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Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening zoekt deskundige leden

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt vanaf

volgende legislatuur opnieuw samengesteld. De Stad Gent doet nu een oproep

naar deskundigen die zich hiervoor kandidaat willen stellen, bij voorkeur

inwoners van Gent. Zij hebben tijd om te reageren tot en met maandag 31

december 2018.

De Gecoro is enerzijds samengesteld uit een groep (deskundige) vertegenwoordigers van de

voornaamste maatschappelijke geledingen. Ze zijn onder meer actief in één of meer milieu- en

natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van

handelaars, verenigingen van landbouwers en in één of meer verenigingen van werknemers. De

gemeenteraad bepaalt welke verenigingen hiertoe aangeschreven worden en benoemt hun

vertegenwoordigers in de Gecoro.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via

Naast deze vertegenwoordigers uit het verenigingsleven zoekt de Stad Gent ook andere

deskundigen, die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Gent of beschikken over

een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van

wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed,

inspraak en participatie, sport en recreatie, onderwijs, …).

Politieke mandatarissen, werknemers van de Groep Gent, ambtenaren van hogere overheden

die verantwoordelijk zijn voor projecten op het grondgebied van Gent, of tot wiens opdracht het

behoort om vergunningsaanvragen of ruimtelijke plannen vanuit Gent te beoordelen en

adviseren, kunnen niet benoemd worden om als deskundige in de Gecoro te zetelen.

Geïnteresseerden sturen uiterlijk op maandag 31 december 2018 hun motivatie samen met een

kopie van hun diploma's naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000

Gent.

Meer info

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – GECORO

gecoro@gent.be

Contact

Eleke Langeraert, kabinet schepen Taeldeman, gsm 0477 76 02 38, e-mail

eleke.langeraert@stad.gent

Bevoegd

Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent
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