commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen
(SSW)
Agenda van de vergadering van 13 januari 2022

OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
a) Document toegestuurd op vrijdag 10 december 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
b) Nog 3 openstaande afspraken

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
Nihil.

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Bouwwerf Kortrijksepoortstraat (2022_MV_00001)

Bevoegdheid Stad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
1.
Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en
afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling
(2022_GR_00005)
2.

Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling (2022_GR_00006)

Projectbureau Ruimte
3.
Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk
ontwerp' - Goedkeuring (2022_GR_00040)
4.

Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project
'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring (2022_GR_00059)

Dienst Economie
5.
Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 Financiering - Goedkeuring (2022_GR_00026)
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
6.
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling
- Goedkeuring (2022_GR_00064)
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Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
7.
Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring
(2022_GR_00063)
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
8.
OMV_2021073592 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor Zuidveld 1: het verkavelen
van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar
domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en
Schipperskaai - De aanleg van gemeentewegen - Goedkeuring (2022_GR_00061)
9.

OMV_2021088142 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden
in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare
wegenis - met openbaar onderzoek - Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 1213 en 13 - De aanleg van een gemeenteweg. - Goedkeuring (2022_GR_00062)

IR 2.

Mondelinge vraag van Sven Taeldeman - Informeren en sensibiliseren hoger en denser
bouwen en wonen (2022_MV_00025)

