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Inleiding: afspraken 

Geluid uit 

Camera uit 

Presentatie wordt opgenomen 

in functie van verslag 

Vragen in chat 

of na presentatie  
? 



Inleiding: wat is een RUP 

• RUP = Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

• Legt bestemming vast 

• Wijzigt bestaande bestemming 

(gewestplan, RUP, BPA) 

• Beschrijft welke mogelijkheden er zijn 

binnen dit gebied 

• Basis voor beoordeling van latere 

aanvragen tot omgevingsvergunningen 



• Informeren eigenaars en bevolking 

• Verzamelen kennis en input 

• Bepalen alternatieven 

• Detecteren onvolledigheden 

 

Inleiding: doelstelling inspraakmoment 

NIET: bezwaren op plan uiten (dit kan in een latere 

fase tijdens het openbaar onderzoek) 
 

Op basis van inspraakreacties (en adviezen) wordt het 

RUP verder uitgewerkt. 



Inleiding: procedure 
Opmaak startnota (inclusief 

beoordeling milieueffecten)+ 

procesnota 

Raadpleging publiek en adviesvraag 

– 60 dagen 

Opmaak scopingsnota 

Opmaak voorontwerp RUP 

Plenaire vergadering / adviesronde 

Voorlopige vaststelling 

Openbaar onderzoek – 60 dagen 

Definitieve vaststelling 

Inwerkingtreding RUP 

Raadplegingsronde   

(3/05 -1/07/2021) met 

raadplegingsmoment 19/05 

Gelijktijdig: adviesronde 

Openbaar onderzoek 

ontwerp RUP 



Doelstelling RUP 

• Zoektocht binnen Hoogstraten naar voldoende 

ruimte voor recreatie (sport) 

• Verschillende verenigingen zijn op zoek naar 

ruimte (hockey, tennis, Mertensmannen, …). In 

zone Stede Akkers ten oosten van 

Katelijnestraat onvoldoende ruimte 

• Uitbreidingsmogelijkheden ter hoogte van de 

site Wereldakker onderzoeken. 

• Huidige bestemming: agrarisch gebied. 

• Realisatie zone zal vrijwillig gebeuren – geen 

onteigeningen. 



Afbakening zoekzone 
• Bestaande toestand 

• Hoogstraatse tennisclub 

• 3 bestaande woningen in 

verkavelingen 

• Landbouwgebruik 

• Bestemming: agrarisch gebied 

Opp. zoekzone: 5,2 ha 



Behoeften 
 

 Sport ruimtebehoefte 

Tennis 

(Hoogstraatste 

tennisverening + 

TC De Vrijheid) 

• Tennishal (3 of 4 binnenvelden, 

padelterreinen + squash,  

• Buitenvelden (tennis, padel) 

• Kantine, kleedruimte 

• parking 

Hockey • Twee hockeyvelden 

• Kantine, kleedruimte 

• parking 

TTV 

Mertensmannen 

• Trainingslocatie met gedeelte overdekt, 

kleedruimte en opberghok 

• Wedstrijdlocatie - grasveld 

Overige • Evt. ruimte LRV – geen behoeften gekend 

• Multifuctioneel sportveld 

• Opvang toekomstige behoeften 

Ruimtebehoefte: 2,5 ha gekende behoeften (zonder parking) 



Inrichtingsmogelijkheden 
• Bedoeling: bekijken of behoeften binnen de 

zoekzone passen en welke mogelijkheden er evt. 

ter plaatse zijn.  

• Indicatieve weergave, geen beslist beleid 



Aanzet Grafisch plan 



Krachtlijnen voorschriften RUP 

• Ruimte voor recreatieve voorzieningen op niveau kleinstedelijk gebied 

• Beperking geluidshinderlijke activiteiten (gemotoriseerde sporten) 

• Infrastructuur tennis bundelen 

• Maximaal bundelen van infrastructuur – zoveel mogelijk aansluitend op 

Katelijnestraat 

• Max. 2 gebundelde parkings, voorzien van voldoende fietsstalplaatsen 

• Bestaande woningen krijgen mogelijkheden voor verbouwen, herbouwen, 

uitbreiden, cf. zonevreemde basisrechten 

• Infiltratie van hemelwater: binnen de zoekzone, verharding zoveel 

mogelijk waterdoorlatend 

• Ruimte voor de Katelijnebeek 

• Rekening houden met aanpalend bouwkundig erfgoed 

• Agrarische functies en andere openruimtefuncties blijven mogelijk 

• Groenbuffer tegen aanpalende woningen en openruimte 

• Voorkooprecht voor stad Hoogstraten – geen onteigeningen 



Meer info 

www.hoogstraten.be/publieke-raadpleging-startnotas-recreatie 
 

• Volledige documenten: 

– Startnota: alle inhoudelijke delen + beoordeling 

milieueffecten 

– Procesnota: ‘leeswijzer’ met betrekking tot het 

gevoerde proces 

• Mogelijkheid tot indienen inspraakreacties via 

formulier (ook aangetekend schrijven of brief 

tegen ontvangstbewijs mogelijk) 

• Onbeantwoorde vragen:  

03 340 19 11 - dienst stadsontwikkeling 



Vragen 

Via ‘handje’ 

 

 

 

Of via chat 


