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Zwijnaarde/13 november2017

Mevrouw/ Mijnheer,

Tôt donderdag 16 november 2017 organiseert de stad Gent een raadpleging m.b.t. de startnota van

het RUP 169 Groen (versie augustus 2017).

Ondergetekenden, inwoners van Zwijnaarde/ dienen hierbij hun opmerkingen en suggesties in.

Dit RUP wil de bestaande groengebieden in Gent beter beschermen en nieuwe ontwikkelingen als

bosuitbreiding/ natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Dit past ook in de doelstelling om van

Gent een klimaatneutrale stad te maken. Het RUP 169 Groen omvat ± 395 ha (of bijna 400 ha)

groene zones, namelijk:

l. enerzijds de bescherming van ± 255 ha bestaand waardevol groen door herbestemming/

2. anderzijds/ de realisatie van ± 140 ha bijkomend groen.

In Zwijnaarde gaat het om 5 deelgebieden, samen goed voor 19,89 ha, waarvan ± %e nu reeds publiek

toegankelijk is en ook ± in publieke eigendom is (van de stad Cent, van het OCMW Gent en van

Natuurpunt). De stad Gent neemt zich voor in Zwijnaarde ±7 à 8 ha bestaand groen te verwerven dat

nu in private eigendom is. Van de realisatie van bijkomend groen is er in Zwijnaarde jammer genoeg

geen sprake!

Overzicht van de 5 deelgebieden.

Omschrijving

Bedrijventerrein ex-Domo (nu Alinso)

- voormalige kasteelpark /Scheldelinde/

(aanleg 1775-1830)

Hekers

- wijkpark met voorlopige naam

//Zonnepark'/, bij de sporthal Hekers/ WZC

Zonnebloem, assistentiewoningen

Zonnetuin, LDC De Mantel/ de bibliotheek
Zwijnaarde en tram 2 terminus

- buurtpark Hekers, gelegen in het

binnengebied tussen Ter Linden/ de

Gemberstraat, de Laurierstraat en Hekers

Hondelee

- bosje achter de voetbalclub Zwijnaarde

- bosje tussen woningen en hoeve van /Het

Hofvan Nonkel Pat'

- beboste tuinzones achter 5 woningen

Huidig bezit en bestemming

In private eigendom.

Volgens gewestplan is dit reeds
parkgebied.

Bestaande publiek
toegankelijke groengebieden in
eigendom van de Stad Gent en

hetOCMWGent.

Het buurtpark heeft nu de
bestemming "zone van

openbaar nut// binnen

woonuitbredingsgebied.

In private eigendom.

Volgens het gewestplan is dit
nu "landschappelijkwaardevol
agrarisch gebiecT.

—> wordt
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Pastorij
- enkel het voorplein en de strook ten

noorden van de walgracht

- opmerking: de pastorij met tuin en de

walgracht zal door de stad Gent worden

verkochte en behoren niettot het

deelgebied van het RUP groen

Rijvissche
- enerzijds een bebost perceel ten zuiden

van de E40/ palend aan de school Don

Bosco Zwijnaarde

- anderzijds een gebied dat in GRUP
grootstedelijk gebied, deel 6c //Parkbos'/

was bestemd als wetenschapspark -

vernietigd bij arrest Raad van State van 17

maart 2010 - het omvat het Hutsepotbos

en percelen in agrarisch gebruik

Bestaand publiektoegankelijk
groengebied eigendom van de

Stad Gent.

Is een beschermd monument.

Het Hutsepotbos is voor een

groot deel in eigendom van

Natuurpunt

Het is ingekleurd op
gewestplan als "gebied voor

gemeenschapsvoorzieningen

en openbaar nut//.

Zone

voorpark

Zone

voor bos

0,22

11,74

Wat het deelgebied Hekers betreft in Zwijnaarde, merken wij op dat er in de afgelopen 15 jaar ± 2 ha

publiek toegankelijk groen is verdwenen door:

l. de vervanging van een kleiner OCMW rusthuis (geopend in 1974) met 40 residenten door een

nieuw en groter woonzorgcentrum (geopend in 2005) met 3 verdiepingen met op elke verdieping

45 kamers (= samen 135 kamers),

2. de bibliotheek (2007),

3. de extra balsporthal naast de bestaande sporthal (2014),

4. de tramterminus met het lokaal van De Lijn (2016),

5. de 27 assistentiewoningen (9 per verdieping x 3 verdiepingen) De Zonnetuin (2018),

6. het lokaal dienstencentrum De Mantel - 3 en 2 bouwlagen hoog (2018).

Wat het deelgebied Pastorij //Sint-Niklaas// betreft in Zwijnaarde, merken wij op dat het collège van

burgemeester en schepenen op 13 juli 2017 de princiepsbeslissing nam om de Pastorij met tuin en

wal te verkopen.Enkel het voorplein en een smalle strook worden opgenomen in het RUP 169

Groen. Door de tuin achteraan en walgracht mee te verkopen, wordt er meer publiek groen

geprivatiseerd dan er in het RUP groen wordt opgenomen. Bovendien moeten op het voorplein de

nodige erfdienstbaarheden en 2 parkeerplaatsen worden voorzien in functie van de te verkopen

Pastorij met tuin. Van de amper 0,22 ha groen gaat er dus nog een deel verloren.

Anderzijds blijkt dat al het groen rond de Pastorij //Sint-Gerolf/ in Drongen wordt ook opgenomen in

het RUP 169 Groen. Daar gaat het over 0,76 ha. Net zoals in Zwijnaarde is de Pastorij in Drongen een

beschermd monument in eigendom van de Stad Gent. Indien al het groen rond de Pastorij Zwij-

naarde in het RUP 169 Groen was opgenomen/ zou dit ± 0,60 ha bedragen (in plaats van nu 0/22 ha).

De ongelijke behandeling van het groen rond beide Pastorijen heeft ans er toe aangezet het RUP 169

Groen in Zwijnaarde proportioneel te bekijken/ namelijk in vergelijking met de naburige

deelgemeenten in het zuiden van Gent en in verhouding tôt de respectieve oppervlakte van elke

deelgemeente.

Na Drongen (25,63 km2) is Zwijnaarde de 2 grootste deelgemeente van Gent. Zwijnaarde heeft een

oppervlakte van 12,18 km2. St-Denijs-Westrem en Afsnee zijn samen 10,19 km en zijn dus kleiner

dan Zwijnaarde.



In het licht van deze verhoudingen is ans opgevalten:

l. het RUP 169 Groen in Drongen gaat over ± 130 ha en in St-Denijs-Westrem + Afsnee gaat het

over± 56 ha/

2. met 19,89 ha gaat het in Zwijnaarde proportioneel over zeer weinig groen - om de verhouding te

schetsen hebben wij berekend dat, mocht er in Zwijnaarde proportioneel evenveel groen worden

opgenomen als in Drongen of in St-Denijs-Westrem + Afsnee, het RUP169 Groen in Zwijnaarde

± 61 à 67 ha zou omvatten, dit is dus ± 3 keer meer dan nu het geval is!

3. schrijnend is dat het groen in Zwijnaarde voor ± 66% al behoort tôt het publiek domein in de

mime betekenis - wij gaan er immers van uit dat natuurverenigingen ook het algemeen belang

dienen (de ± 12 à 13 ha publiek groen wordt juridisch wel beter beschermd, maar in de realiteit

wijzigt er helemaal niets); in Zwijnaarde zal slechts ±7 à 8 ha privaat groen worden omgezet in

publiekgroen,

4. in Drongen is alleen de Pastorij publiek (= minder dan 1%) / 99% is privaat groen - grof geschat

zal de stad Gent daar ± 129 ha privaat groen verwerven of extra groen creëren,

5. in Afsnee + St-Denijs-Westrem gaat het over ± 10% publiek / ± 90% privaat groen - grof geschat

zal de Stad Gent daar ± 50 ha privaat groen verwerven of creëren,

6. als wij dit opnieuw proportioneel omrekenen, dan zou er in Zwijnaarde ± 60 ha privaat groen

moeten aangekocht worden, dit is dus ± 8 keer meer dan nu het geval is!

7. van de 140 ha bijkomend natuur en bos dat er met het RUP 169 Groen zal gerealiseerd worden,

is er geen cm2voorzien in Zwijnaarde!

Liesbeth De Smet heeft op 9 oktober 2017 het RUP 169 Groen toegelicht. Er werden een dozijn voor-

beelden naar voor gebracht. Er was geen enkele uit Zwijnaarde bij!

Dit de op 9 oktober 2017 getoonde kaart/ hebben wij een extract gehaald met het zuiden van Cent.

De oranje gebieden duiden het nieuw te realiseren groen aan. De rood omlijnde deelgemeente is

Zwijnaarde. Het contrast met de andere deelgemeenten is duidelijk (en pijnlijkvoorZwijnaarde)!

^«
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Indien er zou verwezen worden naar het Parkbos Zwijnaarde, herhalen wij de eerder aan het stads-

bestuur meegedeelde argumenten:

l. na meer dan 10 jaar Parkbos is er ten oosten van de N60 in Zwijnaarde nog niets gerealiseerd/

2. voor Zwijnaarde is het park de Ghellinck-d'Elsegem (4l ha) - het best bewaarde oud bas in het

Parkbos-van essentieel belang/

3. zolang dit privaat kasteelpark de Ghellinck niet wordt aangekocht, de bodem niet wordt gesa-

neerd (omwille van de munitie) en het domein niet wordt open gesteld voor het publiek/ stopt

het aaneengesloten parkbosgebied Gent bij de barrière gevormd door de N60; wat er ten oosten

van de N60 in Zwijnaarde overblijft, zijn versnipperde en kleinere oppervlaktes die zowel qua

beleving van het bas, als qua zichtbaarheid en uitstraling, van een andere (en duidelijk mindere)

orde zijn dan wat er ten westen van de N60 aan Parkbos wel is gerealiseerd,

4. in St-Denijs-Westrem is de boskern Grand Noble (66 ha) - een deel van het Parkbos ten westen

van de N60 - wel gerealiseerd, wat niet verhinderd dat de Stad Gent zich in het RUP 169 Groen

voorneemt om nog eens ± 40 ha privaat groen in de Rosdambeekvallei aan te kopen en publiek

toegankelijkte maken.

Wij menen dat het Parkbos - waar de Stad slechts één van de partners is - voor de Stad Gent geen

argument kan zijn om in het RUP 169 Groen geen extra groen te voorzien in Zwijnaarde en/ in

verhouding, ook zeer weinig privaat groen in Zwijnaarde aan te kopen.

Om geen misverstand te laten bestaan, bevestigen wij dat wij voorstander zijn van meer publiek

groen in gans Cent en bijgevolg ook in de naburige zuidelijke deelgemeenten Drongen, Afsnee en

St-Denijs-Westrem. Wij vinden het echter bijzonder onrechtvaardig en totaal onaanvaardbaar dat

het RUP 169 Groen Zwijnaarde in zeer grote mate benadeelt en achteruit stelt t.o.v. van wat er aan

groen (en vooral aan extra groen) door de stad Gent zat gerealiseerd worden in de voornoemde

deelgemeenten in de zuidrand van Gent! Het gaat hier niet over enkele ha meer of minder, maar

overtientallen ha!

Bijgevolg menen wij dat de startnota van het RUP 169 Groen in Zwijnaarde sterk ontgoochelt. Het

antwoord op vraag "Waarom een RUP Groen? - namelijk: de natuur beschermen + nieuwe parken

en bossen creëren + de open ruimte vergroenen - wordt met het RUP 169 Groen in Zwijnaarde niet

hard gemaakt. Volgens ons moet het de ambitie zijn om een oppervlakte in Zwijnaarde op te nemen

welke minstens 50 à 60 ha omvat (in de plaats van 19,89 ha). Hierna duiden wij 7 terreinen aan,

samen goed voor ± 17 ha extra. Deze terreinen hebben op dit ogenblik een ± groen karakter, zijn

quasi niet bebouwd en worden bijna niet voor landbouw gebruikt.

De andere ± 20 ha moeten volgens ons niet gezocht worden in gronden die nu voor landbouw

worden gebruikt, maar wel in de grote bedrijventerreinen in het noorden van Zwijnaarde - meer

bepaald (maar daarom niet uitsluitend) in het Technologiepark en het Eiland Zwijnaarde. De stroken

groen, dwars door het Technologiepark en aan de rand er van - goed voor enkele ha - kunnen

votgens ons ook worden opgenomen in het RUP 169 Groen. Het inrichtings- en groenbeheerplan

voordit bedrijventerrein, opgesteld in opdrachtvan de Universiteit Gent, Directie Gebouwen en

Facilitair Beheer/ laatst gewijzigd op 29 september 2016, voorziet nu al in groen tussen en rond de

gebouwen. Dit plan (zie volgende pagina) kan een goed vertrekpunt zijn om deze groene stroken te

verankeren en beschermen in het RUP 169 Groen.

https://stad.gent/natuur-milieu/nieuws-evenementen/raadpleging-startnota-en-procesnota-ruimtelijk-

uitvoeringsplan-rup-groen
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Ook het voorziene groen op het Eiland Zwijnaarde kan in het RUP 169 Groen worden opgenomen.

Wij denken hier spontaan aan de zichtheuvel (± 6,9 ha), maar er zijn ongetwijfeld nog opportuni-

teiten, zoals de oeverstrook aan de Tijarm (± 11 ha) - al wijzen wij er op dat dit laatste gebied veel

belangrijker is voor Merelbeke dan voor Zwijnaarde. Groenzones van een voldoende grotere omvang

in bedrijventerreinen vallen volgens ons niet onder infrastructuurgroen, maar horen wel degelijk

thuis in het RUP 169 Groen.

Wij vragen bovendien dat vooral de hierna aangeduide gebieden in Zwijnaarde aan het RUP 169

Groen worden toegevoegd omdat deze volgens ons voor Zwijnaarde belangrijker zijn dan wat er kan

gevonden worden in de bedrijventerreinen. Wij geven een overzicht van oost naar west.

l. Met jaagpad langs het^cheldekanaaLaan de^x-Domo (nu Almsp) site, vanaf de R4-Buitenring -

onder de E40 - tôt aan de Zonneputtragel over een afstand van ± 1,2 km.

Wij duiden deze strook van ± 2 ha aan naar analogie met wat in het RUP 169 Groen wordt

vermeld over het nieuw te ontwikkelen groengebied Afsnee - Leieoever. In Afsnee is de strook

langs De Leie voor een groot deel eigendom van het OCMW, in Zwijnaarde wordt het jaagpad

langs het Scheldekanaal beheerd door Waterwegen en Zeekanaalnv(de publieke beheerder van

de waterweg). Vermits de groenas 4 langs het Schedekanaal naar de Scheldevallei loopt, is het

conséquent en volkomen logisch deze strook te bestemmen als groen. Net zoals langs de Leie-

oever, doet het er niet zoveel toe of de Stad Gent de strook langs het Scheldekanaal al dan niet

verwerft. De grand is immers in publieke eigendom en voor het publiek toegankelijk. De

bedoeling om deze strook op te nemen in het RUP 169 Groen is - net zoals in Afsnee langs de

Leie - het vrijwaren van een trage verbinding voor fietsers en voetgangers door het groen en

langs het water.

Wij weten dat Waterwegen en Zeekanaal de harde stelling verkondigde dat een jaagpad in eerste

instantie een dienstweg is en geen fietspad. Volgens ons mag het stadsbestuur deze ongenuan-

ceerde houding van Waterwegen en Zeekanaal niet accepteren. Dat is trouwens ook de mening



die de GECORO formuleerde in een advies van 02/06/2015 over het RUP 160 Groenas 4- Boven-

schelde. In plaats van gemakshalve toe te geven aan andere overheden, vragen wij dat het

stadsbestuur met de opname van deze strook in het RUP 169 Groen het dossier opnieuw op de

agenda plaatst en Waterwegen en Zeekanaal de kans biedt om het standpunt bij te stellen.

Indien Waterwegen en Zeekanaal zich andermaal zou verzetten - net zoals met het RUP 160

Groenas 4 - kan er verwezen worden naar het interview in De Standaard van 9 juni 2017 met

Chris Danckaerts, de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. Citaat: Vandaag staat

multifunctionaliteit van de waterweg bij ans voorop. Fietsen en recreatie horen daarbij7. En hij

voegde er aan toe: "Onze optie is om op ten minste één oever optimale fietsinfrastructuur aan te

leggen. Zo wordt de andere oever ontlast./ Dit lijkt ons een goed compromis: op de ene oever

(langs de ex-Domo site) het groen beschermen en de trage verbinding voor fietsers en wande-

laars vrijwaren / en op de andere over niet. De andere oever is in dit geval het Eiland Zwijnaarde/

waar de Stad Cent (met diverse partners) een nieuw bedrijventerrein ontwikkelt. Op de andere

oever moet het groen niet beschermd worden en moet er geen trage weg voor fietsers en

wandelaars aangelegd worden.

Zie rode lijn op de hieronder afgebeelde luchtfoto's:

2. Een zone ten zuiden van het deelgebied Domo in Zwijnaarde, bestaande uit een bedrijfsparking

langs Nederzijnwaarde, een drietal geplande kleine zones voor maakbedrijven, de zone langs

het Scheldekanaal dat nu ingenomen wordt door Ghent Dredging en een zone aan dezelfde

oever met spontaan pntwikkelde loofhoAJtaanplantejiUissen de Nieuwescheldestraat en het

jaagpad

Het Masterplan van Alinso voorziet in een aansluiting van het verkeer van de (ex-Domo) site op

de R4-Buitenring in het noorden. De ontsluitingswegvan het naburig bedrijventerrein (Zwijn-

aarde III) zal in het westen van de ex-Domo site aangelegd worden, langsheen de snelwegberm

binnen de 30-meterlijn waar niet mag gebouwd worden, als het ware in de 'oksel' van de afslag-

bochtvan E17 naar E40.



Bijgevolg zijn de terreinen ten zuiden van deze bedrijvensite, meer bepaald deze rond de

bestaande (maar in onbruik geraakte) Leistraat - waar nu quasi geen bedrijfsgebouwen staan (op

één oftwee kleine na), waar er ook geen enkele woning staat, maar waar wel een parking is

aangelegd - bijzonder geschikt om te ontwikkelen als nieuw groen gebied, aansluitend bij en als

uitbreiding van het zeer waardevolle kasteelpark Scheldelinde.

Hieronder is een luchtfoto te zien met omlijningen. De wit omlijnde zone is wat het RUP 169

Groen nu voorziet: het voormalig kasteelpark Scheldelinde. De rood omlijnde zone is wat wij

voorstellen. Volgens ons kan er beduidend meer groen aangelegd en beschermd worden: ± 8 à

9 ha in plaats van slechts 1,68 ha. Wij vragen een groenzone die een volwaardige groene buffer

vormt tussen de woonwijken (o.a. Nederzwijnaarde en Nieuwescheldestraat) en de industriële

en logistieke activiteiten op het bedrijventerrein. Deze uitbreiding is ook een opportuniteit om er

een park - met eventueel speeltuin voor kinderen - aan te leggen/ vooral bedoeld voor de noor-

delijke buurten van Zwijnaarde (zijnde: /t Schaarken en /t Roosken). Ten slotte wordt er met ons

voorstel structureel een volwaardige link gelegd tussen het voormalig kasteelpark Scheldelinde

en het Scheldekanaal en verder naar de Scheldevallei. In het RUP 169 Groen is er nu enkel sprake

van een bijzondersmalle strook.

3. De begraafplaatsen in Zwijnaarde

Zwijnaarde telt 2 begraafplaatsen

l. een kerkhof naast de Sint-Niklaaskerk in de Dorpsstraat (± 0,8 ha) - die uitkomt in Joachim

Schayckstraat (nu ± 3.182 graven in gebruik),

2. een nieuw kerkhof Scheldeakker, Hondelee (± 1,8 ha / geopend in 1987 - nu ± 612 graven in

gebruik).

Vermits het kerkhofvan de Oude Abdij in Drongen wordt opgenomen in het RUP 169 Groen

kunnen ook de 2 begraafplaatsen in Zwijnaarde als zone voor begraafpark door het RUP

beschermd worden.



Het waardevolle groene karakter van deze begraafplaatsen blijkt uit de luchtfoto's hieronder.

4. Terrein van VC Zwijnaarde

Het terrein van de voetbalclub (VC) Zwijnaarde, Hondelee 1B (± 1,5 ha) gelegen naast het

kerkhofScheldeakker, is nietopgenomen in hetvoorontwerpvan RUP 171 Sport-en Recreatieve

Voorzieningen (in opmaak). Nu valt dit sportterrein onder het BPA Hondetee. Volgens ons moet

deze groenzone beschermd worden door het op te nemen het RUP 169 Groen als zone voor

park. In de startnota van het RUP 169 is er trouwens sprake van delen van sportparken.



Zie foto op hieronder.

5. De volledige tuin en wal van de Pastorij "Sint-NikIaas" in de Dorpsstraat en palend aan de

Prelaatsdreef

Het RUP 169 Groen omvat in Zwijnaarde enkel de voortuin van de Pastorij. De site is nochtans

heel bijzonder omdat het zowel een oude (14e-eeuwse ?) als een 18e-eeuwse pastorie bevat .

Naar analogie met Drongen/ waar de ganse tuin rond de Pastorij publiek groen blijft, vragen wij

ook in Zwijnaarde de volledige tuin met wal op te nemen in het RUP 169 Groen. Zie luchtfoto op

volgende pagina: de wit omlijnde zone (0,22 ha) is wat nu is voorzien in de startnota; de zone in

Zie Katrijn Depuydt "De Pastoriewoningen van de Sint-Niklaasparochie in Zwijnaarde"

http://ois.ugent.be/hmROR/article/viewFile/431/425



rood omlijnd (0/38 ha) is wat er volgens ans bij hoort en dus vanzelfsprekend ook in het RUP 169

Groen moet opgenomen worden.

6. Een klein bosje van ± 0,17 ha in private eigendom, gelegen in Ten Bas en palend aan de trage

weg nr. 17 Ten Bospad

Dit is een biologisch waardevol bosje van beperkte omvang (0, 17 ha). Het bestaat uit beuken,

maarook uitvele coniferen (den/spar), een waardevolle struikenlaag (hazelaar, hulst, verjonging

eik) en ook bamboe en laurierkers. Het is één van de weinige niet bebouwde kavels in een

residentiële woonwijk. Dit bosje was vermeld als //MKWB-bos ovl 11729" op de kaart met meest

kwetsbare waardevolle bossen, kortweg de 'boskaarf genoemd, die door de Vlaamse regering

op 19 mei 2017 werd ingetrokken. Zie rood omlijnde zone op luchtfoto op volgende pagina.
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7. Twee sportvelden, gelegen in de Maaltemeers, in eigendom van de naburige school Don Dosco

St-Denijs-Westrem waarvan het 1e een grasveld is dat nu vooral wordt gebruikt als voetbaj-

terrein en het 2e een atletiekpiste bevat en verharding voor balsporten

In de Maaltemeers, palend aan de E40, ligt een terrein van ± 2,3 ha. Dit terrein is bouwgrond,

maar nog onbebouwd. Nu wordt het grotendeels gebruikt als voetbalterrein (grasveld van

± 2 ha). Op een kleiner stuk (van ± 0,3 ha) worden (soms) gewassen geteeld.

Wij vragen dit terrein op te nemen in het RUP 169 Groen, niet om het huidig gebruik er van te

wijzigen, wel om te verhinderen dat het zou verkocht worden aan een projectontwikkelaar die er

nog meer appartementen zou bouwen. In de directe omgeving werden récent de résidenties

"Central Park'/ (29 appartementen) en //LeebeeksVijverhof (28 appartementen) gebouwd.

Hoewel deze mede-eigendommen harmonieus zijn geïntegreerd in de groene omgeving van het

Maaltebruggepark en de wijk Maaltemeers, vrezen wij dat nog meer bewoning het aanwezige

groen zal wegdrukken.
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Op de luchtfoto's hieronder is dit terrein in rood omlijnd.

Op de andere hoek van de Maaltemeers en de Leebeekstraat ligt een terrein met een verharde

zone voor balsporten en een atletiekpiste er om heen (± l ha). Dit terrein is op het gewestplan

ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Om te verhinderen dat

er aan de rand van Maaltebruggepark nog open ruimte zou verdwijnen, vragen wij dit terrein

met atletiekpiste eveneens op te nemen in het RUP 169 Groen als zone voor park.

12



Wij stellen vast dat de 2 sportvelden in de Maaletemeers ook niet werden opgenomen in het

RUP 171 Sport- en Recreatieve Voorzieningen (in voorontwerp). Bijgevolg moeten zij beschermd

worden in het RUP 169 Groen. De bestaande activiteiten mogen blijven bestaan. Wij vragen ook

niet dat de stad deze terreinen zou aankopen.

Wij danken u bij voorbaat voor het positief gevolg dat u zult geven aan onze opmerkingen en voor-

stellen. Wij rekenen er op dat u ons per mail in kennis zult stellen van uw antwoord. Onze namen,

adressen en e-mail adressen vindt u hieronder.

Met hoogachting/

A
-^T

v..,. Pete r f rove n iep/

Klaasbulkstraat 5,

9052 Zwijnaarde

-.....^./^

Tom Van Wynsberge

Hondelee 27
9052 Zwijnaarde

^f/.y

De n n is Nevejans

Krekelstraat 27
9052 Zwijnaarde

.'^'

peter.provenier@telenet.be tom.vanwynsberge@telenet.be dennis.nevejans@skynet.be

Jean Pierre Blondeel
Achterhekers 13
9052 Zwijnaarde
Jean. blondeel@gm a i l .co m

Lieven De Wilde
Tramstraat Id

9052 Zwijnaarde
lieven.dewilde@telenet.be

Daniel Vander Mersch
Ter Linden 3
9052 Zwijnaarde
daniel.vander.mersch@telenet.be

•M-'01-'

[, i1^^1'

^
L .. - ""

Jacqueline Courtyn van de Voorde

Rijvisschepark98
9052 Zwijnaarde
racourtyn@skvnet.be
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