bespreking dossier verlegging van de buurtweg 17 te Everberg
4. Korte kennisneming brief van het buurtcomité Vierhuizen + formulering van antwoord.
5. Korte behandeling vraag tot openbaarheid van vergadering door Groen
6. Stand van zaken rekening GECORO

1. BESPREKING BEELDKWALITEITSPLAN DOOR BRUT.
Francis De Wolf geeft een korte toelichting over het beeldkwaliteitsplan.
Het BKP geeft enkel een ambitie weer.
In het BKP zitten richtinggevende voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij projecten of aanvragen.
Dit is reeds gebeurd bij bespreking over de sites Vranckx, Ludo en het woonzorgcentrum.
Bij de ontwerpfases van projecten kan er rekening gehouden worden met de waardevolle gebouwen in de
omgeving, landmarks en voorwaarden betreffende het plaatsen van reclame.
De volledige bundel wordt in de dropbox geplaatst zodat de leden ze kunnen raadplegen. De leden dienen
hun suggesties/opmerkingen voor de volgende vergadering te formuleren en ze in de dropbox te plaatsen,
zodat ze gebundeld kunnen worden.

2. GOEDKEURING VERSLAG.
Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

3. KORTE BESPREKING DOSSIER VERLEGGING VAN DE BUURTWEG 17 TE EVERBERG.
De buurtweg nr.17 wordt gedeeltelijk afgeschaft en verlegd omdat ze al meerdere jaren afgesloten is door
een hek. De eigenaar wil de buurtweg eerder verleggen dan de hekken te verwijderen. Die verlegde
buurtweg geeft uit op de Wijnegemhofstraat, waarna ze via een nieuwe verbinding kan aansluiten op de
voetweg nr. 32 en de buurtweg nr. 12. De GECORO heeft geen bezwaren.
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4. KORTE KENNISNEMING BRIEF VAN HET BUURTCOMITE VIERHUIZEN + FORMULERING VAN ANTWOORD.
De voorzitter stuurt een mail terug naar mevr. Daems voor de goede ontvangst van de mail met bezwaren
en eisen ivm het RUP Vierhuizen. In dit antwoord wordt verduidelijkt dat de GECORO enkel een
adviesorgaan is en dat alle opmerkingen en bezwaren (in dit stadium van het RUP) dienen geformuleerd te
worden tijdens het openbaar onderzoek.
Indien er vragen of opmerkingen aan GECOROleden worden gesteld, kan men die mensen het best
doorverwijzen naar het loket ruimtelijke ordening van de gemeente om zo onze onafhankelijkheid zoveel
mogelijk te bewaren.
De gemeente speelt met het idee om een FAQ op de website te plaatsen om zoveel mogelijk
wederkerende vragen te onderscheppen.

5. KORTE BEHANDELING VRAAG TOT OPENBAARHEID VAN VERGADERING DOOR GROEN.
De goedgekeurde verslagen worden op de website geplaatst waar ze door iedereen consulteerbaar zijn.
Enkel de bespreking van gevoelige dossiers worden niet in de verslagen opgenomen.
De vraag voor het openstellen van de vergaderingen werd besproken. De huidige manier van vergaderen
kan gebeuren in een sereen en constructief klimaat en om die goede werking te behouden, blijven de
vergaderingen in een beperkte kring.
Eventuele info over dossiers is steeds te verkrijgen op de dienst Ruimtelijke Ordening.

6. STAND VAN ZAKEN REKENING GECORO.
Er is een nieuwe rekening geopend bij Argenta. De rekening bij de Bank van de Post wordt stopgezet en
het bedrag wordt overgezet naar de nieuwe rekening.

Volgende vergadering: 28/04/2014
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