Agendapunt 9: Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Oud-Heverlee
De Gecoro is klaar met haar adviezen. De formele overhandiging van die adviezen was het voorwerp van
dit agendapunt. Het is de intentie van de meerderheid om op één maand tijd deze adviezen te vertalen in
het uiteindelijk Structuurplan. Zal dat lukken? En zullen de adviezen echt gevolgd worden? Groen! (en Spa )
zijn kritisch…
Paul Pues wilde eerst weten wat de gemeente van plan is. Is het de bedoeling tegen eind november een
Structuurplan te maken dat rekening houdt met alle adviezen van de GECORO?
Adri Daniels zei dat dat zeker het geval was, maar moest toegeven dat hij in de media al lekte dat er voor
hem een ambachtelijke zone langs de E40 mocht komen.
Helemaal in tegenspraak dus met wat in het GECORO advies staat…
Na een korte woordenwisseling mochten we toch het waarom van onze twijfels ventileren.
We schetsten in het kort het parcours dat het ontwerp al heeft afgelegd vanaf de start . Tien jaar ( en
135.000 euro) had het Studiebureau GVE nodig om een ontwerp te maken. Blijkbaar een slecht ontwerp
want één op vier inwoners van de gemeente neemt de moeite om schriftelijk een bezwaarschrift in te
dienen of te ondertekenen. Dan is er toch iets fundamenteels mis?
De GECORO krijgt twee maand om het plan te adviseren. Al is er duidelijk naar een eerbaar compromis
gestreefd, toch wordt het hele Structuurplan zwaar onderuitgehaald. De vele klachten worden terecht
bevonden.
En nu, gaat het gemeentebestuur in één maand al die adviezen verwerken in een definitief Structuurplan…
Daar hebben we toch wat bedenkingen bij, want het advies stelt dikwijls het omgekeerde voor van wat in het
ontwerp staat. We komen er niet met hier en daar wat te schrappen, wat anders te verwoorden, enz…
Groen! is ervan overtuigd dat we niets opschieten met een Structuurplan dat tegen de wil van de burgers
ingaat. Dat leidt maar tot verzuring. Lukt het niet tegen november, dan is er nog geen man overboord.
We maakten nog een allusie op Antwerpse toestanden. Ook hier werd 10 jaar gewerkt aan een slecht plan,
dat veel weerstand oproept. Ook hier wordt een hoop belastingsgeld vergooid door het favoriete
studiebureau van de meerderheid…
Adri Daniëls probeerde nog even de “schuld” in de schoenen van het studiebureau te schuiven.
De Spa beklemtoonde het zeer hoge niveau van het advies van de GECORO.

