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Kerngroep OPZw -  10 september 2020 

Aanwezig: Peter, Mike, Koen, Jacqueline, Jean-Pierre, Tom S, Eveliene, Katelijne, Ann 

Verontschuldigd: Tom VW, Miet, Steven, Miet, Lieven, Rika 

Agenda: 

1. Stavaza wijkplan 
2. Voorbereiding volgend OPZw 
3. Wijkbudget: opvolging vragen 
4. Vooruitblik op het werkjaar 
5. Stand van zaken in lopende dossiers 

 

1. Stavaza wijkplan 
- Online gesprekken hebben weinig succes gehad. We zoeken naar manieren om mensen 

warm te maken om input te geven voor de WSS, oa als wijkplanner. 
- Mensen vragen om eindelijk zaken te realiseren, en niet meer te bevragen. 
- Het inspraaktraject van de eerste fase loopt ten einde op 13/9. 
- Er komt een (tweede) wijkmarkt in maart 2021. 
- Jacqueline merkt op dat het belangrijk is om te weten aan wie signalen worden 

doorgegeven zodat het OPZw de signalen beter kan opvolgen. 
- Opmerkingen die worden doorgegeven, worden vaak later wel gerealiseerd maar het 

duurt vaak lang. 
- Vraag om ook te laten weten als het niet mogelijk is om op vragen in te gaan en het 

antwoord te motiveren. 
 

2. Voorbereiding volgend opzw 
- Reservatie van het OCZw is wat aangepast omwille van corona. Het is moeilijk om drank 

aan te bieden omwille van de coronaregels. We zullen op de uitnodiging laten weten dat 
mensen zelf hun drank moeten meebrengen. 

- We zullen zelf de zaal klaarzetten, om 19u30. Inschatting: een 50-tal stoelen. Peter regelt 
dat er iemand de deur opent om 19u30. Aan Theo vragen hoe de beamer moet worden 
bediend. 

- Voorzitter: Koen – verslag: Peter 
- Agenda opzw: 

1. Wijkbudget (Katelijne) – 1u 
2. Wijkplan (Ann) - 15 min 
3. Varia 

- Het is belangrijk om voldoende tijd te geven voor ‘varia’, voor de mensen die zelf 
agendapunten willen aanbrengen. 

- Op de uitnodiging meegeven dat mensen die een variapunt willen aanbrengen, de uitleg 
op mail bezorgen aan Katelijne – liefst op voorhand. 

- Flyers: Mike zal flyers bezorgen in apothekers, bakkers, slagers, cafés/brasseries. 
Katelijne zal 150 flyers aan Mike bezorgen. Dit zal ten vroegste volgende woensdag zijn. 

- In de Kiosk staat een artikel over het wijkbudget en zal het OPZw aangekondigd worden. 
In principe zullen alle bewoners dus dit bericht op tijd krijgen. 
 
 

3. Wijkbudget - opvolging vragen: 
- Projecten zoals het voedselbos, die al door de Stad worden gesubsidieerd, kunnen extra 

fondsen via het wijkbudget aanvragen. 
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- ‘aantoonbaar gedragen’: betekent dat er voldoende steun is om het idee te realiseren. 
Aandacht hierbij voor het vermijden van conflicten, en zoeken naar consensus. 

- Dialoogkamer: had veel invloed tijdens het burgerbudget. De dialoogkamer heeft 
meerder projecten van Zwijnaarde niet laten passeren omdat er onvoldoende cocreatie 
was. De dialoogkamer zal advies geven aan het college over de ingediende voorstellen, 
maar zal niet meer stemmen. Cocreatie is nu ook duidelijker omschreven in het 
reglement. 

- Financiering van infrastructurele zaken is mogelijk. 
- Zal er voldoende tijd zijn om projecten te formuleren in de huidige coronacrisis? In het 

regelement zijn de termijnen opgenomen als richtdata. Als het nodig is, kan er dus van 
afgeweken worden. 

- De evaluatie van de gelote wijkpanels zal openbaar zijn nadat het college er akte van 
heeft genomen. 

- 2 sporen: reguliere werking + voorstellen door burgers 
- De ondersteuning zal uitgebreider zijn dan die voor het burgerbudget 
- Zwijnaardse projecten zullen door Zwijnaarde worden gestemd 
- Belang van samenwerking zoeken en partners zoeken 
- OPZw: kan mensen helpen om projecten uit te werken 
- Idee van aanlegsteiger van JP zou goed aansluiten bij portaalpark Scheldelinde. 

 
4. Vooruitblik op het werkjaar:  

- vraag om road map te actualiseren 
 

5. Stand van zaken in lopende dossiers (evolutie in de laatste ± 6 maanden) 

5.1. vergunning parkeergebouw UGent op Technologiepark en afsluiten 2 zijingangen Tramstraat 
voor inrijdend autowoon-werkverkeer 

- Het parkeergebouw ligt vrij dicht tegen de sociale woningen van Hertooiebos. Blijkbaar 
vindt verhuurder SHM Volkshaard dat niet problematisch (zij werden voor de aanvang 
van het openbaar onderzoek geïnformeerd en hebben kennelijk niet gereageerd). 

- Het Technologiepark heeft 1 hoofd in- en uitrit aan de N60/ovonde en 2 zij- in- en 
uitritten langs de Tramstraat. Het principe is aanvaard dat al het gemotoriseerd verkeer 
van/naar het Technologiepark via de in- en uitrit aan de N60/ovonde moet rijden. In de 
bouwvergunning heeft de UGent gevraagd om de uitritten via de Tramstraat te mogen 
blijven gebruiken voor autoverkeer, maximaal gedurende 5 jaar en ten hoogste tot de 
ovonde is heraangelegd. Auto’s mogen via de Tramstraat bijgevolg niet meer 
binnenrijden van zodra het parkeergebouw in gebruik wordt genomen. Aan Labo Magnel 
mogen enkel vrachtwagens binnenrijden die voor dat labo bedoeld zijn. Het zal belangrijk 
zijn dat het hek daar gesloten wordt (en gesloten blijft) als daar geen vrachtwagens 
moeten passeren. Voetgangers en fietsers zullen steeds via alle in- en uitgangen door 
kunnen zonder toegangscontrole. Voor openbaar + collectief vervoer en hulpdiensten 
zijn er uitzonderingen: zij zullen wel nog mogen gebruik maken van de zijingang 
Tramstraat aan de Campusstraat – zowel voor in- als uitrijden (en dat zonder beperking 
in de tijd, dus ook na de heraanleg van de ovonde). Aan alle in- en uitgangen van het 
Technologiepark zullen slagbomen komen met toegangscontrole voor auto’s en 
bestelwagens d.m.v. nummerplaat herkenning. 
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- In het RUP 148 worden het aantal parkeerplaatsen op het Technologiepark beperkt. Het 
parkeren in het nieuwe parkeergebouw zal betalend worden (maar het blijft gratis op de 
vele parkings aan de gebouwen van de bedrijven en het VIB). Om parkeeroverlast in 
Zwijnaarde te vermijden zal een parkeerregime in de omgeving van het Technologiepark 
ingevoerd worden. Hierover zal via een inspraaktraject de mening van Zwijnaarde 
gevraagd worden. 

- De kerngroep merkt op dat er op belangrijke vragen werd ingegaan. 
- Het bosje in de noordelijke hoek tussen de N60 en de E40: vraag van het OPZw om daar 

niet te bouwen en het biologisch waardevol groen te vrijwaren – echter mag er wel een 
pijler voor een fietsbrug komen. Ook vraag om beide zones van de bosjes die nu langs 
weerszijden van de oprit naar de E40 liggen, samen te brengen als die wegenis niet meer 
wordt gebruikt (en als de noordelijke ringweg rond Technologiepark niet wordt 
aangelegd) 

- Tramstraat: er zal mogen gebouwd worden op de parkings achteraan de bedrijven en dit 
is te dicht bij de tuinen en woningen in de Hutsepotstraat. Vraag om hoogte en breedte 
van de groene buffer in het RUP 148 op te nemen. 

- Oostelijke toegang Technologiepark: die zal enkel mogen gebruikt worden door fietsers 
en voetgangers. Vraag om op het braakliggend terrein langs de Viergekroondenstraat en 
Hertooiebos een parkje aan te leggen en dit publiek toegankelijk te maken. Dit kan 
helpen om de groennorm in Roosken te halen.  

- Lichtpollutie: vraag om serres uit te rusten met reflecterende rolfolie die ’s avonds wordt 
uitgerold zodat lichtpollutie wordt beperkt. 

- Opmerking: het is niet omdat het RUP bouwen toelaat op bepaalde percelen dat UGent 
ook van plan is om daar te bouwen. Daarover kunnen afspraken gemaakt worden met 
UGent (maar dat zijn louter beloftes: moreel zijn die waardevol, maar juridisch zijn die 
niet afdwingbaar). 

5.2. RUP 148 Technologiepark – Tramstraat (wat zijn de laatste knelpunten voor OPZw ?) 

- Het ontwerp van RUP 148 zou het college van eind september en de Gemeenteraad van 
oktober moeten halen. 

- tegen eind 2020 voorlopige vaststelling ontwerp RUP, eind 2021 goedgekeurd RUP 
- Een princiepsovereenkomst tussen Vlaams Gewest, stad en UGent flankerend aan het 

RUP is noodzakelijk. 

5.3. Studie voor een betere mobiliteit tussen De Sterre en Zwijnaarde (o.a. fietsersbrug, 
heraanleg Ovonde, enz... – dit is wat Prof. Koen De Bosschere op 2/12/2019 heeft 
voorgesteld in de Nieuwe Melac) 

- https://lydia-peeters.prezly.com/studie-voor-betere-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-
zwijnaarde-in-gent#  

- https://www.bouwkroniek.be/article/awv-bekijkt-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-
zwijnaarde-in-gent.34721  

- https://www.voka.be/nieuws/eerste-studie-moet-mobiliteitsknoop-tech-lane-ghent-
ontwarren  

- De studie bestaat uit 3 delen: de fietsbrug, de heraanleg van de ovonde met fiets- en 
voetgangerstunnel en de verbetering van het openbaar vervoer tussen de Sterre de 
Tramstraat. In eerste instantie wil men de bus over het Technologiepark laten rijden. Pas 
wanneer blijkt dat het nodig is, kan over een tramverbinding worden nagedacht. 

- De studie is opgestart. Men zou in 2023 kunnen starten met de fietsbrug, in 2025 zou de 
ovonde kunnen worden heraangelegd. 

https://www.google.com/maps/search/148+Technologiepark?entry=gmail&source=g
https://lydia-peeters.prezly.com/studie-voor-betere-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-zwijnaarde-in-gent
https://lydia-peeters.prezly.com/studie-voor-betere-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-zwijnaarde-in-gent
https://www.bouwkroniek.be/article/awv-bekijkt-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-zwijnaarde-in-gent.34721
https://www.bouwkroniek.be/article/awv-bekijkt-mobiliteit-tussen-de-sterre-en-zwijnaarde-in-gent.34721
https://www.voka.be/nieuws/eerste-studie-moet-mobiliteitsknoop-tech-lane-ghent-ontwarren
https://www.voka.be/nieuws/eerste-studie-moet-mobiliteitsknoop-tech-lane-ghent-ontwarren
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5.4. vernietiging vergunning Polytoren en parkeergebouw Alinso door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen op 12/5/2020 – nieuwe beslissing verwacht in november 2020 
(GOVC 20/10/2020) en ontsluitingsweg bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III 

- Het argument om de vergunning niet te verlenen was dat een kantoor en bijhorende 
faciliteiten (vergaderen, ontspannen, enz..) niet in overeenstemming is met de 
bestemming van de grond (= industrieterrein).  

- De minister moet ten laatste in november een nieuwe beslissing nemen. In oktober komt 
de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie samen. Dan wordt in principe de 
beslissing genomen. 

- De Stad onderhandelt verder over de ontsluitingsweg met Alinso. 
- Vraag van het OPZw om de verbindingsweg naar de R4 snel aan te leggen en de 

groenas/fietspad langs de Schelde niet te onderbreken. 

5.5. verkenningsfase complex project viaduct Gentbrugge (https://www.viadewebsite.be/) / 
potentiescan + verkenningsscenario’s / cocreatieweek van 19 tot 25/10/2020 + de rol van het 
OPZw in Ademruimte 

- Dirk Coopman heeft voorgesteld om de E17 in te tunnelen van Zwijnaarde tot 
Destelbergen (OPZw 24/10/2017 – zie http://vimeo.com/243364659).   

- Het Vlaamse Parlement heeft beslist om een verkenningsfase te starten voor het 
‘complex project viaduct Gentbrugge’. Deze verkenningsfase dient om de alternatieven 
in beeld te brengen en de mogelijke oplossingen. 

- Ademruimte heeft gelobbyd om deze verkenningsfase ook over Zwijnaarde en Baarle-
Drongen te laten gaan. Dat is slechts deels gelukt want Zwijnaarde zit wel en Baarle-
Drongen zit niet in de perimeter van de studie (te zien op 
https://www.viadewebsite.be/). Dit geeft natuurlijk geen garantie dat er ook in 
Zwijnaarde zal worden gewerkt … 

- Van 18 tot 24 oktober komt er een cocreatieweek. Peter probeert om een deel van de 
cocreatieweek in Zwijnaarde te laten plaatsvinden. De cocreatieweek wil kennis delen, 
draagvlak vinden en de projectdefinitie verder uitwerken (om de startbeslissing voor te 
bereiden). Uitnodiging om aan de cocreatieweek deel te nemen. 

- Peter en Dirk Coopman zijn door Ademruimte aangeduid om mee te werken aan deze 
studie en de cocreatieweek mee voor te bereiden. 

- Na de verkenningsfase volgt een startbeslissing van de Vlaamse Regering.  
- Een knooppunt van 2 autosnelwegen in een tunnel blijkt niet zo evident te zijn. 
- Opmerkingen: ook in de tunnels zal luchtvervuiling moeten worden tegengegaan.  Filters 

kunnen ook niet alles oplossen …  

5.6. project 3 windturbines – negatief advies POVC, vergunningsaanvragen ingetrokken, uitspraak 
van het Europees Hof van Justitie op 25/6/2020, Vlaams nooddecreet 17/7/2020  

- De POVC heeft geëist dat de aanvragen voor de 3 windmolens die nu zullen worden 
gebouwd, gelijktijdig worden ingediend. 

- Het Europees Hof heeft de Vlaamse milieuwetgeving ivm windmolens veroordeeld 
omdat die normen niet onderbouwd worden door onderzoek (MER). Vlaanderen heeft 
daarom een nooddecreet opgesteld zodat gedurende de komende 3 jaar vergunningen 
kunnen worden ingediend (en de bestaande windmolens kunnen blijven draaien). 

https://www.viadewebsite.be/
http://vimeo.com/243364659
https://www.viadewebsite.be/
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5.7. oriëntatienota van de vervoersregio Gent en het openbaar vervoerplan 2021: effect op 
Zwijnaarde 

- de oriëntatienota geeft een overzicht van alle mobiliteitsgegevens in de ruime omgeving 
van Gent 

- er zijn enkele veranderingen voor Zwijnaarde: de tram zal tot later ’s nachts rijden naar 
de bib; er komen ook in Zwijnaarde zgn. “Hoppin” mobipunten 
(https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin) – zeker aan de tramhalte en 
misschien later aan het Technologiepark; de bussen zullen andere routes volgen en 
minder door de woonstraten rijden. Dit wordt in de weken maanden voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de gemeenten in de vervoersregio’s zodat het nieuwe plan kan 
worden uitgerold tegen eind 2021. Doel is om het OV snellere routes te laten volgen. 

- Belbus: het is niet duidelijk of die blijf bestaan.  

5.8. RUP 169 Groen (van kracht in 2021 ?)  

- Dit RUP wordt in september aan de GR voorgelegd (voorlopige vaststelling). Het is dus te 
laat om het voorstel voor een Scheldevallei portaalpark op te nemen in dit RUP. Het 
bosje maakt deel uit van een gewestelijk RUP (GRUP Afbakening grootstedelijk gebied 
Gent, Deelproject Domo 3F) dat de Stad niet kan wijzigen via een thematisch RUP. Stad 
Gent heeft aan de Vlaamse Overheid gevraagd of dit bosje in het RUP Groen mag worden 
opgenomen, maar nog geen antwoord gekregen. 

- De Groendienst vindt het voorstel Scheldevallei portaalpark een mooi voorstel. 
- Het bosje zoals het nu is, is niet goed gelegen om recreatief te gebruiken. Het zou wel 

goed zijn om daar extra recreatief groen te voorzien voor Roosken en Schaarken. 
- Het RUP Groen heeft onder meer als bedoeling om bestaand groen te beschermen. Soms 

zijn er ook acties voorzien bij bepaalde groene gebieden. 
- Vraag van het OPZw om actie te ondernemen om de groennorm te halen in Roosken en 

Schaarken. Dit is een vraag voor de WSS. 

5.9. sluikafval aan Ghent Dredging – meer algemeen: problematiek van zwerfvuil en sluikstorten 
in Zwijnaarde 

- er komt een overleg met de bevoegde schepen over sluikstort en zwerfvuil in Zwijnaarde 
op 21/9/2020. Men zal o.m. vragen om meer vuilbakken te plaatsen in Zwijnaarde. 

- Oproep om de app ‘sluikstort Gent’ te gebruiken om zwerfvuil en sluikstort door te 
geven. 

- Er zijn al wat acties ondernomen tegen sluikstort, maar dit is niet voldoende. 
- Waar vrachtwagens parkeren langs de N60 (tussen de Rijvisschestraat en De Pinte) ligt er 

ook afval. 

5.10. geluidshinder door Compaktuna cementtoren ‘s ochtends vroeg bij laden 
vrachtwagens  

- De verlichte bedrijfsbelettering, die werd geplaatst, was een bouwovertreding. Die werd 
echter later geregulariseerd. Dit werd onvoldoende gemotiveerd en is een slecht signaal 
naar bedrijven en burgers. 

- De deputatie heeft – in beroep – dit ook goedgekeurd. 
- Zal dit een precedent zijn voor Top Radio die in de watertoren zal komen? 
- Er zijn klachten over geluidshinder ’s morgens heel vroeg bij laden vrachtwagens. 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin


6 
 

5.11. tracé van 2 trage wegen in Parkbos goedgekeurd: (1) tussen de Ovonde (N60) en 
Modderenmanpad (2) tussen de Putstraat 26 en de tunnel van de Kortrijksesteenweg (N43), 
vlakbij het voormalig spoorwegstation van Sint-Denijs-Westrem (wel fietspaden zonder 
verlichting + grondverwerving vordert zeer traag) 
Schatting uitvoering 2022 

- OPZw vindt het niet OK om geen verlichting te plaatsen langs die trage wegen (beslissing 
van Onroerend Erfgoed).  

5.12. zal het burgerbudgetproject 2016 Apollinarisloods in 2021/2022 gerealiseerd 
worden?    

- De kans bestaat dat dat niet meer lukt. Door de vele moeilijkheden hebben enkele 
partners in het project afgehaakt. Natuurpunt vraagt zich momenteel af of het niet meer 
aangewezen is om de loods af te breken en er bos te planten. 

5.13. gesprekken omtrent ruilverkaveling Schelde-Leie 

- op vraag van Natuurpunt heeft VLM een voorstel uitgewerkt waarbij het wandelpad 
minder lang langs de Zwartekobenbeek loopt. Tijdens het gesprek met Natuurpunt, 
bewoners en VLM is men tot een compromis voor dat alternatieve tracé gekomen die 
door VLM zou worden onderzocht en die dan zou moeten worden voorgelegd aan het 
ruilverkavelingscomité. 

5.14. beheersovereenkomsten OCZw vzw met de stad Gent voor de Nieuwe Melac en JOC 
Variant + subsidie voor cultuur in Zwijnaarde 

- beheersovereenkomst is goedgekeurd voor de komende 6 jaar.  
- De Kring draait goed met nieuwe uitbaters (ook met overeenkomst voor 6 jaar). 
- OCZw krijgt mas € 25.000/jaar cultuursubsidie om o.m. programmatie / infrastructuur 

voor de artiesten te voorzien. 
- De jeugddienst wil JOC Variant onttrekken aan het beheer van OCZwijnaarde en dit als 

exclusieve infrastructuur voor jeugd te gebruiken (voor de Chiro en voor een andere 
jeugdorganisatie – aanvankelijk Joetz, maar die hebben afgehaakt). Het OCZw snapt niet 
waarom gemengd gebruik niet wordt toegelaten (gebruik door niet-jeugd tijdens de 
week). De zaal is ondertussen uitgerust met een beamer, stoelen en andere zaken om er 
te kunnen vergaderen, op kosten van OCZw.  Volgens OCZw is hun beheer noodzakelijk 
om die zaal te onderhouden en wat (sociale) controle uit te oefenen. 

5.15. Easy Post:  

- Peter en Evy (Gestichtstraat) hebben met de lokaal management van Easypost gepraat 
over de verkeersoverlast die zij veroorzaken (veel verkeer, snel verkeer, parkeerdruk, 
lichtpollutie …). Er zou voor lokale tewerkstelling worden gezorgd, maar 50% van de 
werknemers komen van hun vestiging in Brugge, die toch werd gesloten (hoewel 
aanvankelijk was beloofd dat die open bleef).  

- Er zijn meerdere zaken die niet overeenkomen met de bouwvergunning en/of de mober: 
bomen gekapt en daarna grasdallen geplaatst voor extra parkeerplaatsen, de 
groendaken zijn wellicht niet aangelegd, geen hoogstammige bomen geplant, zware 
vrachtwagen voor logistiek transport, geen fietsstalling, verlichte reclame aan 3 gevels … 
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- Het OPZw vindt dat stad vergunningen van bedrijven meer moet controleren en  
handhaven en met name moet toezien of de vooruitzichten van het Mober 
overeenstemmen met de realiteit na enkele (2 à 3) jaren. 

- Peter heeft een dossier met vaststellingen en vragen m.b.t. Easy Post overgemaakt aan 
de diensten Stedenbouw en Toezicht. 

5.16. Halfbunderpad: 

- Het is nog steeds de bedoeling om dit aan te pakken. Deze vraag ligt nog steeds bij de 
juristen van de Stad Gent. 

5.17. Ekerpad: 

- De Groendienst is samen met de Dienst Wegen het Ekerpad gaan bekijken en vindt dat 
het niet zinvol is om aan de huidige toestand iets te gaan veranderen. De paden liggen er 
allemaal behoorlijk bij volgens hen. De huidige dolomiet laag bevindt zich op 
borduurhoogte en ook zijn er riooldeksels in de paden aanwezig die vrij dienen te blijven. 
De problematiek van plasvorming doet zich eerder uitzonderlijk voor. Enkel na langdurige 
en overvloedige regen is er hinder door plasvorming, wat logisch is en zich ook op andere 
verhardingen en plaatsen voordoet. Het water dringt dan langzaam de bodem in. 

- De kerngroep vindt dat deze reactie niet OK is. Dolomiet verhardt na een tijd en is dan 
nog weinig waterdoorlatend. 

5.18. Dorpsbelangen:  
Lieven en Jean-Pierre hebben de algemene vergadering bijgewoond. Dorpsbelangen heeft 
het moeilijk om voldoende financiële middelen te verkrijgen. Deze vzw hoopt meer studies te 
kunnen uitvoeren om middelen te genereren, bvb voor gemeenten. Vraag naar 
samenwerking i.v.m. Telraam (bv Telraam doorgeven aan een ander dorp als dit niet meer 
nodig is op een bepaalde plek). Maarten doet een tour van Vlaanderen, en kwam al langs in 
Zwijnaarde (maar zonder ons daarvan in kennis te stellen). 


