


willen dat de klassieke woningen en meergezinswoningen worden gecombineerd met nieuwe woonvormen zoals 

stapelwoningen, kangoeroewor:iingen of principes zoals levenslang wonen of cohousing." 

"Meer concreet zullen er ongeveer 350 woningen kunnen komen wat neerkomt op een dichtheid van maximaal 60 

woningen per hectare. Het wordt vooral een open en groen project. De totale footprint van de gebouwen bedraagt 

maximaal 40 procent van de totale terreinoppervlakte", gaat schepen voor ruimtelijke ordening Peter Verstraeten 

verder. "Ongeveer de helft van de totale terreinoppervlakte wordt openbaar domein, waarvan 20 000m2 ingericht 

wordt als groene ruimte en ruimte voor hemelwaterbuffering. De bouwhoogte zal beperkt zijn waardoor het project 

ruimtelijk goed in de omgeving zal passen. De projectontwikkelaar kiest voor mix van grondgebonden woningen en 

appartementen van 2 tot 4 bouwlagen. Waar ruimtelijk inpasbaar én als accent, kan iets hoger gebouwd met een 

maximum van 6 bouwlagen. Er komen een vijftigtal sociale koop- of huurwoningen aan de zijde van de Fort V

straat." 

Voor de ontsluiting van de wijk wordt gekozen voor een concept met zo weinig mogelijk hinder voor de 

omwonenden. Eventueel zwaar verkeer zal rechtstreeks via de Vrede baan moeten af- en aanrijden. Gebruikers van 

de buurtondersteunende functies, bewoners en bezoekers zullen de wijk kunnen bereiken via de Jacob de 

Roorestraat, de Minervastraat of de F'ort V-straat. Doorgaand verkeer wordt geweerd. Er komen geen nieuwe 

verbindingen tussen de Minervastraat en de Fort V-straat. 

Op de hoek van de Jacob de Roorestraat en de Minervastraat zal Re-Vive zo'n 40 à 50-tal parkeerplaatsen creëren 

voor de bewoners van de bestaande wijk, de verenigingen en ter ondersteuning van het schoolverkeer. Het karakter 

van deze parkeerplaatsen hoeft geen klassieke parking te zijn, maar kan een groene invulling krijgen en eventueel 

gekoppeld zijn aan andere functies. De projectontwikkelaar draagt de buurtparking na realisatie over naar het 

openbaar domein. 

In het najaar starten de sloopwerken, waarna het project gefaseerd gerealiseerd wordt, te beginnen aan de zijde van 

de Fort V-straat. Nu het RUP van kracht is, kunnen daarvoor de nodige vergunningen worden afgegeven. 
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