U kunt de plannen inkijken:
• Aan het Loket Stedenbouw en
Openbaar Domein, Gent Centrum
Administratief Centrum Zuid
3de verdieping Lokaal 307
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 mobiele dienstencentrum aan
het station Gent-Sint-Pieters
• elke dinsdag van 11 tot 19 uur
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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Bij een openbaar onderzoek krijgt u
inzage in het dossier en kunt
u op de plannen reageren.

V.u.: Paul Teerlinck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent- 2015

Het openbaar onderzoek

Tweede infomarkt
Koningin Fabiolalaan
(zone A)

Wilt u weten hoe het toekomstige Koningin Paolaplein
er zal uitzien?
Bent u benieuwd naar de plannen aan de K. Fabiolalaan?
Kom dan naar onze tweede infomarkt.
Waar?
VAC Virginie Loveling,
Maria Hendrikaplein 70
in de polyvalente zaal (verdieping 0).
Ingang via de loopbrug op de 1e verdieping.
Wanneer?
Woensdag 4 maart 2015
doorlopend tussen 18 en 21 uur.

Wat mag u verwachten?

•

De plannen voor het toekomstige K. Paolaplein.

•

Een informatieve tentoonstelling, met een toelichting over
de aangevraagde verkavelingsvergunning voor zone A
langs de K. Fabiolalaan.

•

Persoonlijke contacten met projectverantwoordelijken en
ontwerpers.

Het Koningin Paolaplein
Meer dan 200 mensen gaven ons hun ideeën over het
K. Paolaplein en dit zowel via een digitale enquête als op
2 workshops.
De reacties waren eenduidig: men wou vooral rustige
activiteiten op een groen en gezellig plein dat uitnodigt tot
ontmoeting.
Het definitieve ontwerp van het plein geeft deze wensen
concreet vorm. U kunt het ontwerp op de infomarkt bekijken
en de ontwerpers geven er graag een woordje uitleg bij.

Verkavelingsplan
Voor de zone A (tussen Koningin Maria-Hendrikaplein en de Frans
De Potterstraat) is een verkavelingsaanvraag ingediend waarvoor
binnenkort een openbaar onderzoek loopt. Het verkavelingsplan
voor de zone A bouwt verder op het inrichtingsplan dat aan de
buurt werd voorgesteld op de infomarkt van 2 september 2014.
Het college keurde het inrichtingsplan goed op 12 september
2014.
Het verkavelingsdossier geeft aan waar woningen, kantoren,
publieke/commerciële functies … komen, hoe groot die mogen zijn
en beschrijft de verkavelingsvoorschriften. De Stad Gent
organiseert een openbaar onderzoek over deze plannen van 2
maart tot 1 april 2015. Op de infomarkt kunt u de plannen inkijken
en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken.

