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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: donderdag 29 april 2021 15:53 
Aan: Maxime Callaert <Maxime.Callaert@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur 
<algemeendirecteur@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag ivm. het "Pivo-erf" 
 

Geachte schepen, 
 
In de voormalige brouwerij De Baer staat er een project op stapel dat de naam Pivo-erf zal 
krijgen. In de vervallen gebouwen komen 33 appartementen, commerciële gebouwen en 
kantoren. Daarmee worden de historische gebouwen van de brouwerij voor een deel bewaard 
als erfgoed, wat wij ten zeerste op prijs stellen. Zie:  
https://www.vdo-architecten.be/projecten/brouwerij-de-baer/ 
 
Gezien het grote tekort aan sociale en betaalbare woningen in onze stad hebben wij enkele 
vragen hierover: 

1. Wat is het percentage aan sociale woningen dat hier voorzien is?  
2. Heeft het stadsbestuur een bepaald quotum aan sociale woningen opgelegd voor dit 

project? 
3. Op welke prijsklasse mikt dit project voor de appartementen die hier zullen gebouwd 

worden?  

Dank bij voorbaat voor uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid PVDA  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vdo-architecten.be%2Fprojecten%2Fbrouwerij-de-baer%2F&data=04%7C01%7CBestuursadministratie%40sint-niklaas.be%7C018da051a6d54470dd1008d90b16293c%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637553012068776026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oLOFpDW8T88gTKTlCCmo7OJQzRHR6IsnQtDSOCaL84M%3D&reserved=0
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bijlagen

Pivo-hof

Geachte raadslid Maes,

U stelde onlangs enkele vragen over het project'Pivo-erf op de hoek tussen Vijfstraten en de
Nieuwe Molenstraat. Het project 'Pivo-erf omvat de herinvuLling van een historische site met 33

appartementen, twee woningeó, een horecaruimte, twee co-working ruimtes, twee kantoren, en

een commerciële ruimte. Hiervoor verleende het CBS een (voorwaardetijke)
omgevingsvergunning tijdens de zitting van 28-09-2020. U steLde hierover voLgende drie
vragen:

t. Wat is het percentage aan sociale woningen dat hier voorzien is?

2. Heeft het stadsbestuur een bepaaLd quotum aan socia[e woningen opgelegd voor dit
project?

3. Op wel.ke prijskLasse mikt dit project voor de appartementen die hier zuLlen gebouwd
worden?

Het project bevat geen sociaLe woningen. Er werd geen socia[e tast opgelegd, omdat hiervoor
hetjuridische kader ontbreekt. Het opLeggen van een sociale tast bij omgevingsvergunningen
dient steeds gekaderd te worden in een stedenbouwkundige verordening of een (voorschrift
van) een ruimtel.ijk uitvoeringspLan. Beide kaders ontbreken echter voor deze site.

Er wordt vanuit het stadsbestuur we[.steeds gevraagd om een gevarieerd aanbod aan woonunits
te voorzien. Het project bevat dan ook enkete standaard eengezinswoningen, maar ook
appartementen met één, twee, en drie slaapkamers. Er zou dus gestel.d kunnen worden dat het
project op elke prijsklasse mikt.

Wij hopen u hiermee vo[doende gei'nformeerd te hebben.
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