
BurgemeesEer zietr alleen maar
voordelen voor verkaveling in Asper

"Een nieuwe dorpskern en meer betaalbare
woningen, il< zie enkel de voordelen,', bena_
drukt burgemeester Denis Dierick. Hii heeft
het natuurlijk over woonuitbreidingsgebied
"Ommeg.ng' in de Hulstraat in As[er. Zelf
beweert hij het artikel in de vorige AMOK
niet gelezen te hebben, maar hij wàs wel ge-
noeg gekieteld door actiegroep Leefbaar Às_
per om de puntjes op de i te zetten.
Burgemeester Denis Dierick steek van wal
door de site historisch te duiden: ,,De lrp
grond in Asper waarover sprake, draag wat
geschiedenis in zich. Reeds in l9T7 weid be_
slist, onder aanvoering van cartos Dierickx,
onl va.n de genoemde site woonuitbreidings-
gebied re mal<en. Dat terwijl in andere kér_
nen' zoals in Dikkelvenne, resoluut het etiket
bouwgrond werd gekleefd op de gronden
rond de kerk. Nu moet je weten, met woon-
uitbreidingsgebied kan je twee kanren uit ats
je ervoor kiest om het gebied te exploiteren.
Ten eerste kan er ten allen tijde sociale wo-
ningbouw op gevestigd worden, een tweede
mogelijkheid is groepswonÍngbouw. Bii dat
laatste spreken we van eeÀ totaarpàkket
waarbi.i een projectontwikkelaar instaat voor
de bouw van de woningen, maar ook voor
de. wegeniswerken en dèrgelijl<e. ln dat ge-
val is het voor de gemeente moeilijker om
inspraak re hebben in het project. nls de
projectontwikl<elaar de gronden in zijn be-
zit heeft en ook over de financiële slagkracht
beschikt, dan kan het bouwen beginÀen. Ats
we dat even toepassen op het wotnuitbrei-
dingsgebied in Asper dan kon IMWO lnvest,

{e projectontwikkelaan mereen aan de slag.
D_e nodige gronden werden opgekocht 

"izijn in hun bezit. De projectontwikkelaar is
echter wel langs het gemeentebestuur gepas-
seerd. ln dat geval konden wij als g"mt"nte
zeggen: "We ziin niet akkoord, màar bouw
maar want we kunnen jullie wettelijk niet
tegenhouden" of "We zijn akkoord, we ma-
ken een PRIAK (principieel akkoord) en zo
proberen we samen de bebouwing daar te
regelen". We hebben voor die laatite optie
gekozen."

Sociale woningbouw
Het gemeentebestuur ziet 3 redenen om
samen te werken met IMWO lnvest,,Voor-
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eerst was dit project een opportuniteit om
ons sociaal objectief te haten. Gavere heeft
namelijk een vri,i grote achterstand op vlak
van sociale woningbouw. Met deze verkave-
ling konden we 40 van de 80 benodigde so-
ciale,woningen realiseren wat we tegen ZOZO
van vlaanderen verplicht zijn.Als we 

-drur 
niet

aan voldoen l<omt een vlaamse ambtenaar
zelf regisseren waar er woningen moeten
komen. Er is ook nog een tw"e?" reden: ik
kom geregeld Asperlingen en groot-Gaver_
lingen tegen diq me vràgen waar ze ergens
een stuk grond l<unnen op de kop tikken om
te bouwen. ln het akkoord met de project_
ontwikkelaar is opgenomen om de woniàgen
te verkopen aan zeer marl<tconforme prijien
en bovendien hebben Gaverlingen oi ,"n-
sen met een Gaverse connectie voorrang
bii de aanwerving ervan. Dat er een voor_
speld woonoverschot is in Asper tot 2020,
dat weet ik. Maar laat ons wel wezen, als
de eerste schop in de grond gaat zijn we al
rap 2020. ïot slot ool< Àog eeÀ derde reden:
sta me toe om te zeggen dat de dorpskern
van Asper niet bepaald de gezeltigste is, om
niet te zeggen dar hij verloeàerd iJ.

Verfraaiing dorpskern
De afgelopen 30 jaar is er daanondanks het
overwicht aan Asperse schepenen in som_
mige legislaturen, niets gebeurd op vlak van

verfraaiing van de dorpskern. Dit project kan
de kentering inzetten.We zien dit vanuit het
beleid dan ook als een kans om Asper een
mooier gelaat te geven en we bekijken het
breder dan enkel de Hulstraat. De profect-
ontwikkelaar zal moeten instaan voor- het
stuk van de Hulstraat tot aan het kerkplein.
De gemeente wil echter ook ingrepen doen
aan de Steenweg vanaf de Burg. paul Ceu-
terickstraat tot het carlos Derickxplein.
Verfraaiing en betere doorstroming. Of er
genoeg doorstroming zal zijn, dat È op dit
moment nog koffiedik kijken, maar we moe_
ten in ieder geval af van die flessenhals vanaf
zaal Nova tot aan de kerk. ls het gemeente-
bestuur dan nog on speaking terms met de
mensen die zich tegen de verkaveling keren?
Dierick: "lk heb begrip voor de bezorgaheid
van de inwoners in omliggende straàen. ln
eerste instantie heb ik de actiegroep Leef_
baarAsper dan ook de hand willen reiken.At
snel echter veranderde hun toon naar zeer
scherp en na verloop van tiid zelfs waren
woorden als corruptie niet van de lucht.We
hebben als gemeentebestuur gekozen voor
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participatiestructuur met de pro.jectont-

wikkelaar:

Leefbaar Asper
YoT mijn part was daar ook plaats voor
Leefbaar Asperi maar ik vrees dat ze hun ei-
gen ruiten hebben ingegooid. Of ik denk dat
hiermee de verdeling vàn inwoners over de
deelgemeenten van Gavere helemaal onge-
lijk verdeeld is? Niet echt, er zijn nier véel
lappen .grond meer van die omvang waar
dergelijk project kan opgezer worde-n. pro-
jectontwikkelaars engageren zich niet meer
voor het bouwen van minder dan lO hui-
zen. En laat ons wel wezen: het gaat niet om
205 huizen of I 80, het gaat om I OO stuks:
40 sociale woningen en 60 gewone huizen.
leder ander ci,ifer is niet corrèct of niet vasr-
gelegd in de PRIAK. lk weet dat daar metding
wordt gemaal<t van I 5 wooneenheden per
hectare, maar enkel fase I is goedgekeurd
en dat beslaat een kleiner gebied. En met
de nakende betonstop die dóor de Vlaamse
Regering is aangel<ondigd, gaat het niet zo ver
komen dat we naar een faie 2 gaan.,,
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