
1 
 

Omtrent EasyPost 
 
Betreft: 
Recent opgericht bedrijfsgebouw 
 adres: Zwijnaardsesteenweg 813, 9000 Gent 
 kadastrale omschrijving: 24de afdeling, sectie B, nr. 460W2 
 gelegen tussen Coca-Cola en de aanzet van de trambrug over de R4 en Ringvaart naar de 

Heerweg-Noord in Zwijnaarde 
 gelegen tussen de Gestichtstraat en Zwijnaardsesteenweg in het westen en vlakbij de afrit van de 

autosnelweg E17 naar de R4-Buitenring in het oosten 

 
 
Betrokkenen: 
 Resolve: https://www.resolve.be/project/zwijnaarde/  
 EasyPost: https://www.easypost.eu/nl/contact/ 
 Business Estates Management Exploitation & Consulting (BEMEC), Brakel 
 Publisign VP: https://www.publisign.be/ 
 Coca-Cola Enterprises Gent (CCE) ? 

 
Documenten / data: 
 27 oktober 2017: Mobiliteitstoets EasyPost, Heerweg-Noord, Gent-Zwijnaarde (Mint - 

https://www.mintnv.be/projecten/mobiliteitstoets-easypost-zwijnaarde/, P_0706_2017-11-08)  
 23 februari 2018: 2017/04211 Dig-gm = stedenbouwkundige vergunning, zonder openbaar 

onderzoek 
 19 februari 2019, 20u: vergadering van het Overlegplatform Zwijnaarde - bespreking van de 

PowerPoint presentatie (dia 34 en 35 m.b.t. EasyPost)  
 7 maart 2019: 2019_CVB_02646 OMV_2018072453 R = voorwaardelijke vergunning tot wijziging 

van de vergunning 2017/04211 
 6 juni 2019: 2019_CVB_07364 OMV_2019032770 R = weigering vergunning publiciteitsletters 

met directe verlichting 
 9 september 2020, 12u30: gesprek van Evy Baert (Afsluiten Gestichtstraat) en Peter Provenier 

(Overlegplatform Zwijnaarde) met Annelies Wuytack en Gunther Delcour van EasyPost  
 10 september 2020, 20u: kerngroep vergadering Overlegplatform Zwijnaarde - bespreking van de 

vaststellingen ter plaatse en van het gesprek met lokaal management van EasyPost  
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Aanleidingen: 
 Fietser aangereden door bestelwagen met EasyPost belettering in de Gestichtstraat. 
 EasyPost-personeel en bezoekers met wagens, die kennelijk afkomstig zijn uit de omgeving 

Brugge/Loppem.  
 Parkeerdruk in de Gestichtstraat en omgeving (Nieuw-Gent).  
 Verkeersonveiligheid en snelheidsovertredingen, hoewel in de Gestichtstraat scholen zijn 

gevestigd en er jongeren en volwassenen met verstandelijke beperking verblijven. 
 EasyPost zware vrachtwagen.   
 
 

Problematiek: 
 
1. Mobiliteit 

Op basis van de Mobiliteitstoets door Mint en wat hierover is vermeld in de stedenbouwkundige 
vergunning, mocht er op het Overlegplatform Zwijnaarde van 19 februari 2019 te goeder trouw 
van uit gegaan worden dat  de activiteiten en werknemersverplaatsingen van EasyPost weinig 
extra gemotoriseerde verkeersbewegingen zouden genereren. 
 
a. Modal shift 

Punt 5.2 van de Mobiliteitstoets: 
 Omwille van het ploegsysteem en de gespreide aankomst- en vertrektijden van vracht- 

en bestelwagens, veroorzaakt de bedrijvigheid geen bijkomende verkeerspieken. 
 Van de productiemedewerkers is volgens een schatting van EasyPost de modale 

uitsplitsing als volgt:  
- 50% komt met de auto  
- 50% komt met de fiets of het openbaar vervoer 

 Deze lage modal-split voor de auto kan gemotiveerd worden doordat EasyPost voor deze 
functies recruteert in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Voor de selectie 
en werving van haar medewerkers werkt EasyPost nauw samen met VDAB, waarbij ze 
samen een opleidingstraject hebben ontwikkeld. Het verwachte mobiliteitsprofiel voor 
deze medewerkers is dan ook gelijkaardig aan de andere vestigingen van EasyPost. 

 Het projectgebied wordt slechts sporadisch bezocht door externe bezoekers. Een 
inschatting van EasyPost, op basis van de andere centra, geeft aan op weekbasis slechts 
2 bezoekers te verwachten. Bijgevolg wordt deze verkeersgeneratie dan ook als 
verwaarloosbaar ingeschat.  

 Bovenstaand mobiliteitsprofiel wordt als maximalistisch gehanteerd door EasyPost, 
waarbij een volledige invulling van het werknemersbestand is gebeurd, bij volledige 
operationalisering van de site, en dus op maximale capaciteit. 

Punt 6.1 van de Mobiliteitstoets: 
 De verkeersleefbaarheid in de directe omgeving van de projectzone komt weinig tot niet 

in het gedrang. Omwonenden zullen weinig hinder ondervinden van de bijkomende 
bedrijfsactiviteit. 

Punt 6.2 van de Mobiliteitstoets: 
 De synthese beschrijft enkel de ontsluitingsroutes voor economisch verkeer van en naar 

de EasyPost-site. Aangezien het rekruteringsgebied van werknemers van EasyPost zich 
naar alle waarschijnlijkheid zal beperken tot Gent of Zwijnaarde, kunnen zij aangemerkt 
worden als bewoners. 
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Punt 7 van de Mobiliteitstoets: 
 Gepaard met de aanleg van een afgesloten en overdekte fietsstalling, stellen wij een 

fiscaal flankerende maatregel voor in de vorm van de toekenning van een 
fietsvergoeding aan de werknemers aan het maximale tarief van €0,23/km. 

 Voorts raden wij (Mint) aan enkele opties met betrekking tot duurzame mobiliteit te 
overwegen: 
 Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer vanuit werkgever  
 Elektrische dienstbestelwagens  
 Laadinfrastructuur op de site  
 Elektrische bedrijfsfietsen  
 Het overwegen van het gebruik van deelwagens (bv. Cambio) voor 

dienstverplaatsingen van werknemers  
 Terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer 

Pagina 10 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm: 
 De bestaande sites in Brugge en Brussel blijven open voor lokale verwerking en 

centralisatie van de logistiek. De nieuwe site zal fungeren als sorteercentrum. Dit dossier 
werd uitvoerig voorbesproken met het Mobiliteitsbedrijf en op dienstoverschrijdende 
overlegmomenten. Er werd een Mober toegevoegd aan de aanvraag, ook deze werd op 
voorhand met het Mobiliteitsbedrijf besproken. 

 De generatie van nieuw gemotoriseerd verkeer blijft beperkt. 
 In de toekomst wordt de aansluiting van de R4 via Gestichtstraat gesupprimeerd, alsook 

de afrit (R4a) vanaf R4-zuid naar Heerweg-noord. Op deze manier wordt een volledige 
functionele scheiding doorgevoerd tussen economisch en residentieel verkeer in dit deel 
van Zwijnaarde en de doorstroming op de R4 te maximaliseren. Dit heeft echter een 
impact op de toekomstige ontsluiting van het projectgebied naar de R4. Easypost zal op 
een andere manier het hogere wegennet moeten bereiken. 

 
Evenwel blijkt dat EasyPost haar vestiging in Brugge (Loppem) heeft gesloten en de 
werknemers heeft overgeplaatst naar Gent/Zwijnaarde. Naar verluidt pendelt ± 50% van 
de medewerkers (met de wagen) dagelijks tussen Gent en de omgeving van Brugge. 
Kennelijk wordt onder recrutering “in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied” 
gans Gent en (ruime ?) omgeving verstaan. Ook de nieuw aangeworven zgn. ‘lokale’ mede-
werkers blijken overwegend met de wagen van en naar het werk te rijden.  
Er zijn in deze vestiging meer bedienden aan het werk dan aanvankelijk was ingeschat. Ook 
deze bedienden (die niet in ploegen werken) verplaatsen zich overwegend met de wagen. 
Het duurzaam woon-werkverkeer zou geen topic zijn geweest bij sollicitatiegespreken. 
EasyPost doet geen beroep op SPITS (en kent dit aanbod niet eens). De aangekondigde 
modale uitsplitsing 50% / 50%  wordt niet gehaald.  
Hoewel Gunther Delcour instaat voor de recrutering bij EasyPost, had hij (voor september 
2020) geen kennis van de inhoud van de door Mint opgestelde Mobiliteitstoets EasyPost 
van 27 oktober 2017. Er zijn dus ook geen inspanningen geleverd om duurzaam woon-
werkverplaatsingsgedrag bij werknemers aan te moedigen.  
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b. Logistiek vervoer 
Punt 5.2 van de Mobiliteitstoets: 
 De logistieke bewegingen die worden gegenereerd door het project zijn laag. Dagelijks 

worden 2 a 3 ingaande bewegingen en 2 a 3 uitgaande bewegingen. Deze bewegingen 
gebeuren bovendien sterk gespreid. De logistieke bewegingen worden bovendien 
uitgevoerd door kleine vrachtwagens, waarvoor geen rijbewijs type C nodig is. 

Een rijbewijs type C is nodig van een laadvermogen van 3,5 ton. 
 
Evenwel blijkt dat EasyPost voor haar logistiek vervoer dagelijks gebruikt maakt van een 
Mercedes Atego vrachtwagen met wellicht een hoger tonnage. 

   
 

c. Parkeren van auto’s en bestelwagens 
Punt 5.3 van de Mobiliteitstoets: 
 Rekening houdend met de moduskeuze geeft het gecombineerde aantal aanwezige 

werknemers op elk uur van de dag aan dat nooit meer dan ca. 22 autoparkeerplaatsen 
worden ingenomen (namelijk tussen 9 en 10 ’s morgens). Gemiddeld zijn doorheen de 
dag tussen 5u ’s morgens en 1u ’s morgens slechts 14 parkeerplaatsen ingenomen. Er zijn 
geen parkeerplaatsen voor derden voorzien. 

 Het inplantingsplan voorziet 27 autoparkeerplaatsen, en voldoet dus aan de 
parkeernorm. De restcapaciteit van 5 parkeerplaatsen kan ingezet worden voor het 
beperkt stallen van bijv. bestelwagens en is dan ook moeilijk te beschouwen als 
overcapaciteit. 

Punt 6.3 van de Mobiliteitstoets: 
 In het licht van de modal shift – de transitie naar een duurzamer verplaatsingsgedrag en 

een lagere ruimtelijke verhardingsgraad, wordt aangeraden om in te zetten op collectieve 
en actieve modi. Mogelijk kan ingezet worden op differentiatie van de 
parkeervoorziening. Zo kunnen de reguliere parkeerplaatsen aangelegd worden in 
bestrating terwijl diegene die worden gebruikt voor het stallen van voertuigen een andere 
inrichting kunnen krijgen. 

Pagina 11 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm: 
 Het inplantingsplan voorziet 27 autoparkeerplaatsen, en voldoet dus aan de 

parkeerrichtlijn. 
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Evenwel blijkt dat vaak 40 en sporadisch 50 wagens + bestelwagens zijn geparkeerd op de 
aanwezige verharding ten noorden en westen van het bedrijfsgebouw (kant palend aan de 
ingang/parking van Coca-Cola en de kant langs de keermuur van de trambedding). 

    

  
Om te voorzien in extra parkeercapaciteit werd er extra verhard (in rood aangeduid op het 
plan hierna), deels niet en deels wel waterdoorlatend. Uit het initieel plan kan afgeleid 
worden dat de extra verharding in het noorden buiten het perceel van EasyPost valt.  

 
In de plaats van 1 rij met 27 parkeerplaatsen (zoals voorzien op het initieel plan), zijn er nu 
2 rijen parkeerplaatsen – tot vlak tegen de afsluiting van Coca-Cola. De waterdoorlatende 
verharding (grasdallen – vermoedelijk ± 500 à 600 m2) werd geplaatst in december 2019 en 
de werknemers van EasyPost parkeren daar ook – zo kan ter plaatse vastgesteld worden. 
Aan de afsluiting met Coca-Cola heeft EasyPost wel enkele (± 3) “voorbehouden voor” 
plaatsen aangeduid. 

      



6 
 

  
 

  
 

 
 

Op basis van de kaarten op het Omgevingsloket en Geopunt 
kan vermoed worden dat de verharding met grasdallen (± 
500 à 600 m2) niet op grond van EasyPost, maar wel op het 
perceel van Coca-Cola Enterprises Gent werd aangebracht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Beton 

Klinkers 

Grasdallen 

Grasdallen 

Grasdallen 
Klinkers 

Klinkers 

De parkeerplaatsen op perceel EasyPost werden niet 
in grasdallen,  maar in klinkers uitgevoerd. 
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Indien dit klopt, volgt het hek – dat kennelijk ook recent werd geplaatst - niet de 
perceelsgrens. Dit zou impliceren dat Coca-Cola Enterprises Gent de eigendom of het 
gebruiksrecht van een strook grond heeft overgedragen aan EasyPost (of aan de eigenaar 
van de grond van het EasyPost bedrijfsgebouw). In voorkomend geval werd deze 
overdracht contractueel vastgelegd. Het is opportuun om na te kijken of dit contract werd 
gesloten voor of na de aanleg van de extra verharding (± eind 2019).  
Langs de keermuur van de trambedding werden laadpalen geplaatst voor elektrische 
auto’s. Hoewel er verbodsborden ‘verboden parkeren’ tegen de keermuur hangen, wordt 
parkeren (van elektrische wagens) er aangemoedigd. De zone van ± 100 m2 tussen het 
bedrijfsgebouw en de keermuur werd bijna tot het einde verhard, hoewel deze zone 
volgens de stedenbouwkundige vergunning volledig met opgaande beplanting en enkele 
hoogstammige bomen kan (moet?) worden ingericht. 

   
 
Tot slot wordt er door EasyPost niet opgetreden tegen ‘wildparkeren’ op de eigen site – 
zoals dwars in een 3e rij en langs de noordelijke gevel. Deze parkeerplaatsen waren niet op 
het plan afgebakend en zijn dat ook niet in realiteit. Echter blijkt het een (gedoogde of 
aangemoedigde ?) gewoonte te zijn om de ruimschoots aanwezige verharding maximaal als 
parkeerplaatsen voor auto’s en bestelwagens te gebruiken.    
 

d. Fietsenstalling 
Punt 6.4 van de Mobiliteitstoets: 
 Wij stellen voor een afgesloten en overdekte fietsstalling te voorzien met stopcontact 

voor elektrische fietsen en met plaats voor minstens 21 fietsen. Gezien de aanwezigheid 
van een kleedkamer met douches op de projectsite, kan dit een extra motivatie vormen 
om met de fiets naar het werk te komen. 

Pagina 11 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm: 
 Op het grondplan van het te ontwikkelen bedrijfsgebouw is een zone ingetekend waarin 

ruimte is voorzien voor 27 fietsen. Dit voldoet aan de richtlijnen. 
 De fietsenstalling bevindt zich achteraan het gebouw. Fietsers moeten, na het stallen van 

hun fiets, weer helemaal terug naar de voorkant op het gebouw binnen te gaan. De auto 
is makkelijker bereikbaar dan de fiets. Om het fietsgebruik aan te moedigen, is het 
belangrijk dat de fietsenstalling vlotter bereikbaar is dan de autoparkeerplaats. We 
vragen daarom de ligging van de stalling te herbekijken en ervoor te zorgen dat er een 
rechtstreekse toegang van de fietsenstalling naar het gebouw kan gemaakt worden.  

 Pagina 12 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm (5e voorwaarde): 
 De fietsenstalling dient dichter bij de hoofdtoegang te worden ingericht (vb. thv eerste 

toegangsdeur magazijn) en er dient vanuit deze berging een rechtstreekse toegang naar 
het gebouw gemaakt te worden. 

Beton 
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Pagina 10 van de Omgevingsvergunning 2019_CVB_02646 OMV_2018072453 R 
(Omgevingstoets) 
 Situering en historiek 

 Het betreft een nieuwe site voor het bedrijf EASYPOST. De bestaande sites in Brugge 
en Brussel blijven open voor lokale verwerking en centralisatie van de logistiek. De 
nieuwe site zal fungeren als sorteercentrum. Dit dossier werd reeds voorwaardelijk 
gunstig beoordeeld door het Mobiliteitsbedrijf (2017/04211). Dit dossier werd in 
kader van de vorige vergunningsaanvraag uitvoerig voorbesproken met het 
Mobiliteitsbedrijf en op dienstoverschrijdende overlegmomenten. Er werd een Mober 
toegevoegd aan de aanvraag, ook deze werd op voorhand met het Mobiliteitsbedrijf 
besproken. Het enige relevante verschil met voorgaande vergunning op vlak van 
mobiliteit is het verplaatsen en herinrichten van de fietsenstalling. We behandelen 
dan ook enkel dit gedeelte in ons advies. 

 Fiets  
 Langs de Zwijnaardsesteenweg en Heerweg-Noord liggen fietspaden. Het project is 

vlot en veilig bereikbaar met de fiets. Aantal fietsparkeerplaatsen:  De 
fietsparkeerrichtlijnen van de Stad Gent vragen voor deze functie (arbeids- en 
bezoekersextensieve bedrijven) 0,6 fietsparkeerplaatsen per 100 m² BVO.  Voor de 
projectsite komt dat dan neer op 21 fietsparkeerplaatsen. Op het grondplan van het 
te ontwikkelen bedrijfsgebouw is een zone ingetekend waarin ruimte is voorzien voor 
27 fietsen. Dit voldoet aan de richtlijnen. 

 Uitvoering fietsenstalling: De fietsenstalling bevond zich in de voorgaande 
vergunningsaanvraag achteraan het gebouw. Hierdoor moesten fietsers, na het 
stallen van hun fiets, weer helemaal terug naar de voorkant op het gebouw binnen te 
gaan. De auto was makkelijker bereikbaar dan de fiets. In huidige aanvraag bevindt 
de fietsenstalling zich veel dichter bij de ingang en is deze vlotter bereikbaar dan de 
autoparkeerplaatsen. Bovendien is de inrichting van de fietsenstalling comfortabel. 
Dit is positief. 

 
Evenwel blijkt dat ± 1 jaar nadat het bedrijfsgebouw in gebruik werd genomen er geen 
fietsenstalling beschikbaar is. Naar verluidt zou de fietsenstalling wel in bestelling zijn. De 
timing voor de plaatsing er van werd echter niet gemeld. In afwachting wordt gevraagd de 
fiets(en) vast te maken aan de afsluiting van Coca-Cola. 
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2. Verlichte bedrijfsbelettering + logo’s op 3 gevels van het gebouw en een hoge paal aan de 

toegangsweg 
 
Pagina 12 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm (1e voorwaarde): 
 Het reclamebord wordt uit de vergunning gesloten. 
Pagina 11 van de Omgevingsvergunning 2019_CVB_02646 OMV_2018072453 R (beslissing): 
 Legt volgende voorwaarden op: 

BV1. Aanpassen uithangborden De uithangborden dienen geplaatst binnen de op plan 
aangeduide zones : 
 Op de rechterzijgevel in de rechterbovenhoek binnen een zone van 1,90 m bij 4 m 
 Op de achtergevel in de linkerbovenhoek binnen een zone van 3 m bij 6 m 

 In deze zones gelden volgende voorschriften voor de verlichting : 
A. Algemene voorschriften vanuit het Lichtplan: 

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze 
die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of 
dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit 
verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar 
domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel 
gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij 
van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het 
uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit 
verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. 
Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet  
op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid 
zonder te veel te verlichten). 

B. Algemene voorschriften vanuit de bestaande regelgeving: ... 
Pagina 10 van de Omgevingsvergunning 2019_CVB_02646 OMV_2018072453 R 
(Omgevingstoets) 
 Het uithangbord is in zijn voorgestelde vorm NIET aanvaardbaar. De positionering houdt géén 

rekening met de architecturale opbouw van de betrokken gevelwand. De uitkraging boven 
het dak verstoort de architecturale compositie en werkt visueel storend. Tegelijk met 
voorliggende aanvraag ontvingen we een tweede voorstel ter voorbespreking. Naast de 
locatie uit voorliggende aanvraag, wordt nog een tweede, gelijkaardig uithangbord 
voorgesteld in de linkerbovenhoek van de achtergevel. Net als in voorliggende aanvraag 
wordt ook deze vraag negatief geadviseerd omdat het bord uitsteekt boven de dakrand. De 
omvang van de betrokken borden staat evenwel niet ter discussie, enkel bij de rechterzijgevel 
dient de maatvoering aangepast aan de specifieke gevelopbouw (ruimte tussen bandramen 
en dakrand). Ook de keuze voor zowel de rechter- als de achtergevel is ruimtelijk te 
verantwoorden, gezien hun zichtrelatie met R4. Als wijziging van het uithangbord uit 
voorliggende aanvraag én om te anticiperen op de vraag uit de voorbespreking, duiden de 
bijzondere voorwaarden uit voorliggende aanvraag twee zones voor het plaatsen van 
uithangborden aan. We bundelen beide zones op de hoek van rechterzij- en achtergevel, en 
dit telkens net onder de dakrand. Gezien de beperkt beschikbare gevelbreedte tussen de 
bandramen en de dakrand (1,90 m), wordt het uithangbord op de rechterzijgevel beperkt tot 
een zone van maximaal 4 m bij 1,90 m. Op de achtergevel kan het uithangbord wél in zijn 
maximale maatvoering worden voorzien (3 m bij 6 m). 
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Pagina’s 4 en 5 van de Omgevingsvergunning OMV_2019032770 R (Omgevingstoets) 
 De beoordeling van het voorgesteld programma, volume en omgevingsaanleg zat al vervat in 

voorgaande vergunningen (2017/04211 en OMW_2018072453). 
 De laatste aanvraag en beslissing had onder meer betrekking op het plaatsen van een 

reclamebord van 27 m2 aan de zuidgevel (rechterzuidgevel) die het logo van de gevestigde 
activiteiten omvat. Dit bord situeert zich centraal op de gevel en steekt 2 m boven de 
dakrand uit. 

 Er werd gesteld dat het uithangbord in zijn voorgestelde vorm niet aanvaardbaar is omdat de 
positionering géén rekening houdt met de architecturale opbouw van de betrokken 
gevelwand en de uitkraging boven het dak verstoort de architecturale compositie en werkt 
visueel verstorend. Hier werden enkele voorwaarden vooropgesteld, inzake positionering en 
omvang. 

 We merken op dat huidige aanvraag geen rekening houdt met deze eerder gestelde 
voorwaarden bij dossier OMV_2018072453. Om deze redenen is deze aanvraag niet in 
overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. Voor het aanbrengen van publiciteit 
wordt verwezen naar de voorwaarden, zoals opgenomen in vergunning met ref. 
OMV_2018072453. 

Pagina 5 van de Omgevingsvergunning OMV_2019032770 R (Beslissing) 
 Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van publiciteitsletters met directe verlichting aan PUBLISIGN BVBA gelegen te 
Zwijnaardsesteenweg 813, 9000 Gent. 

 
Evenwel blijkt dat er op de 3 van de 4 gevels van het gebouw publiciteit met directe verlichting 
aanwezig en in gebruik is. De publiciteit aan de zuidgevel, richting R4 en trambrug, steekt 
boven de dakrand uit en is in strijd met de vergunning. De publiciteit aan de oostgevel, richting 
R4 en Coca-Cola, is conform de vergunning. De verlichting van de publiciteit aan de westelijke 
gevel (boven de laad-/losruimte, waar de vrachtwagens staan) werd – voor zover bekend – niet 
vergund. Wellicht is het licht sterker dan 2 lux (voorschrift Lichtplan Gent). Deze verlichting is 
hinderlijk voor de buurtbewoners in de Gestichtstraat – vooral tussen oktober en april, als de 
bomen geen bladeren dragen. Of de hoge paal aan de toegangsweg werd vergund, moet nog 
blijken. 
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Terzijde: bij het vergunnen van de verlichte reclame, gericht naar de R4, heeft de stad Gent 
geen advies van AWV gevraagd. Voor de lichtreclame op het dak van het iets verder gelegen 
Vandemoortele werd dat wel gevraagd (2020_CVB_07609 OMV_2020044897 R). 
 
 

3. Watertoets (infiltratie hemelwater) en omgevings(groen)aanleg 
 

Pagina’s 3 en 5 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm: 
 Voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv - De Vlaamse Waterweg nv - 

afdeling Bovenschelde (29 januari 2018, met kenmerk AB/2017/749): 
 De parkeerplaatsen dienen in volledig waterdoorlatend materiaal (inclusief 

onderfundering) en vlak te worden aangelegd. 
 Het project voorziet de plaatsing van een nieuwe hemelwaterput van 9.000 liter wat in 

overeenstemming staat met de aangesloten dakoppervlakte (166m² niet-groendak) en 
het voorziene nuttig hergebruik (dienstkranen). Er is dan ook voor dit aspect aan de 
verordening voldaan. Er wordt wel niet duidelijk aangeduid op plan welke aftappunten 
voor hergebruik worden voorzien. 

 Het project voorziet een groendak (2.313m2) bovenop het magazijn. Het buffervolume 
van het groendak dient volgens de GSVH minstens 35 liter per m2 groendak te bedragen. 
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 De overloop van de hemelwaterput en de afvoeren van het groendak worden 
aangesloten op een infiltratievoorziening in de vorm van een 2 in serie met elkaar 
verbonden bovengrondse bekkens. Het bufferbekken loopt vertraagd leeg d.m.v. een 
debietsbeperker (knijpleiding diameter 110 mm, ledigingsdebiet 10L/s.ha) naar een 
zinkput (volume onbekend) omdat er vooralsnog niet kan worden aangesloten naar de 
openbare straatriolering. Het bufferbekken is eveneens uitgerust met een 
noodoverloopleiding naar de zinkput. 

 De  parkeerplaatsen worden in waterdoorlatend materiaal (zoals grasdallen) aangelegd. 
Deze dienen vlak te worden aangelegd (zonder helling richting de betonverharding) en 
dient een waterdoorlatende onderfundering te worden voorzien. 

Pagina’s 3 en 5 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm: 
 Dat neemt niet weg dat de omgevingsaanleg geoptimaliseerd kan worden. Het voorzien van 

een waterbuffer verhindert de aanleg van een volwaardige bufferzone met opgaande 
beplanting. Om die reden wordt opgelegd om in de groenzone tussen het gebouw en de 
keermuur van de trambedding geen waterbuffer te voorzien, zodat deze volledig met 
opgaande beplanting en enkele hoogstammige bomen kan worden ingericht. De 
infiltratiezones (wadi’s) dienen ingericht te worden in de stroken die grenzen aan de Coca-
Cola-site.   

 Op de site dienen minstens 6 hoogstammige bomen te worden aangeplant, à rato van 1 
boom per 5 parkeerplaatsen.   

Pagina 12 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm (3e en 4e voorwaarde): 
 In de groenzone tussen het gebouw en de keermuur van de trambedding mag [geen] 

waterbuffer voorzien worden, zodat deze volledig met opgaande beplanting en enkele 
hoogstammige bomen kan worden ingericht. De infiltratiezones (wadi’s) dienen ingericht te 
worden in de stroken die grenzen aan de Coca-Cola-site.   

 Op de site dienen minstens 6 hoogstammige bomen te worden aangeplant, à rato van 1 
boom per 5 parkeerplaatsen. 

Pagina 12 van de stedenbouwkundige vergunning 2017/04211 Dig-gm (7e voorwaarde): 
 Voorwaarden inzake hemelwater  

 Een deel van de verharding wordt voorzien in waterdoorlatende materialen.  
 Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede 

doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening.  Er mag geen enkele 
vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, 
afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …).   

 De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.  
 Het groendak moet zo opgebouwd worden dat het begroeid kan worden met planten en 

waar er onder de planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 l/m². 
Pagina 10 van de Omgevingsvergunning 2019_CVB_02646 OMV_2018072453 R 
(Omgevingstoets) 
 Uit de plannen met de omgevingsaanleg blijkt dat niet volledig is voldaan aan de gestelde 

voorwaarden. Zo zijn er nog steeds een aantal plannen die een open waterbuffer voorzien in 
de groenstrook langs Heerweg-Noord. Volledigheidshalve worden dan ook de bijzondere 
voorwaarden die betrekking hadden op de omgevingsaanleg uit de basisvergunning nog eens 
hernomen. 
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Evenwel blijkt dat de ganse noordelijke en westelijke zone rond het gebouw is verhard, voor 
het grootste deel niet waterdoorlatend en voor de bijkomende reeks parkeerplaatsen met 
grasdallen. De oostelijke zone moet uitsluitend dienen als wadi (buffer- en infiltratiebekken) 
en dat is wellicht ook zo.  

Enkel de zuidelijke zone, die maar 4 m. breed is, is nog beschikbaar voor groenaanleg en het 
planten van hoogstammige bomen (Tilia Cordata = winterlinde, volgens plan), maar deze zone 
heeft een bescheiden effect op de omgeving. Bovendien moeten, volgens het veldwetboek, 
hoogstammige bomen op twee meter van de perceelsgrens staan. Vermits een winterlinde 
breder dan 4 m. kan worden, is deze strook niet geschikt voor hoogstammige bomen. 

Gelet op het werkelijke aantal geparkeerde voertuigen (40 à 50) en de norm van 1 boom per 5 
parkeerplaatsen, zouden er minstens 10 hoogstammige bomen moeten aangeplant worden. 
Volgens de vergunning moeten de opgaande beplanting en de hoogstammige bomen tussen 
het gebouw en de keermuur van de trambedding voorzien worden.  
De omgevingsaanleg is nog niet aangevat, maar nu reeds kan vermoed worden dat er 
onvoldoende plaats is voor groen en bomen tussen het bedrijfsgebouw en de keermuur van de 
trambedding omwille van de extra verharding (van ± 100 m2). 

 

  

Beton 
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Uit Google Earth blijkt dat het perceel van het EasyPost bedrijfsgebouw, in het noorden en 
noordoosten, minstens 12 jaren (en wellicht langer) was omgeven met robuust groen en 
bomen, gelegen op grond van Coca-Cola Enterprises Gent. Het groen en de bomen zijn gekapt 
in functie van de extra verharding om te parkeren. Of het rooien van bomen werd vergund 
(aan Coca-Cola Enterprises Gent of aan EasyPost ?), moet nagekeken worden.  
Indien er niet extra werd verhard, konden de bomen en de groenbuffer volledig of gedeeltelijk 
bewaard worden. Moeten de (onrechtmatig ?) omgekapte bomen niet gecompenseerd worden 
met het planten van evenveel (extra) bomen op ± dezelfde locatie?  
In dat geval stijgt het aantal te planten hoogstammige bomen tot 12 à 15. Het is wenselijk om 
deze bomen zo veel mogelijk te planten in de (brede) noordelijke zone, wat mogelijk is bij het 
ontpitten van 10 à 15 parkeerplaatsen.  

     
Terzijde (zie punt 2 hiervoor): door het (onrechtmatig ?) kappen van de bomen is er geen 
visuele buffer meer met de naburige site van Coca-Cola, waardoor niet alleen de verlichte 
EasyPost belettering, maar ook de verstralers op de gevels van Coca-Cola lichthinder 
veroorzaken in de huizen en appartementen van de Gestichtstraat.   

 
Over de toestand van het groendak kunnen nu geen uitspraken worden gedaan, want dit kan 
niet gezien worden zonder hulpmiddelen. De beschikbare luchtfoto’s (hieronder) zijn genomen 
tijdens de bouwfase en op 14-9-2019. Bij een volgende update van Geopunt en Google Earth 
kan de evolutie worden bekeken. 
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Vragen aan de balie bouwen van de stad Gent 
 
Betreft : EasyPost en Coca-Cola Enterprises (CCE). De lokalisatie blijkt uit de afbeelding hieronder. 

 

5 vragen 
1. Betreffende de in geel omrande zone op de afbeelding hieronder. 
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Dit was tot 2018 een robuuste groenbuffer met o.a. enkele hoogstammige bomen. 

 

 

In december 2019 werden in deze zone grasdallen geplaatst. Ongeveer gelijktijdig werd de afsluiting 
geplaatst tussen Coca-Cola Enterprises (CCE) en EasyPost. 
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Nu zijn dit parkeerplaatsen in gebruik van EasyPost. 

 

 

Vragen: 
a. Liggen deze grasdallen en parkeerplaatsen op het perceel van Coca-Cola Enterprises 

(CCE) of van EasyPost? 
b. Werd er een vergunning verleend voor het kappen van de bomen die er tot 2018 

stonden? Indien ja, aan wie en wanneer? In dat geval, gelieve mij deze vergunning (als 
pdf-document) te mailen. 

c. Werd er een vergunning verleend voor het inrichten van extra parkeerplaatsen met 
grasdallen? Indien ja, aan wie en wanneer? In dat geval, gelieve mij deze vergunning (als 
pdf-document) te mailen. 

d. Indien het antwoord op vragen b en c negatief is, werd er een regularisatieaanvraag 
ingediend die nog in behandeling is? Indien ja, door wie en wanneer?  
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2. Betreffende de in rood omlijnde zone op de afbeelding hieronder 
 

 

Deze zone werd verhard met beton, eveneens in het najaar van 2019 of in 2020. 
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Vragen: 
a. Werd er een vergunning verleend voor deze verharding? Indien ja, wanneer? In dat 

geval, gelieve mij deze vergunning (als pdf-document) te mailen. 
b. Volgens de stedenbouwkundige - en omgevingsvergunningen is dit de zone waar 

minstens 6 hoogstammige bomen moeten geplant worden. Is deze voorwaarde 
vervallen? Of worden bomen elders geplant op het perceel van EasyPost? Indien ja, 
wanneer is deze voorwaarde vervallen en waar zullen de hoogstammige bomen geplant 
worden?  

c. Indien het antwoord op vraag a negatief is, werd er een regularisatieaanvraag ingediend 
die nog in behandeling is? Indien ja, wanneer werd die ingediend?  

 

 

3. Betreffende de publiciteit tegen en boven de gevel op de afbeelding hieronder 
 

 

 

Op 6 juni 2019 werd de vergunning geweigerd (2019_CVB_07364 OMV_2019032770 R). 

Vragen: 
a. Werd er tegen deze weigering beroep aangetekend bij de Deputatie? Zo ja wanneer? 
b. Werd er voor deze publiciteit een (nieuwe) regularisatieaanvraag ingediend? Indien ja, 

wanneer werd die ingediend? 
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4. Betreffende de publiciteit tegen de gevel op de afbeelding hieronder 
 

 

 

Vragen: 
a. Moet hiervoor een vergunning worden gevraagd of moet dit gemeld worden? En zo ja, is 

dit gebeurd en wanneer? In dat geval, gelieve mij deze vergunning of de melding (als pdf-
document) te mailen. 

b. Werd er nagegaan hoeveel lux deze verlichte publiciteit verspreid op het openbaar 
domein en woningen achteraan de Gestichtstraat? Indien ja, hoeveel lux werd er 
gemeten? 

c. Indien een vergunning verplicht is en die werd niet verleend, werd er een 
regularisatieaanvraag ingediend die nog in behandeling is? Indien ja, wanneer werd die 
ingediend?  
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5. Betrreffende de paal met publicietit en brievenbus hieronder afgebeeld 
 

 

 

Vragen: 
a. Moet hiervoor een vergunning worden gevraagd of moet dit gemeld worden? En zo ja, is 

dit gebeurd en wanneer? In dat geval, gelieve mij deze vergunning of de melding (als pdf-
document) te mailen. 

b. Indien een vergunning verplicht is en die werd niet verleend, werd er een 
regularisatieaanvraag ingediend die nog in behandeling is? Indien ja, wanneer werd die 
ingediend?  

 

 

Vraag om bovendien nauwgezet toe te zien op 
 de groenaanleg (o.a. hoogstammige bomen = 1 per 5 parkeerplaatsen),  
 het groendak (is dat al geplaatst ?)  
 de fietsenstalling (die zou besteld zijn, maar nog niet is geplaatst)  


