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Goedkeuring vorig verslag
Resultaten beleidsvoorbereiding
Advies ‘Nota Ruimte’ provincie Antwerpen
Varia

Vorig verslag:
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
Resultaten beleidsvoorbereiding:
De uitgebreide presentatie staat in Dropbox.
Reacties bij de verschillende punten:
Punt A: Het is alarmerend dat de actieve groep bevolking zo sterk daalt. Dit heeft op allerlei zaken grote
gevolgen, niet in het minst op de inkomsten van de stad. De groep 65-plussers groeit dan weer
aanzienlijk. Eén van de oorzaken hiervan is dat de verzorgingsgraad in de stedelijke concentraties
minder verzwakt dan op de buiten waardoor 65-plussers vanuit de dorpen terug naar de steden komen.

Gevolg hiervan is dan weer dat in kleine dorpen hierdoor op den duur de meeste voorzieningen
wegvallen.
Punt G: Er is momenteel samen met Tilburg een project lopende rond de heropwaardering van het Bels
Lijntje
Punt H: Waarom worden er niet meer bomen geplant in de binnenstad? Als men de luchtfoto’s van de
jaren ’80 bekijkt merkt men dat er al zeer veel veranderd is sindsdien. Nu is er veel meer groen te zien
dan toen. Er moeten ook niet veel bomen komen maar meer op de juiste plaatsen mag wel. Door de
verdichting komt er ook druk op privégroen, tuinen kunnen ook een belangrijke rol spelen.
Punt L: Gemeenschappelijk gebruik is meer dan ooit nodig in buurten. Dit kan door het combineren van
functies, de bezettingsgraad van ruimtes te verhogen en herkenbare ontmoetingsplaatsen in de buurt te
creëren.
Voor de Gecoro zijn de punten in voorgesteld schema (zie presentatie in dropbox) allemaal even
belangrijk en bruikbaar voor de visievorming van de volgende beleidsploeg. Er wordt aan de leden
gevraagd tegen de vergadering van september alle punten nog eens te overlopen en eventuele
opmerkingen, extra thema’s of aanvullingen tegen dan te bezorgen. Daarna wordt een document
opgemaakt dat uit naam van de Gecoro aan het nieuwe bestuur bezorgd wordt.
Advies Nota Ruimte provincie Antwerpen:
De presentatie vindt u terug in dropbox. De volledige nota is terug te vinden op
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/nota-ruimte.html
De Gecoro kiest er voor om een advies te formuleren over deze nota en dit advies aan de provincie te
bezorgen. Er wordt op korte termijn een document opgemaakt met een aanzet tot advies en bij de leden
bezorgd. Op 28/06/2018 wordt er een extra Gecoro gehouden om het advies op te maken. We
verwachten dan ook dat er zo veel mogelijk geledingen vertegenwoordigd zijn op deze extra Gecoro om
een zo gedragen mogelijk advies te kunnen bezorgen bij de provincie.
Varia:
Er is een projectoproep “Van leegstaande naar verweven werklocaties” gekomen vanuit het
Kenniscentrum Stedenbeleid. Zij zijn op zoek naar projectzones die gekenmerkt worden door leegstand
en/of verwaarlozing en die als werklocatie dreigen verloren te gaan maar die door dit project een
realistisch ontwikkelingsperpectief krijgen als werklocatie en dit in verweving met andere functies. Deze
verweving kan voorkomen zowel op de projectzone/site zelf als in de onmiddellijke omgeving.
Als jullie zulke plaatsen in Turnhout weten, meldt het ons tegen17 augustus. Zelien in de Patersstraat
en het postgebouw aan de Koningin Elisabethlei staan al op de shortlist.
Er is een nieuwe inventaris Onroerend Erfgoed opgemaakt welke momenteel in openbaar onderzoek is.
De mensen die eigendom hebben dat al op de inventaris stond en de mensen die eigendom hebben dat
op de nieuwe inventaris geplaatst is, hebben hierover een schrijven ontvangen. Ondertussen is de Ark
werken aan het uitvoeren op plaatsen die onlangs op de nieuwe inventaris geplaatst zijn. Hoe komt het
dat zij dit mogen? De vergunningen voor deze werken waren al afgeleverd voor de nieuwe inventaris er
was. Eigendommen op de inventaris hebben wil ook niet zeggen dat hier niets aan mag gebeuren, dit
heeft niet dezelfde impact als erkenning als monument waar wel veel striktere regels voor gelden.

Tim Pluys is vandaag voor de eerste keer aanwezig als nieuw Gecoro-lid voor de geleding Jeugd als
vervanger voor Ruben Schotanus. Hij is voorgedragen door de Jeugdraad, waarna zijn kandidatuur
goedgekeurd is door de gemeenteraad van mei. Tim is voortaan effectief lid voor de geleding jeugd,
Mieke Heymans is zijn plaatsvervangster. Ook voor de geleding Bewoners komt er een vervanging,
Tom van Poppel stopt als plaatsvervanger, de nieuwe kandidatuur vanuit de Buurtraad moet nog
bekrachtigd worden door gemeenteraad van september.

