commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen
(SSW)
Agenda van de vergadering van 14 oktober 2021

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op vrijdag 17 september 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
b) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
1. Onderhoud groen en voetpaden in de planetenwijk.- Stijn De Roo (00464-met bijlage voor de
raadsleden)

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Anita De Winter - Verkoop sociale appartementsgebouwen door
De Volkshaard (2021_MV_00483)

Kabinet schepen Filip Watteeuw
a) Korte toelichting: charter 'Bouwen aan dialoog' tussen Stad Gent, architectenorganisaties en
VVSG”.

Bevoegdheid Stad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
1.
Addendum bij de subsidieovereenkomst voor bijkomende prospectie op de private
huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021 - Goedkeuring
(2021_GR_00259)
2.

Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban
Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring (2021_GR_00261)

c) 2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het
kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Groendienst
3.
Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker
en een mobiel GIS-toestel - Goedkeuring (2021_GR_00186)
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
4.
Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor
Stad Archeologie Landschap Monument voor de dagelijkse werking 2021 - Goedkeuring
(2021_GR_00211)
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

2 van 2
5.

OMV_2021027642 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een
deel van een perceel voor 1 kavel bestemd voor een meergezinswoning na het slopen
van de bestaande garages en verhardingen en het rooien van bomen - met openbaar
onderzoek - Agaatstraat - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg - Goedkeuring (2021_GR_00270)

6.

OMV_2021033950 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
sociaal project: het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 25
appartementen, het oprichten van 2 eengezinswoningen, de aanleg van een publieke
ruimte in het binnengebied met 10 publieke parkeerplaatsen na het slopen van
bestaande gebouwen - met openbaar onderzoek - Meulesteedsesteenweg 267 en
Voorhavenlaan , 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring
(2021_GR_00271)

7.

OMV_2021027692 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een
grond in 2 kavels bestemd voor meergezinswoningen en 2 zones voor openbaar domein
na het slopen van de bestaande garagegebouwen - met openbaar onderzoek Berkhoutsheide - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg Goedkeuring (2021_GR_00272)

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
8.
Sluiten van een overeenkomst tot aankoop van twee percelen grond te SintAmandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel (RUP Groen) en tot
kosteloze overdracht van een strook grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring
(2021_GR_00265)
b) 2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg,
Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een
stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

BESLOTEN VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de toekomstige werkzaamheden
Commissie SSW november verplaatst van 11/11 (feestdag) naar maandag 15/11

