
Infonamiddag

Verkavelingsaanvraag

Rinkkaai

Project Rinkkaai
Langs de K.Fabiolalaan,  op de zone tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, 
zal het project Rinkkaai worden gerealiseerd. Verspreid over zes gebouwen plant 
projectontwikkelaar Rinkkaai in samenwerking met sogent een 300-tal nieuwe 
woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies .   
De groene omgeving rondom die gebouwen zal een de overgang vormen tussen  
de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.

Bent u benieuwd naar de plannen aan de K. Fabiolalaan?
Kom dan naar de infonamiddag met de projectverantwoordelijke van het  
stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en de ontwerpers van ontwikkelaar Rinkkaai.

Wanneer?
woensdag 19 april 2017 - doorlopend open deur van 15 tot 20 uur 

Waar?
Infopunt Gent Sint-Pieters, Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent

U kunt de plannen inkijken: 

Aan het Loket Stedenbouw 
en Openbaar Domein, Gent Centrum 
Administratief Centrum Zuid 
3de verdieping
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent 
Tel. 09 266 79 50
 •  maandag, dinsdag, woensdag    
  en vrijdag van 9 tot 12.30 uur
 •  woensdag van 9 tot 12.30 uur    
  en van 14 tot 16 uur
 •  dinsdag ook op afspraak tussen    
  16.30 en 19 uur.
 •  Gesloten: donderdag en zaterdag

In het mobiele dienstencentrum aan
het station Gent-Sint-Pieters
 •  elke dinsdag van 11 tot 19 uur 

Het openbaar onderzoek 

Bij een openbaar onderzoek krijgt u inzage in 
het dossier en kunt u op de plannen reageren.
Bezwaarschriften moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en schepenen, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. 
Bezwaren kunnen worden ingediend binnen de 
periode van het openbaar onderzoek.
Het college van burgemeester en schepenen neemt 
uw bezwaren of opmerkingen mee in overweging 
bij het verlenen van vergunningen.
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Wat mag u verwachten op de infonamiddag? 

• Persoonlijke contacten met projectverantwoordelijken 
 en ontwerpers aan wie u ter plaatse uw vragen kan stellen.

• Informatie over de aangevraagde verkavelingsvergunning 
 voor zone C langs de K. Fabiolalaan.

• Toelichting bij de maquette van Rinkkaai.

Kunt u er niet bij zijn op 19 april? Dan kunt u de plannen ook inkijken 
in het kader van het openbaar onderzoek. U vindt hierover meer 
uitleg op de achterzijde van deze uitnodiging.

Het verkavelingsplan

Voor de zone C is een verkavelingsaanvraag ingediend waarvoor 
binnenkort een openbaar onderzoek start. 
Het verkavelingsdossier geeft aan waar woningen, kantoren, 
publieke/commerciële functies … komen, hoe groot die mogen 
zijn en welke verkavelingsvoorschriften gelden. 

De Stad Gent organiseert een openbaar onderzoek    
over deze plannen 12 april 2017 tot en met 11 mei 2017.

Tijdens de infonamiddag van 19 april kan u de plannen inkijken 
en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken 
en ontwerpers.


