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Overheden, initiatiefnemers van bouwprojecten en hun adviseurs streven naar
duurzame gebouwen en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkelingen. Dat doen
ze binnen een context van grote maatschappelijke uitdagingen en verantwoordelijkheden en een toegenomen complexiteit van zowel projecten als regelgeving. Om hieraan te kunnen beantwoorden, zijn ze bereid om de nodige tijd
en energie in te investeren in het uittekenen en beoordelen van een concreet
project. Ze bundelen elkaars expertise zodat ze de probleemstelling vanuit
verschillende invalshoeken kunnen bekijken en potentiële oplossingen zo
goed mogelijk kunnen beoordelen.

waarom
dit charter?
WIN-WIN VOOR LOKALE
BESTUREN & ARCHITECTEN

Voor het tot een omgevingsvergunningsaanvraag komt, is er m.a.w. vaak al
heel wat contact tussen initiatiefnemer of zijn adviseur en de overheid. In de
meeste gevallen ligt de bevoegdheid over de uiteindelijke omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente, en meestal bereiden architecten deze aanvragen voor.
Binnen dat voortraject naar een omgevingsvergunningsaanvraag kunnen de
contacten heel uitlopend van aard zijn. Van een eerder eenvoudige vraag via
mail of telefoon tot een voorbespreking waarbij een project dat bijna klaar is
om te worden ingediend wordt besproken op zijn slaagkansen.
De maximale termijnen waarbinnen een beslissing moet vallen over een vergunningsaanvraag zijn behoorlijk kort. En omdat bovendien de vergunningsaanvragen waarbij de medewerking van de architect noodzakelijk is volledig
digitaal verlopen, wint het voortraject aan belang. Een goed doorlopen voortraject verhoogt de slaagkansen om aan het eind van de rit een positieve beslissing over een aanvraag te krijgen. Een goed georganiseerd voortraject kan
ook de totale doorlooptijd van een project – van idee tot uitvoering ervan- verkorten. Dat is winst voor iedereen!
Daarom vinden het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de Beroepsvereniging van Architecten (BVA), de Orde van Architecten en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het nuttig om een aantal principes over
het voortraject op een rijtje te zetten. Die principes moeten ertoe bijdragen dat
het voortraject goed is georganiseerd en vlot kan worden doorlopen.
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1

COMMUNICATIE OVER RUIMTELIJKE
REGELGEVING EN PROJECTEN

vijf
engagementen
VOOR EEN SAMENWERKINGSGERICHT
VOORTRAJECT TUSSEN ARCHITECTEN
EN LOKALE BESTUREN
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—

Gemeenten maken hun ruimtelijke regelgeving (visiedocumenten of
plannen) voldoende bekend en overwegen wanneer dat nuttig is specifieke informatiesessies over die regelgeving voor doelgroepen, zoals
architecten.

—

Gemeenten zorgen ervoor dat de gemeentelijke ruimtelijke regelgeving
die nodig is om een aanvraag voor te bereiden, vlot vindbaar en raadpleegbaar is op de gemeentelijke website.

—

Alvorens contact wordt opgenomen met de gemeente, gaan architecten
actief op zoek naar de informatie die zij nodig hebben om de haalbaarheid van hun projecten te onderzoeken, om vertrouwd te zijn met
de regelgeving, om zo het idee of ontwerp zo weldoordacht mogelijk en
hun dossiers zo volledig mogelijk voor te bereiden.

—

Architecten overwegen om, wanneer dat nuttig is, een ontwerpproject
toe te lichten aan derden, zoals omwonenden. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag.
Daarnaast spelen de architecten een rol in het mee bekend maken en
duiden van ruimtelijke regelgeving aan hun opdrachtgever.

BOUWEN AAN DIALOOG
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2

3

RESPECT VOOR IEDERS ROL

GOED VOORBEREID AAN DE SLAG

Vanuit ieders specifieke rol nemen gemeenten en
architecten een oplossingsgerichte houding aan.
Dit betekent dat gemeenten aangeven onder welke voorwaarden het voorgestelde wél voor een vergunning in aanmerking komt en dat architecten al
het mogelijke doen om een zo duidelijk mogelijk
projectvoorstel te formuleren.

—

Gemeenten en architect zijn zich bewust van elkaars rol. Die is resp. vergunningverlener en adviseur in opdracht van de vergunningsaanvrager.
Dit betekent dat gemeentelijke standpunten altijd
onder voorbehoud moeten worden gegeven. Een
gemeente werkt in een specifieke context, nl. als
een democratisch verkozen openbaar bestuur. Dit
betekent dat op basis van een openbaar onderzoek of op basis van primaat van de politiek een
andere beslissing over een vergunningsaanvraag
kan worden genomen dan aanvankelijk is gecommuniceerd. Gemeentelijke personeelsleden gaan
het engagement aan om binnen hun bevoegdheid
die kans erop zo klein mogelijk te houden.

—
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Architecten willen zich ten volle profileren als
bouwadviseurs die hun klanten optimaal begeleiden en informeren, zowel over het verloop van het
voortraject als tijdens de eigenlijke vergunningsprocedure.

VIJF ENGAGEMENTEN

—

De architect heeft een actieve opzoekingsrol.
Daarmee bedoelen we dat een architect inspanningen doet om zélf opzoekingen te doen om de
nodige informatie te vergaren en te begrijpen. De
mate waarin dit gebeurt hangt mee af van de vertrouwdheid met de regelgeving.

—

Van de architecten mag worden verwacht dat zij
het normenboek voor dossiersamenstelling
doornemen en een aanvraag indienen volgens de
vereisten van dit normenboek.

—

Van gemeenten mag worden verwacht dat zij de
regelgeving kunnen duiden, zonder daarbij de
plaats van een juridisch adviseur of rechter in te
nemen.

—

De gemeente behandelt elke informatievraag binnen een redelijke termijn. Eenvoudige of veelvoorkomende vragen kunnen daarbij een sneller
antwoord krijgen dan complexe of zeldzame vragen. Als een antwoord langer dan verwacht op
zich laat wachten, stelt de gemeente de architect
hiervan op de hoogte. Als een vraag achterhaald is,
laat de architect weten dat een antwoord niet meer
nodig is.

NAV © Klaas Verdru

—
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4

5

C O M M U N I C AT I E O P M A AT VA N H E T P R O J E C T
E N D E C O M P L E X I T E I T VA N D E V R A A G

E E N D A A D W E R K E L I J K E T R A N S PA R A N T E
DIALOOG BINNEN DE VOORBESPREKING

—

Architecten respecteren de uitgestippelde communicatiekanalen en
-flows.

—

Gemeenten en architecten zijn zich ervan bewust dat het indienen van
aanvragen die niet vergund worden, tijdsverlies betekent voor iedereen.
We zijn ervan overtuigd dat voor complexere aanvragen het organiseren
van een voorbespreking dé manier is om dit te voorkomen. Gemeenten nemen dan ook een positieve houding aan voor aanvragen voor
voorbespreking, ongeacht of dit via een projectvergadering loopt of
niet.

—

Een voorbespreking is vooral zinvol om een mogelijke aanvraag af te
toetsen met de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening.

—

De gemeente organiseert een voorbespreking binnen een redelijke termijn.

—

De architect vraagt maar een voorbespreking van zodra een weldoordacht idee of ontwerp beschikbaar is. Hoe duidelijker, leesbaarder en
vollediger het dossier is, hoe concreter het antwoord kan zijn. De gemeente kan suggesties voor aanpassingen doen, maar neemt het ontwerp natuurlijk niet over van de architect.

—

Na afloop van een voorbespreking worden (vervolg)afspraken opgelijst
en ter beschikking gesteld. Onderling wordt afgesproken wie dat doet en
hoe opmerkingen over dat verslag kunnen worden doorgegeven.

NAV © Fotocode

—

De gemeente tracht telkens een architect verder te helpen. Afhankelijk van de schaal en complexiteit van het project kan dit gaan om informatie op de website of via e-mail, digitale formulieren, telefonische
bereikbaarheid, fysiek of digitaal overleg… De gemeente kan voor de
behandeling van dossiers m.a.w. verschillende communicatiekanalen
en -flows uitstippelen om aan de verschillende soorten vragen om informatie en begeleiding te voldoen. De gemeente duidt deze flows helder
aan de informatievragers en is flexibel en klantgericht in de toepassing
ervan.
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VIJF ENGAGEMENTEN
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aan de slag!

D E V O L G E N D E O R G A N I S AT I E S S T E L D E N D I T
CHARTER SAMEN OP

Deze organisaties willen dit als instrument aanbieden aan lokale besturen
en architecten. Zo kan met behulp van dit charter lokaal de dialoog tussen
de gemeente en de architect op gang worden gebracht. De initiatiefnemers
maakten in een cocreatief traject met de Stad Gent bijvoorbeeld een specifieker, uitgebreider afsprakenkader. Dit vindt u in het volgende hoofdstuk en kan
als inspiratie dienen voor andere lokale vertalingen van dit charter.
De partners verwelkomen ook andere organisaties die dit charter willen ondertekenen. De principes kunnen immers evengoed worden toegepast op anderen die ter voorbereiding van een mogelijk project een beroep doen op de
gemeente, zoals studiebureaus, advocaten, bedrijven en individuele burgers.
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INLEIDING

G E Z A M E N L I J K E U I T D A G I N G E N A A N PA K K E N
VA N U I T E E N S A M E N W E R K I N G S G E R I C H T E
DIALOOG

case
stad gent

Dit afsprakenkader is het resultaat van dit traject en beschrijft de inspanningen
die de architecten, hun beroepsverenigingen en Orde en het stadsbestuur in
de toekomst willen leveren om op een duurzame manier tot een hogere procesefficiëntie, goede samenwerking en uiteindelijk de best mogelijke ruimtelijke kwaliteit te komen.

© Adon Buckley

A F S P R A K E N K A D E R T U S S E N D E S TA D
GENT EN DE BEROEPSVERENIGINGEN
VA N A R C H I T E C T E N

Om zich optimaal op hun gezamenlijke uitdagingen te kunnen focussen, willen
architecten en de Stad Gent samen maatregelen afspreken om het informatieen begeleidingstraject voorafgaand aan de vergunningsaanvraag zo efficiënt
mogelijk te organiseren. Daarvoor hebben de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad Gent en architectenorganisaties Netwerk Architecten
Vlaanderen, BVA en de Orde van Architecten de voorbije twee jaar een cocreatief verbeteringstraject doorlopen. In een constructieve dialoog brachten zij de
huidige knelpunten in kaart en werkten ze verbeterpunten uit.
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1

2

I N Z E T T E N O P M A AT S C H A P P E L I J K
V E R A N T W O O R D E P R O J E C T E N VA N U I T
EEN BREED GEDRAGEN VISIE

GEËNGAGEERDE DIALOOG: DUIDELIJKHEID,
VOORSPELBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
TIJDENS HET VOORTRAJECT

—

Stedenbouw en ruimtelijke planning is een complexe materie, met trage maar verstrekkende gevolgen. De doelstellingen van de bouwshift
en de toegenomen verantwoordelijkheden voor de gemeenten m.b.t.
het ruimtelijk beleid vergen bovendien een nieuwe kijk op hoe we onze
schaarse ruimte gebruiken. De Stad Gent zet daarnaast ook in op het
ontharden van voortuinen, het gebruik van duurzame materialen, het
nemen van energiebesparende maatregelen, de beperking van het aantal parkeerplaatsen met het oog op minder auto’s in de stad, … Architecten willen vernieuwing op dat vlak mee ondersteunen en er actief over
meedenken. Om vastgeroeste gewoonten bij burgers te doorbreken en
te sensibiliseren over het belang hiervan, willen architecten en de Stad
Gent het maatschappelijk draagvlak vergroten.

Zowel informatievragers als informatie-/vergunningsverleners zijn zich bewust
van hun rol als begeleider van vergunningsaanvragers en willen die rol ook ten
volle opnemen. Architecten en de Stad Gent willen elkaar vooruithelpen met
het uiteindelijke doel om kwalitatieve ruimtelijke projecten te realiseren. Om
hun begeleidingsrol optimaal te kunnen opnemen, is een gepast voortraject
belangrijk. Het eigenlijke vergunningsproces is immers gebonden aan vastgelegde procedures, maar in een voortraject kunnen ideeën afgetoetst worden.
Voorwaarden voor een goed voortraject zijn dat voorafgaandelijk de overheid
aan haar informatieplicht voldoet en informatievragers niet aan hun opzoekingsplicht verzaken, met een duidelijke voorlichting van bouwheren als logische consequentie. Het gaat om duidelijkheid, voorspelbaarheid en toegankelijkheid.

—

Zowel de Stad Gent als architecten streven naar de realisatie van maatschappelijk zinvolle projecten in de breedste zin van het woord: cultureel, economisch, sociaal, ecologisch, energetisch, … Ze vertrekken
daarbij vanuit een duidelijke ambitie en een heldere visie op de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat onder meer over het vertrekken van de
bestaande ruimtelijke structuur en de aanwezige stedenbouwkundige
en bouwkwaliteiten, voldoende en bruikbare buitenruimte, maximaal
onverharde buitenruimte, maximale inzet van bestaande ruimte en minimale woningkwaliteit.

Optimaal voorbereid en geïnformeerd kan die dialoog vervolgens gebruikt
worden om ambities duidelijk te stellen en af te toetsen en beoordelingsvragen te bespreken, waarop ook een duidelijke feedback komt.

—

De Stad Gent en de architecten die Gent als werkgebied hebben, zijn
bereid om actief te communiceren over het gevoerde lokale ruimtelijke beleid, helder en aan een breed veld van burgers, opdrachtgevers,
investeerders en omgevingsprofessionelen. De beroeps- en belangenverenigingen die zich aansluiten bij dit afsprakenkader werken hierin
ondersteunend en dragen deze visie uit naar hun klanten.
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2.1 INZETTEN OP KENNIS: DUIDELIJKHEID
—

Zowel de Stad Gent als architecten willen volop de kaart trekken van
kennisopbouw, zodat de geleverde inspanningen in het proces optimaal renderen. Ze willen daarom samenwerken voor de vorming van
architecten over goede praktijken bij het initiëren van een haalbaarheidsstudie, masterplannen, inrichtingsstudies en voorontwerpen en
uiteindelijk het indienen van een vergunningsaanvraag.

—

Dit zal ook het geval zijn bij de totstandkoming van nieuwe beleidsinstrumenten en/of beleidskaders, zoals in het verleden bij de woningtypetoets of het beleidskader ruimtelijk rendement. Ook de helpdesk-

BOUWEN AAN DIALOOG
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medewerkers van het NAV zullen daarom een opleiding krijgen om hun
aangesloten architecten degelijk te kunnen informeren.
—

Ook de Stad Gent voorziet in extra opleiding bij haar omgevingsambtenaren, o.a. inzake dialogeren en ‘meedenken met de klant’. Hierbij wil
de Stad bijzondere aandacht schenken aan het coachen van nieuwe
medewerkers en pas afgestudeerden en dit steeds op maat van de verschillende profielen, zowel in het bestaande team als bij de toekomstige
aanwervingen.

—

De Stad Gent wil in de toekomst blijvend duidelijk aangeven en motiveren, zowel in schriftelijk advies als in dialoog, waar het in essentie om
gaat.

—

De Stad Gent zal in een nieuwsbrief wijzigingen en nieuws m.b.t. tot haar
ruimtelijke visie en het procesverloop van de vergunningsaanvragen bekend maken. Dit zal zorgen voor een grotere transparantie over onder
meer de grote aantallen te verwerken dossiers, de manier waarop de
Stad bepaalde termijnen probeert te halen, de toepassing van de wetgeving/normenboeken, technische obstakels, de manier waarop gezocht
wordt naar het verbeteren van processen en de toepassing van nieuwe
beleidskaders.

—

—
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Architecten willen zich ten volle profileren als bouwadviseurs die hun
klanten optimaal informeren en begeleiden. Om het vergunningsproces
voor hun klant zo vlot als mogelijk te doen verlopen, engageren architecten zich om hun kennis van de regelgeving up-to-date te houden en
toe te passen en optimaal gebruik te maken van online consultatiemogelijkheden indien zij bepaalde info missen. Zo kunnen de op heden
overbevraagde omgevingsambtenaren hun krachten inzetten waar die
het meest opportuun zijn en dit binnen een optimale rolverdeling tussen architect en ambtenaar.
Architecten informeren zich met andere woorden maximaal over de
algemene en voor Gent specifieke stedenbouwkundige regelgeving
(Algemeen Bouwreglement, ...) en kaders en over de vereiste dossiersamenstelling. Ze streven ernaar hun omgevingsdossiers ‘volledig’ op
te maken, en ervoor te zorgen dat alle aanbevelingen en wetgevingen
CASE STAD GENT

(brandwetgeving, toegankelijkheid, mobiliteit, archeologie, ….) strikt
worden nageleefd. Architecten informeren zich daarom actief over het
gevoerde lokale ruimtelijke beleid, via de door de overheid aangegeven
kanalen en maken hierbij maximaal gebruik van de informatie die ze
zelfstandig via de website van de Stad Gent kunnen vinden.
—

De vakorganisaties zetten zelf proactief in op infomomenten waarbij de
Stad Gent als spreker te gast kan zijn.

2 . 2 I N Z E T T E N O P V O O R S P E L B A R E P R O C E S S TA P P E N E N
TERMIJNEN
Het proces is complex en de vragen zijn talrijk. Zowel architecten als de Stad
Gent zijn zich daarom bewust van de noodzaak van duidelijke stappen in dit
proces. Het is eveneens belangrijk dat iedereen deze procedure volgt.
Tijdens het voortraject
—

Architecten die vragen hebben, zullen die kunnen stellen binnen de matrix hieronder, en via diverse informatiekanalen (zie verder). De toeleiding van de vragen tot bij de juiste behandelaar binnen de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zal daardoor efficiënter gebeuren. De
Stad Gent wil zich daarnaast engageren tot het bieden van het nodige
inzicht in het procedureverloop en stelt ook richttermijnen op.

I N F O R M AT I E VRAAG

BEOORDELINGSVRAAG

EENVOUDIG
Direct antwoord (telefoon, balie) of na opzoeking binnen de 48u

COMPLEX
Direct antwoord (telefoon, balie) of na opzoeking binnen de 48u

Tussen 2 en 5 werkdagen

Binnen 14 werkdagen*

* Bij een complexe beoordelingsvraag kan de boodschap divers zijn: een afspraak inboeken, bijkomende interne adviezen raadplegen, …
BOUWEN AAN DIALOOG
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—

—

Voor een betere uniformiteit en voorspelbaarheid zal de dienst binnengekomen vragen in een centraal klasseringsysteem archiveren. Afspraken binnen eenzelfde ontwerpcontext uit een voortraject blijven zo verzekerd en dit voor een periode van 2 jaar.
Daarnaast werkt de Stad aan een systeem om adviezen van externe
diensten die tijdens het voortraject werden verstrekt, op een transparante manier consulteerbaar te houden. Ook deze blijven 2 jaar bewaard.

Tijdens de formele procedures
—

De termijnen binnen de procedure liggen wettelijk vast, maar de Stad
Gent streeft naar een snellere doorlooptijd. Een dossier zonder openbaar onderzoek moet binnen de 60 dagen beslist zijn, met daarbovenop 30 dagen om een dossier ontvankelijk en volledig te verklaren. Bij
goed voorbereide en correct samengestelde en ingediende dossiers is
het streefdoel om de volledigheid in 2 weken in orde te krijgen. Ook de
beslissingsdatum van het college probeert de Stad twee weken vroeger
dan de uiterlijke termijn te halen, zowel bij vereenvoudigde als gewone
procedures. Uiteraard is het behalen van de streeftijden sterk afhankelijk
van de fluctuaties en piekmomenten bij ingediende dossiers. Stilzwijgende weigeringen wil de Stad absoluut vermijden.

—

De Stad werkt in overleg met haar leverancier aan een meer bedrijfszekere technische toepassing om de dossiers te verwerken.

—

Zowel de Stad Gent als architecten engageren zich om samen te vermijden dat dossiers tijdens een formele procedure eindigen met een
weigering.
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2.3 INZETTEN OP TOEGANKELIJKHEID: VLOT DIALOGEREN
MET DE BALIE BOUWEN EN DE OMGEVINGSAMBTENAREN
De Stad Gent poogt actief om de meest geschikte manier te voorzien om elk
voortraject te begeleiden, afhankelijk van de schaal en complexiteit van het
project.
—

Per project start het begeleidings- en informatietraject telkens via de
‘voordeur’ bouwen@stad.gent. Architecten starten voor elk nieuw dossier dan ook bij dit unieke vertrekpunt.

—

Voor het voortraject en de beoordeling wil de Dienst Stedenbouw en
Ruimtelijke Planning vervolgens wel maximaal inzetten op eenzelfde
omgevingsambtenaar als vast aanspreekpunt per project.

—

Architecten informeren klanten over de werking van de Stad Gent/Balie Bouwen. Ze zorgen ervoor dat burgers zich informeren bij een omgevingsdienst als ze werken willen uitvoeren.

—

Architecten respecteren de communicatiekanalen en -flows (online
platformen, e-mail, telefonische bereikbaarheid, fysiek of digitaal overleg) die de Stad Gent uitstippelt om aan hun vragen om informatie en
begeleiding te voldoen. Ze gebruiken de beschikbare kanalen waarvoor
ze bedoeld zijn, naargelang de aard en het type van hun vraag.
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ge afhandeling. De dienst werkt aan een verhoogde bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de omgevingsambtenaar binnen een afgesproken
kader. Deze omgevingsambtenaar geeft antwoord op de toegewezen
vraag en niet op vragen over andere of nieuwe projecten. Hiervoor dient
de architect telkens opnieuw de ‘voordeur’ bouwen@stad.gent als vertrekpunt te nemen.

P R O A C T I E V E E N V E E L Z I J D I G E C O M M U N I C AT I E
Om dit alles te bereiken willen architecten en de Stad Gent inzetten op een heldere communicatie. Verschillende kanalen moeten zorgen voor een efficiënte
dialoog.

—

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning investeert in performantere software om via een digitale wachtkamer de opvolging van de telefonische oproepen efficiënt te organiseren.

Via het nieuwe portaal ‘Alles over omgevingsvergunning bouwen voor
de architect’ kunnen professionelen technische info terugvinden, aangevuld met infofiches en antwoorden op infovragen die de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning momenteel telefonisch en via mail
ontvangt. Hier zullen ook alle open data ontsloten worden met betrekking tot een perceel.

—

Architecten engageren zich om telefonische vragen zo concreet mogelijk
te maken en de dienst de mogelijkheid te geven om beoordelingsvragen
eerst voor te bereiden aan de hand van een goed geformuleerde en
geïllustreerde vraag.

—

Architecten engageren zich om te voldoen aan hun actieve opzoekingsplicht en zo veel mogelijk informatie via dit portaal te bekomen
alvorens de andere informatiekanalen aan te spreken.

—

—

Via een contactformulier op dit portaal worden de vragen gestroomlijnd en komen ze sneller bij de juiste behandelaar terecht. De architect
zal in het geval een beoordeling nodig is steeds een volledig dossier met
eventuele alternatieven en ontwerpend onderzoek voorleggen door gebruik te maken van het contactformulier.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zal redelijke termijnen
hanteren voor eenvoudige en complexe infovragen en eenvoudige en
complexe beoordelingsvragen die via mail worden bezorgd (zie matrix
hierboven).

—

De dienst wil kringlopen van mails, met een steeds nieuwe periode van
wachten op een antwoord, vermijden.

ONLINE
—

TELEFONISCH
—
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Het telefonische onthaal van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zal uitsluitend gebeuren door medewerkers die opgeleid zijn om
informatievragen te beantwoorden. Indien zij toch het antwoord schuldig moeten blijven, zal de mogelijkheid worden geboden om - tijdens de
telefonische contacturen - een omgevingsambtenaar door te schakelen
voor een onmiddellijk antwoord op eenvoudige beoordelingsvragen.
Sowieso wordt iedere eenvoudige en complexe beoordelingsvraag toegewezen aan een medewerker die verantwoordelijk blijft voor de tijdiCASE STAD GENT

MAIL

FYSIEKE VOORBESPREKING EN VIDEOGESPREK
—

Afhankelijk van de complexiteit en de aard van de vraag die via het
contactformulier of via mail is binnengekomen, zal de dienst het beste
communicatiemiddel inzetten. Dit kan door een mail terug, maar even
goed via een fysieke afspraak, videobellen of telefonisch contact.

—

Net zoals bij telefonische vragen, engageren architecten zich bij een fysieke voorbespreking om hun vragen zo concreet mogelijk te maken en
de dienst de mogelijkheid te geven om beoordelingsvragen eerst voor
te bereiden aan de hand van een goed geformuleerde en geïllustreerde
vraag.
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