ARCHITECTUUR EN BOUWKUNDIG ERFGOED

BOUWMEESTER OVER INFRASTRUCTUURPRAKTIJK

HARRINGTON LEIDT ACE

Het team van de Vlaamse bouwmeester
organiseert op donderdag 25 februari in
Gent (Handelsbeurs) het congres Infrastructuur in context. Recente projecten belichten de actuele infrastructuurpraktijk.
Het congres pleit voor een geïntegreerde aanpak met oog voor de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van infrastructuur. Tegelijk presenteert het congres een reeks aanbevelingen.

Programma
9.30 u. Openingstoespraak door Minister Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit.
9.45 u. Inleiding op het congresthema
door Vlaams bouwmeester Marcel
Smets.
10.15 u. Masterplan Stad aan de Maas,
de N78 door Maaseik, door 360 architecten en bureau Bas Smets.

De Ierse architecte Selma Harrington (foto) is sinds 1 januari voorzitter van de Architects' Council of Europe (ACE), een Europese koepelfederatie voor architecten. Ze volgt de
Fin Juhani Katainen op. In het uitvoerend comité van de ACE zetelt
o.m. de Vlaams-Brabantse architect
Jos Leyssens, voormalig voorzitter
van de Orde van Architecten.

10.45 u. Landschappelijke (her)aanpassing N80 door Sint-Truiden, door OMGEVING i.s.m. Mint en Infranea.
11.45 u. Masterplan Stedelijk Plateau
Turnhout, door tv Office Kersten Geers
David Van Severen en Technum.

SMETS KRIJGT OPVOLGER

12.15 u. Park Bellevue Leuven, heraanleg Martelarenlaan, door H+N+S landschapsarchitecten i.s.m. DHV en Artgineering

OPENBARE BESTUREN

GENT START UNIEK LOKET
VOOR VERGUNNINGEN
Het uniek loket voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen is sinds
nieuwjaar in Gent operationeel. Enkel
milieuvergunningen van klasse 2 komen
in aanmerking om ingediend te worden
samen met de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunningen, tenminste
voor zover het college van burgemeester en schepenen voor beide aanvragen
bevoegd is. Milieuvergunningen klasse
1, waarvoor de provincie bevoegd is, en
ook meldingen van klasse 3, waarvoor
toch het college van burgemeester en
schepenen bevoegd is, kunnen niet
samen met een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.

Geen volledige integratie
De procedures voor het behandelen van
beide aanvragen zijn met de inrichting
van het uniek loket beter op elkaar afgestemd en een aantal procedurestappen wordt gezamenlijk uitgevoerd. Er
komt echter geen volledige integratie
van de milieu- en stedenbouwkundige
vergunning, wel zoveel mogelijk procedurele afstemming. Uiteindelijk moeten
er dus door het college nog steeds twee
beslissingen genomen worden: één over
de milieuvergunningsaanvraag en één
over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Het adres is Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050
Gentbrugge, tel. 09 268 23 10, fax 09 268
23 68 en uniek.loket@gent.be. - DS

12.45 u. Lunch.

VAKBEURZEN

14 u. Operatie Verhogen bruggen Albertkanaal, door het team van de
Vlaamse bouwmeester.

INFRATECH GROEIT 30%

14.45 u. Brug- en passerelleontwerpen
door Ney & Partners.

De tweede editie van de infrastructuurvakbeurs InfraTech Belgium zal inzake
oppervlakte 30% groter zijn dan de eerste editie.

15.45 u. Themadebat met opdrachtgevers en ontwerpers,
met Gijs Moors, Jaak Polen, Arie Vermin, Annemieke Tromp, Johan Van
Reeth, Anne Mie Depuydt en Marcel
Smets.

Staalkaart

16.45 u. Slotwoord en receptie.
Aansluitend stellen Ton Venhoeven en
Geert Van der Speeten het boek ‘The
Landscape of Contemporary Infrastructure’ van Kelly Shannon & Marcel Smets
voor, uitgegeven door NAi Publishers.
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op www.vlaamsbouwmeester.be.
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De Vlaamse regering zoekt via Jobpunt een opvolger voor Vlaams
bouwmeester Marcel Smets (foto).
Kandidaten die het team van de
bouwmeester de komende jaren willen leiden, kunnen zich nog tot 5 februari melden.

InfraTech Belgium wordt georganiseerd
van 9 tot 11 februari in Flanders Expo
in Gent en biedt een mooie staalkaart
van wat op de Belgische markt te vinden is voor de grond-, water- en wegenbouw en de verkeersindustrie. In 2008
lokte deze vakbeurs 2.681 bezoekers.

Gratis
Wie zich vooraf inschrijft, kan deze vakbeurs gratis bezoeken. Dat doe je op
www.infratechbelgium.be.
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