
Welkom allemaal, wij starten om 19u30
ENKELE AFSPRAKEN

Algemeen

▪ Schakel je video uit

▪ Schakel je geluid uit

▪ Dit webinar wordt opgenomen

Vragen

▪ Stel je vragen via de chat

▪ De moderator groepeert de vragen en koppelt 

terug naar de spreker tijdens de vragenrondes of 

we vragen om je verduidelijking (op dat moment 

video en geluid inschakelen)

▪ Vragen die dieper gaan en niet onmiddellijk 

beantwoord kunnen worden, zullen achteraf op 

de website in een vraag en antwoord document 

mee gepubliceerd worden met de webinar.

ENKELE FUNCTIES IN TEAMS 

Deelnemers weergeven  

Chat functie inschakelen  

Hand opsteken (waar we vandaag niet mee werken) 

of virtueel applaus of andere appreciaties

Meer acties : instellingsmogelijkheden 

Camera aan/uit schakelen

Geluid aan/uit sckakelen



Buurtoverleg site Lindenpark

19u35 Welkomstwoord - Dirk Bauwens, burgemeester

19u40 Deel 1 – voorontwerp Chirolokalen

20u15 Deel 2 – Sociale woningbouw

20u30 Vragenronde

Einde



Deel 1 : 

chirolokalen

Dirk Bauwens,

Burgemeester



Presentatie
Gert Cuypers

Dennis Van Reeth,
Cuypers & Q 

architecten bv



Deel 2 : 

sociale

woningbouw

Olivier Verhulst, 

schepen wonen



Eerder voorgesteld 

bouwprogramma

• 44 

wooneenheden

• 60 

bovengrondse 

en 44 

ondergrondse 

parkeerplaatsen



Opmerkingen

bewoners

infoavond

zicht vooraan wordt door 

L-blok weggenomen –

vraag andere inplanting of 

andere mogelijkheden

Project te dens

Parking niet zichtbaar en niet

groot genoeg



Idee pop-up

Voorzie parking aan de Lindenstraat 
(zonder parkeerschijf)



Nieuw voorstel houdt rekening
met de geformuleerde opmerkingen

vrijer zicht -> L Blok vooraan is weg

vermindering aantal in bouwprogramma

meer en beter zichtbare parkeerplaatsen

zwaarte wooneenheden en ondergrondse
parking verlegd van erfpachtgrond naar eigen 
gronden SHM De Voorkempen 



Introductie door schepen Verhulst



Nieuw voorstel 
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Nieuw voorstel vs bestaand



Voordelen nieuw voorstel

Blokkering zicht 
grotendeels 
weggenomen

6 WE minder en een 
maximale benutting 
voor bovengrondse 
parkeerplaatsen

Publieke 
parkeerplaatsen 
goed zichtbaar  

Vorm en aanzicht 
chirolokaal komt 

meer tot zijn recht



Vragen 

Vraag en antwoord zullen 

beschikbaar gesteld worden 

op www.schildeschittert.be

http://www.schildeschittert.be/


Dankjewel!
Alle info kan u 

terugvinden op 

www.schildeschittert.be

http://www.schildeschittert.be/

