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Hoera, 3 maal Hoera 
Hoera, Joke Schauvliege is betonstop nu al aan het uitvoeren 
 
Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege vraagt aan alle gemeentebesturen om 
voor 7 juli te laten weten:  
- Welke woonreservegebieden ze ooit nog willen bebouwen en welke niet.  
- Elk woonuitbreidingsgebied in elke gemeente moet bekeken worden en beoordeeeld 
worden met een plus of een min. 
- Ze vraagt daarover een positieve en een negatieve lijst op. Daar krijgen de 
gemeentebesturen één maand de tijd voor. 
 
 
Hoera, Goed nieuws dus voor de verkaveling Ommegang  
en alle toekomstige verkavelingen te Gavere op woonuitbreidingsgebied 

Immers in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Gavere lezen we in het 
richtinggevend gedeelte: (deel 5.1 Wonen) 
Het gemeentebestuur Gavere legt zichzelf dus op 
- om alle woonuitbreidingsgebieden te BEVRIEZEN.  
- Sociale woningbouw alleen op te starten in kleinschalige inbreidingsgebieden 
 
 
 



Hoera, Goed nieuws dus voor het college van burgemeester en 
schepenen  
Dank zij de hulp van Joke Schauvlieghe  krijgen zij de mogelijkheid om wat ze schrijven en 
beloven ook waar te maken en dus toe te passen. 
Dank zij hun eigen GRS-plan kunnen zij alle woonuitbreidingsgebieden een negatief advies 
geven. 
 
Bovendien brengt dit advies geen financiële kosten teweeg voor de gemeente.  
De vergoedingen komen ten laste van het Vlaams Gewest. 

 
 
 
 
Deze maand in Amok 
 
In Amok van juni 2017 terug een artikel over de verkaveling Ommegang: 
”Waarom?”, dat is de vraag die wij ons telkens stellen” 
 
Dit keer een interview van Jens De Wulf met Marc De Waele 
Naar de winkel dus en kopen dat blaadje 
 
Enkele fragmenten uit het interview 
 

... Op de infovergadering van de projectontwikkelaar van de verkaveling haalde het 
vastgoedbedrijf aan dat het project een mooie meerwaarde kon betekenen voor de 
dorpskern van Asper. Bovendien zouden de prijzen van de huizen een zeer 
democratisch gehalte hebben.  
De Waele heeft zijn twijfels: “Ik weet niet of dat op feiten gebaseerd is dat een 
verkaveling van die omvang een meerwaarde betekent voor de dorpskern, ik heb er 
mijn twijfels bij. In onze ogen wint niemand hierbij. Niet de bevolking, niet de 
landbouw, niet de natuur, niet de verkeersveiligheid,… Enkel Imwo Invest natuurlijk.  
 
... Of we dan een strijd voeren tegen het gemeentebestuur? Zo zie ik het niet, we 
willen enkel de dialoog aangaan, signaleren dat er lacunes zijn in het project. Helaas 
zijn we er nog niet in geslaagd een dialoog op te starten. Via het verzamelen van 
handtekeningen zijn we er wel in geslaagd op de gemeenteraad te spreken, maar 
een dialoog met het schepencollege? Nee, die is er niet geweest. Jammer.” 

 
 
 
 

We verwachten jullie op  
onze Sneukeltoer 
op zondag 27 augustus 



 


