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Geachte deputatie,

Met dit schrijven stel ik u in kennis van de brief die gericht werd aan de aanvrager van het
principieel akkoord voor het woonuitbreidingsgebied 'Ommegang'te Asper (Gavere). ln bijlage
vindt u een kopie van deze brief.

Hoogachtend,

X § ru0V. g$f$

ingsgebied'Ommegang' te GAVERE

lmwo lnvest nv
principieel akkoord WUG Ommegang
Haagstraat / Hulstraat / Kerkhofstraat te 9890 GAVERE
GAVERE: 69 afd., sectie B, nummer(s):
262C,265G,272,278,2798,285A,286 A,294A,294C,295C,296B,297 ,298,335G,342A'
,3444,3458,345C,345D,347A,348A,348C,349,350A,3508,3518,352A,353,354,354
42,354C2,354D2,355,356C,357A,385,388A,3898,389C,390A,390C,390E,390M,39
18,40682,406C,408N,4 12,413C,4194,41 9F6,41 9S

eraal van het departement RWO
Peter
Secre

Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaancieren, Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9C00 Gent
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Z 3 NAy, Zgf§Betreft : Principieel akkoord woonuitbreidingsgebied,ommegang, te GAVERE

IMMO lnvest NV
principieel akkoord WUG Ommegang
Haagstraat / Hutstraat / Kerkhofltràt te 9g90 GAVERE
GAV_ERE: 6" afd., sectie B, nummer(s):
2P?C.,295c,272,278,27_ge,zesR,zaon,2g4A,2g4C,295C,296B, 2g7,2g8,335c,342A
,3444,34s8,34sc,34sD:11I4.1sA,348c,349,3s0n,ss0a,ell'elszn,gsa,3s4,3s4
+?,3.s_19?,3s4D2,3s5,356c,3s7A,38s,38óA,389e,gegc,söon,ààóc,as0E,390M,39
1 8,40682,406C,409N,4 12,413C,41 Bn,+t sro,a t ss

Geachte,

op 11 september2015 ontvingen wij de.beslissing van de deputatie betreffende uw aanvraagtot het bekomen. yr een principieer ,Èkoàrd- ,oor. het aansnijden van hetyggnyilbpidingsgebied,Ommegang, te Asper (Gavere).
Artikel 5'6'6' van de vlaamse cóoei Ruimietijke órà"íing stett onder meer dat de deputatie ineen principíeel akkoord dient te bevestigen àat de uooiËpg"rtelde ontwikkeling kan ingepastworden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven ín hei lemeentelUt ruimieriir< structuurplanen desgevallend in andere openbare bereidsàoöur"ni"n.-

Artikel 5'6'6' van de vlaamse codex Ruimtelíjke ordening stelt onder meer dat de deputatie ineen principieel akkoord dient te bevestigen àrt o" ,oàiËpgestetoe ontwikkeling kan ingepastworden in het lokaalwoonbeleid, zoals vormgegeven in hei gemeentelijk ruímtelijk structuur.planen ciesgevallend in andere openbare bereidsàoöumentàn.-

wij betwisten dus de geldigheid van dit principieel akkoord voor het aansnijden van ditwoonuitbreidingsgebied. es,vr Í'iJvvr I

op het ogenblik dat er een vergunningsvraag voorligt zullen mijn diensten een beroepsdossiervoorbereíden' Een vèrgunning àie zou gebaJeerd vóroen op een onwettig princípieel akkoord iseveneens onwettig.

Hoogachte

Peter

Koningin Maria HendríkapleinT0 bus go, go00 Gent
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