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Van: Peter De Graeve
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 21:31
Aan: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>; Meike Van Grembergen
<Meike.VanGrembergen@eeklo.be>
Onderwerp: Toe te voegen vraag GR 220517 - PDG N-VA
Urgentie: Hoog
Beste
Gelieve de volgende vraag toe te willen voegen aan de agenda van de Gemeenteraad van 22 05 17
‘mogelijke’ procedurefout bij vergunning Decora…
Het College van Burgemeester en Schepenen kende voor het vroegere Decora-gebouw een
bouwvergunning toe, mits voorafgaand een openbaar onderzoek te laten voeren. Doch deze
vergunning bevat mogelijks een procedurefout.
In de plannen die verbonden waren aan het openbaar onderzoek, was er geen extra inrit voorzien via
de Patersstraat. En toch werd er geen nieuw openbaar onderzoek geëist. Dus wordt er ook een
vergunning afgeleverd op basis van het verkeerde openbaar onderzoek…
De initieel aangeschreven (de aangelanden) wisten niets van de nieuwe plannen. Hetzelfde geldt voor
de “nieuwe” aangelanden. Conclusie is dat niemand de kans kreeg om een bezwaar in te dienen tegen
de vernieuwde toestand?
We stellen ons vooral vragen wat de zware gevolgen voor de mobiliteit en de veiligheid zullen zijn.
Met welke reden hebben jullie dit in godsnaam goedgekeurd, vooral op zo een unieke en belangrijke
plaats.
Peter De Graeve,
Fractievoorzitter N-VA Eeklo
Met vriendelijke groet,
Peter De Graeve, zaakvoerder
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