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Informatiebrief: Openbaar onderzoek en informatievergadering n.a.v. 
de bouwaanvraag voor een kantoor-woongebouw in de Koningin 
Fabiolalaan, zone A5. 
 
Geachte mevrouw,  
geachte heer, 
 
De NV Sofa heeft bij de Stad Gent een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige 
vergunning voor het bouwen van een kantoor-woongebouw in de K. Fabiolalaan, en meer 
specifiek in het bouwveld A5 van de nieuwe projectontwikkeling. Het bouwveld A5 situeert zich 
langs de sporen, tegenover de Frans De Potterstraat. 
 
Wij willen u hierbij op de hoogte brengen dat de Stad Gent hiervoor een openbaar onderzoek 
organiseert. Daarnaast organiseren de Stad en NV SOFA op 7 januari een infovergadering over 
deze stedenbouwkundige aanvraag. Op deze infovergadering zal toelichting gegeven worden over 
de ingediende bouwplannen en het kader waarbinnen deze beoordeeld zullen worden. U bent van 
harte welkom op 7 januari 2013 om 20 uur in de feestzaal van de middelbare school Sint-
Paulus in de Patijntjestraat 45. 

 
 

 
 
Bij een openbaar onderzoek krijgt u inzage in het dossier en - indien u niet akkoord gaat met 
bepaalde zaken - kunt u een bezwaar indienen. Dit kan alleen per aangetekende brief naar het 
college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.  
 
Bezwaren kunnen worden ingediend binnen de periode van het openbaar onderzoek (de 
postdatum geldt bij aangetekende zending, datum afgifte bij persoonlijke afgifte en 
ontvangstdatum stadhuis bij normale zending). Het college van burgemeester en schepenen 
neemt uw bezwaren of opmerkingen mee in overweging bij het verlenen van vergunningen. 
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Dit openbaar onderzoek loopt van 14 december 2012 tot en met 23 januari 2013 (omwille van de 
sluiting van de stadsdiensten van 24 december 2012 tot en met 2 januari 2013 duurt het openbaar 
onderzoek 40 dagen i.p.v. 30 dagen). 
 
Tussen vrijdag 14 en vrijdag 21 december 2012 en tussen donderdag 3 en woensdag 23 januari 
2013 kunt u het dossier inkijken. Daarvoor kunt u terecht: 
 

- aan het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Gent Centrum Administratief 
Centrum Zuid, 4de verdieping Lokaal 403, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. 
Tel. 09 266 79 50 

• elke werkdag van 8 tot 13 uur 
• woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur 

 
- in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Clementinalaan 215, 9000 Gent,  
Tel. 09 241 24 11 

• dinsdag van 14 tot 17 uur 
• woensdag van 9 tot 17 uur 
• donderdag van 9 tot 12 uur 
Indien deze momenten voor u niet passen, kunt u steeds een 
telefonische afspraak maken 

 
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters 

 
 
 

Nog vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere 
inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of 
mailen naar info@projectgentsintpieters.be 
 
 
De feestzaal van de middelbare school Sint-Paulus in de Patijntjestraat bevindt zich op de eerste 
verdieping. Gelieve ons op voorhand te verwittigen indien u problemen hebt om de trap te 
nemen. Dan zorgen wij voor gepaste begeleiding. 

 
  


