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Besluit deputatie Prov. Oost-Vlaanderen: “Op basis van de aanvraag met 
omgevingsvergunning-referentie 2020032212 ingediend door stad Gent wordt een 
omgevingsvergunning verleend, met uitsluiting van de Alpacastraat, Takkebosstraat, 
Langhalsstraat en Keviestraat,…”
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2021 2022

januari: 
indiening 
vergunning

juli: College van 
burgemeester en 
schepenen verleent de 
vergunning

maart: 
ontvangst 
bezwaarschrift

augustus: 
beroepschrift 
tegen beslissing 
ingediend bij de 
Provincie

januari: Provincie verleent 
vergunning met uitsluiting 
van Alpacastraat, 
Takkebosstraat, 
Langhalsstraat en 
Keviestraat



VISIE 
ONTWERP

• integrale toegankelijkheid

• klimaatrobuust

• autoluwe verkeersafwikkeling

• respect voor het verleden



• integrale toegankelijkheid



• klimaatrobuust



• autoluwe verkeersafwikkeling

• Resulteert in verblijfskwaliteit

• Ruimte voor ontmoeting en spel



• respect voor het verleden

• Circulair bouwen: Kasseien 
afkomstig uit de straten zelf 
hergebruiken

• De woningen zijn opgenomen 
als bouwkundig geheel op de 
inventaris Onroerend Erfgoed 
(exclusief de straten)



BEZWAAR
Argumentatie m.b.t. erfgoedwaarden

• Ensemblewaarde: Binnen het ruimere geheel van zes straten, vormt de Cité een 
onmiskenbaar ensemble, waar de gebouwen vergroeid zijn met de kasseien.

• Bestrating van de Cité de Hemptinne is gedurende meer dan honderd jaar 

grotendeels intact gebleven.

• Specifieke materialisatie: Grès zandsteen kassei uit Yvoir die geschiedenis 
uitademt.

• De huidige bestrating wordt beschouwd als cruciaal voor de visuele en fysieke 
beleving.

• Het integraal behouden van de kasseien draagt bij aan het duurzaamheidsaspect.



Open 
dialoog

ERfgoed

ontharding

vergroening

toegankelijkheid

Autoluwe mobiliteit

verblijfskwaliteit
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