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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: gronden pastoor copstraat 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Peter Buysrogge; 

Bondige toelichting 
Ik ontving· onderstaand antwoord. (in cursief) 
*Wanneer moet het intern projectteam klaar zijn met zijn voorstel? en is dit al klaar? 
"is er al gecommuniceerd naar de buurt? 

Mevrouw Geacht raads[id Wtï ontvingen uw brief met vragen betreffende.de site met 
· voetbalterreinen van het voormalige FC Gerda, in eigendom van het O. CM W., 'gelegen aan de 
Pastoor Copstraat Momenteel onderzoekt een intern projectteam, bestaande uit enke[e 
schepenen, stadsambtenaren en een vertegenwoordiger van de sportraad, de moge/ ''ijkheden 
van' herbestemming. Atf e randvoorwaarden worden daarbtï grondig onder de loep genomen. 
Een concreei advies is nog niet overgemaakt aan het colf.ege. Over de opportuniteit wat betreft 
padef. heeft het co[ege zelf nog geen standpunt ingenomen. Op de vraag vanuit de buurt of 
men deze gronden privatief kan aankopen met de bedoeling er de bebossing te maximaliseren, 
kunnen wij genuanceerd antwoorden. Privatisering tij kt ons niet aan de orde. Bebossing 
anderzijds is wel een optie, zeker wat betreft het aparte terrein getegen aan de zuidkant van de 

. straat, vermits dit zich effectief situeert in bosgebied Van zodra. er meer duidef.ijkheid is 
omtrent de visie van het projectteam en het co[[ege, zulten wij hierover meer communiceren, 
inzonderheid ook naar de buurt 
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bijlagen

gronden Pastoor Copstraat

Mevrouw
Geacht raadstid

Wij ontvingen uw bijkomende vragen met betrekking tot de gronden Pastoor Copstraat.

ln de toetichting die schepen Buysrogge verstrekte tijdens de gemeenteraadscommissie van
24 augustus jl.. aangaande het project'opwaarderen recreatiegebied Pastoor Copstraat', werden
deze vragen beantwoord

De timing die is opgelegd aan het intern projectteam (de stuurgroep) is niet strikt. Momenteel
heeft het college zich positief uitgesproken over de visie van de stuurgroep. Deze bestaat erin
om het zuidel.ijk deel van de site te herbebossen en er een singl.e track mountainbikeparcours,
gescheiden van wandelpaden aan te teggen. Wat het noordelijk deeL betreft, wordt geopteerd
voor de facil.itering van natuurgebonden en avontuurl.ijke sportieve recreatie.in4ansl.uiting bij
de bredere omgeving. Normatiter is de planning om in de loop van het najaar de buurt te
bevragen hieromtrent.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

emeen directeur

Peter Buysrogge
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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