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GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING 
VERSLAG VAN DE VERGADERING DD. 17 september 2020 
 

  aan ver  aan ver 

voorzitter Dhr. Jef Faes X     

Wnd. secretaris Dhr. Ben De Bruyn X     

deskundige  Dhr. Peter Anthonissen  x Mevr Nicole De Winter x  

deskundige  Mevr Ann Heirbaut  x Dhr Jort Moors  x 

deskundige  Dhr. Maarten Roelens  x Mev Ilse Van den Heuvel  x 

deskundige  Mevr. Els Baetens  x Mev Marijke Van Looveren  x 

milieu- en natuur  Dhr Freddy Heye  x Dhr. Bart Van Nieuwenhuyse x  

lokale handelaars  Dhr Dirk Verlinden X  Dhr Louis Mertens  x 

landbouwers Dhr Eric Goossens x  Dhr  Louis Aernouts  x 

werknemers Mevr. Linda Hertogs  x Jozef Lenaerts  x 

sociale huisvesting  Dhr. Peter van Hoffelen x  Brigitte Malherbe  x 

jeugdwerking Mevr. Fien Meeus  x Marie Claes x  

CD&V/CDB Mevr. Kristien Verhaegen  x    

Open VLD Dhr. Goossens Paul   x     

Sp-a Dhr. De Backer Johny  x    

Groen Mevr. Karin Van Hoffelen x     

N-VA Dhr. Rudi Matthé   x     

Vlaams Belang Mevr. Nadine Sibbens    x    

 

1. OPENING VERGADERING 
 
Dhr. J. Faes opent de vergadering, hij verwelkomt de aanwezigen en licht toe dat de vergadering als 
volgt zal verlopen.  
- Advies Startnota RUP Lange pad 
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2. ADVIES RUP LANGE PAD 
De leden van de gecoro en de afgevaardigden van de politieke fracties hebben allen tijdig de 
documenten van het RUP Lange pad site ontvangen. De betreffende stukken zijn bij alle aanwezigen 
voldoende gekend. 
 

2.1. Toelichting 
 
Schepen Eline Peeters geeft een inleiding over het dossier en de reeds eerdere stappen om het totaal project te 
schetsen. Toelichting door Sweco over de startnota RUP Lange pad. Sweco legt de RUP procedure toe. Er heeft 
al een participatiemoment plaatsgevonden. De timing wordt eveneens toegelicht.  
 
Na de toelichting door Sweco verlaat de politieke vertegenwoordiging de zaal. 
 

2.2. Advies 
De gecoro staat positief tov een kernversterkend project. We geven mee dat het vinden van een goed evenwicht 
tussen verschillende aspecten cruciaal zal zijn bij de verdere uitwerking van het RUP. Deze aspecten gaan over 
volgende zaken: 
 Mobiliteit: De gecoro ondersteunt een kernversterkend project. Bijkomende woningen in het centrum zal 

eveneens bijkomende mobiliteit genereren. Hiervoor dienen eveneens de nodige parkeerplaatsen voorzien 
te worden. het is belangrijk dat hier een gezond evenwicht in wordt gevonden dat de draagkracht van het 
centrum van Brecht niet overstijgt. Vraag om zoveel mogelijk ondergronds parkeren mogelijk te maken. Hier 
kan nog een onderscheid gemaakt te worden tussen parkeerplaatsen voor horeca/detailhandel en 
parkeerplaatsen voor bewoners. 

 Invulling binnengebied, waaronder bouwhoogte: De gecoro staat positief tov het voorzien van 
meergezinswoningen in het centrum en vindt het positief dat de nodige aandacht wordt gegeven aan een 
duidelijke differentiatie tussen meergezinswoningen en eengezinswoningen. Er dient voldoende aandacht 
gegeven worden aan de bouwhoogte van de meergezinswoningen en waar welke hoogte mogelijk is.  

 Woontypologie: Het is belangrijk dat er een voldoende evenwicht wordt gevonden tussen 
meergezinswoningen en eengezinswoningen. Daarbij is het belangrijk dat deze woontypologieën worden 
afgestemd op de noden van de gemeente, vnl ikv betaalbaar wonen. 

 
De gecoro wijst op het belang van een levendige kern dmv horeca, detailhandel ed. Hier dient de nodige aandacht 
aan gegeven worden op de gemeenteplaats. Een sterk detailhandelsapparaat in het centrum is belangrijk. De 
gecoro vraagt zich wel af op welke wijze dit al dan niet verplicht zal opgenomen worden in de stedenbouwkundige 
voorschriften en vraagt een duidelijke afstemming tussen visie en op te maken voorschriften. 
 
De gecoro wijst eveneens nog op de architecturale kwaliteit van de ontwikkeling en de gefaseerde aanpak. Om 
tot een goed ontwerp te komen zijn er verschillende mogelijkheden, vb uitschrijven van een wedstrijd. De gecoro 
vraagt hiervan voldoende mogelijkheden te bekijken naar concrete realisatie. De gecoro vraagt voldoende 
rekening te houden om een kwaliteitsbewaking te doen bij de verdere uitwerking van het project. 
 
De gemeenteplaats is recent aangelegd. De gecoro betreurt dat er relatief weinig kwaliteitsvol groen hierbij werd 
voorzien. Aangezien de gemeenteplaats binnen de plancontour van het RUP is gelegen, vraagt de gecoro om 
bijkomend kwalitatief groen te voorzien op de gemeenteplaats. 
 
De gecoro merkt op dat er aan de zuidelijke plancontour van het RUP (aan de bestaande muur van het 
gemeentepark) een trage weg gelegen is. De gecoro vraagt om met deze bestaande ontsluitingsweg voldoende 
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rekening te houden bij het uitwerken van een mobiliteits- en ontsluitingsvisie van het binnengebied. Vraag om 
ontsluiting via de gemeenteplaats zoveel mogelijk te vermijden. 

 

3. SLOTVERGADERING 
Dhr. Faes dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Ben De Bruyn                              Jef Faes 
Wnd. secretaris       voorzitter 
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   Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

   Dienst Ruimtelijke Planning 

 

 

Brecht - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Lange Pad Herziening’ 

ADVIES n.a.v. startnota 

 

1. Doel van het advies 

 

Conform artikel 2.2.18.§1 van de VCRO is het college van burgemeester en schepenen belast met 

de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en neemt zij de nodige 

maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het voeren van het geïntegreerde 

planningsproces, vermeld in artikel 2.2.1. van de VCRO. 

 

Conform artikel 2.2.18.§2 van de VCRO vraagt het college van burgemeester en schepenen advies 

over de startnota aan de deputatie. 

 

Huidig advies wordt uitdrukkelijk beperkt tot de inhoud van de startnota, zoals bepaald in artikel 

2.2.4.§2 van de VCRO. Met huidig advies wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de 

beoordelingsruimte die de deputatie zich voorbehoud in zijn latere adviesverlening, voorzien door de 

VCRO.  

 

Op basis van de adviezen en reacties zal de startnota worden herwerkt tot een scopingsnota met 

o.a. beschrijving van de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectenbeoordelingen die 

moeten worden uitgevoerd alsook de methode ervan.  

2. Bespreking 

2.1. Algemeen 

- Het plangebied heeft de potentie om ook in te zetten op aangepaste woningen voor ouderen 

te voorzien. De provincie vraagt om dit ook te bekijken op deze locatie.  

 

Detailhandel: 

- De doelstelling van het RUP voldoet aan de provinciale visie: versterking van het                     

kernwinkelgebied rondom de Gemeenteplaats en Biest. Het RUP moet een nieuwe boost   

geven aan het handelsapparaat dat toelaat op strategische locaties voldoende aanbod te 

kunnen creëren.  

- De overdrukzone met onder meer verplichting detailhandel dient in overleg met het college 

binnen de opmaak van de beleidsvisie detailhandel te worden bepaald en is op dit moment 

nog niet definitief vastgelegd. Het RUP dient hiermee rekening te houden.         
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- Het ontwikkelen van een compact en afgebakend kernwinkelgebied voor deelgemeente 

Brecht past binnen de provinciale visie detailhandel.   

 

2.2. Ruimtelijke ordening 

Het RUP dient verenigbaar te zijn met het bestaand beleidskader. In het kader van de advisering 

over het (voor-)ontwerp zal nagegaan worden of het RUP in overeenstemming is met het RSPA en 

het GRS. 

 

RSPA: 

De gemeente Brecht is gelegen in de hoofdruimte ‘Noorderkempen’. Brecht behoort tot de 

deelruimte ‘Open Kempen’. Dit betreft een open gebied met grootschalige landbouw en verspreide 

natuurlijke gebieden.  

Het addendum RSPA duidt Brecht aan als woonkern. In woonkernen gebeurt de opvang van 

bijkomende woningen in principe binnen het bestaande aanbod van gronden met een 

woonbestemming, waaronder ook deze die niet gelegen zijn langs een uitgeruste weg 

(binnengebieden). In de woonkernen kan een beperkte uitrusting voor dagelijkse behoeften worden 

uitgebouwd. 

 

Er zijn geen provinciale uitvoeringsplannen of andere provinciale projecten/acties in of in de nabije 

omgeving van het gemeentelijk RUP.  

 

Departement Omgeving brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 

gewestelijke RUP’s (in opmaak) en het Vlaams beleidskader. 

 

2.2.1. GRS 

Het GRS van Brecht ziet de kern van Brecht als verdichtingspunt voor wonen binnen de gemeente. 

De nadruk ligt er op wonen en winkelvoorzieningen. Specifiek voor het RUP Brecht-centrum, 

waarvan voorliggend RUP een gedeeltelijke herziening is, worden o.a. volgende doelstellingen en 

maatregelen vooropgesteld: 

- Opvangen van de lokale behoeften voor wonen; 

- Verdichting van de woonfunctie in het centrum; 

- Versterken van de as tussen het station en de dorpskern; 

- Ontwikkelen van een woonproject in het parkgebied achter de kerk. 

In de partiële herziening van het GRS van Brecht werd opgenomen dat er een gebiedsdekkende 

ruimtelijke visie voor de dorpskernen moet opgemaakt worden. Binnen de centrumgebieden worden 

initiatieven genomen om de bouwmogelijkheden binnen de woonzones verder te verfijnen in functie 

van duurzame en kwalitatieve inbreidingsprojecten 

 

 

2.3. Mobiliteit 

2.3.1. Opmerkingen m.b.t. de effectenrapportage 

In het dossier moet nagegaan worden of er in of langs het projectgebied een fietsostrade ingepland 

is. Dit is terug te vinden via https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-

kaarten.html. 

Wanneer dit het geval is, moet gekeken worden naar de status van deze fietsostrade. Indien de 

fietsostrade in dit gebied reeds conform is, dan moet er enkel over gewaakt worden dat het 

ruimtelijk uitvoeringsplan de gerealiseerde fietsostrade niet ongedaan maakt. Wanneer de 

fietsostrade in dit gebied nog niet gerealiseerd werd of de infrastructuur niet conform het 

fietsvademecum uitgevoerd is, dan moet er voldoende ruimte voor een volwaardige fietsostrade 

voorzien worden, zodat de toekomstige aanleg of opwaardering van de fietsostrade niet 

gehypothekeerd wordt. Voor de aanleg van een fietsostrade is er nood aan 13 meter vrije ruimte. 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
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Wanneer het tracé van de fietsostrade nog niet concreet bepaald is, moet er rekening gehouden 

worden met een mogelijk ruimere zoekzone. 

 

 

2.4. Biodiversiteit en klimaat 

2.4.1. Opmerkingen m.b.t. de effectenrapportage 

 

- Positief dat er ingezet wordt op een landschappelijke en groene invulling van de site. Echter 

worden de disciplines biodiversiteit en discipline klimaat niet besproken. Deze dienen 

besproken te worden. Bij de bespreking van het discipline klimaat moet ook de 

mogelijkheden van deelauto’s, elektrische laadpalen,.. en een opname van maatregelen voor 

gevolgen klimaatverandering zoals droogte, waterschaarste en wateroverlast besproken 

worden.  

- Niet alleen een groene invulling van het gebied door gras moet bekeken worden. Door de 

gevolgen van klimaatveranderingen is een grasstrook, graspleinen,… niet meer zo aan te 

raden (droogte). Bovendien zou men hier ook best rekening houden met hittestress en het 

ontwerp moet rekening houden om het hitte-eilandeffect in de kernen te verminderen. Er 

wordt gevraagd om in deze fase van het RUP ook al rekening te houden met klimaat en 

biodiversiteit.  

- Inzetten op natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw. 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_ 

 

3. Procedure 

3.1. Procedure 

Momenteel bevindt het voorgenomen RUP zich in de fase van raadpleging en advisering over de 

startnota. Naast de startnota wordt ook de procesnota ter inzage gelegd voor het publiek. De 

procesnota beschrijft het verloop van het planningsproces. De start- en de procesnota liggen ter 

inzage van 28 augustus 2020 tot datum 27 oktober 2020. 

 

3.2. Aandachtspunten procedure 

- Het college van burgemeester en schepenen moet de startnota, de adviezen, de reacties en 

het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor 

milieueffectenrapportage en veiligheidsrapportage bezorgen binnen een termijn van tien 

dagen na het afsluiten van de termijn van de publieke raadpleging.  

- De resultaten van de raadpleging en advisering moeten verwerkt worden in een evolutieve 

scopingsnota.  

- De procesnota kan in de loop van het planningsproces aangevuld worden met gewijzigde of 

nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten,… 

- Een aangepaste procesnota of scopingsnota moeten deze op dezelfde wijze gepubliceerd 

worden als de oorspronkelijke procesnota of scopingsnota.  

 

 

 

 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  4.002/11009/99.215  

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Leni Thiers 

leni.thiers@vlaanderen.be 

03 224 65 21 

0478 56 35 10 

24/09/2020 

   

 
Betreft: advies op voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  
 
Geachte heer 
Geachte mevrouw 
 
Voor de startnota vraagt u het agentschap Onroerend Erfgoed om advies . 
 
Binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan zijn er gronden of erop aanwezige constructies gelegen die   
 
Bij de verdere opmaak van het RUP zijn er volgende bemerkingen:  
 
Het gemeentehuis is beschermd als monument en moet behouden en geïntegreerd worden in het plan, 
zoals voorzien in de startnota.  
 
Met vriendelijke groeten 

 

Marc De Borgher 
Directeur Beheer regio Noord 

Vlaamse overheid 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 53  

2018 ANTWERPEN 

T 03 224 62 10 

www.onroerenderfgoed.be 

 

 
  
  
 
 
 

Reden: Ik keur dit document goed

Getekend door: Marc De Borgher (Signature)
Getekend op: 2020-09-24 15:59:13 +01:00



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte, 
 
 
Naar aanleiding van uw adviesvraag laat ik u weten dat het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken - Beleid geen opmerkingen heeft op voorliggend dossier. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
ir. Filip Boelaert 
Secretaris-generaal 

Beleid 
Koning Albert II-laan 20, bus 2  
1000 BRUSSEL 
T 02 553 78 11 
mow.vlaanderen.be 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

uw kenmerk              ons kenmerk              bijlagen 

RUP_11009_214_00019_00001         20-216739             - 

vragen naar          telefoonnummer              datum 

Sehiene Willems         03 224 63 14           Zie datum ondertekening 
aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 

BETREFT: Advies ikv startnota RUP 

 

Onderwerp 

Startnota Ruimtelijk uitvoeringsplan - Lange Pad  

 

Datum van ontvangst 

27 augustus 2020 

Situering 

Adres Brecht, Lange pad 

Aanvrager 

Naam Gemeentebestuur Brecht 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 

Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van 
17 februari 2017 
 
  

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Antwerpen 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 

2018 ANTWERPEN 

 

T  03 224 63 14       

aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 

College van burgemeester en schepenen Brecht 
Gemeentepark 1 

2960 Brecht 
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Bespreking milieueffecten discipline biodiversiteit 
Startnota integreert scopingsnota (effectenbeoordelingen) plan-MER.  

 

Ons Agentschap heeft de screeningsnota doorgenomen en verwacht, voor wat onze materie en kennis betreft, geen 

aanzienlijke milieueffecten die de opmaak van een plan-MER rechtvaardigen. 

Bespreking ruimtelijk uitvoeringsplan 

Het RUP heeft tot doel de kernwinkelgebied in de dorpskern te versterken en het kwaliteitsvol verdichting te 

realiseren met bijkomende woonontwikkeling en het creëren van landschappelijke verbindingen tot het 

gemeentepark. In het plangebied komen geen natuurwaarden van belang voor. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het voorgelegde RUP doorgenomen en heeft geen opmerkingen bij het 

voorgestelde bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

 

De landschappelijke en ecologische waarden die in het plangebied voorkomen, worden behouden en/of versterkt.  

 

 

Conclusie 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat er voldoende werd aangetoond dat er geen aanzienlijke 

milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen veroorzaakt worden en gaat akkoord met de inhoud van de nota. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent een gunstig advies op de ontwerptekst. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Els Wouters 

Adjunct-Directeur Adviezen en Vergunningen Antwerpen 

 

 

Els Wouters 
(Authentic
ation)

Digitaal ondertekend 
door Els Wouters 
(Authentication) 
Datum: 2020.09.15 
16:43:45 +02'00'


