
RUP sportzones 

Presentatie raadplegingsronde 

19 mei 2021 
 



Inhoud toelichting 

• Inleiding 

• Bespreking lokale recreatieve cluster Minderhout 

• Bespreking lokale recreatiepool Langenberg 

• Meer info 

• Vragen 

 

 



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 



Deelzones RUP 

Lokale 

recreatieve 

cluster 

Minderhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale 

recreatiepool 

Langenberg 

 



Lokale recreatieve cluster 

Minderhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Doelstelling 
• Behoefte aan bijkomende ruimte voor recreatie (sport) 

op lokaal niveau 

• Onderzoeken of in ruimte tussen het woongebied van 

Minderhout en de recreatiezone in de Heistraat nog 

ruimte is voor bijkomende openluchtrecreatieve 

infrastructuur 

• Bestaande huiskavels worden niet in zoekzone 

opgenomen 

• Nagaan of door herziening beperkt deel bestaande RUP 

meer inrichtingsmogelijkheden zijn voor de volledige 

zone. 

• Realisatie zone zal vrijwillig gebeuren – geen 

onteigeningen. 

 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Afbakening zoekzone 
• Bestaande toestand 

• Bestaande parking voetbal 

• Voornamelijk in landbouwgebruik 

• Tuingedeelte buiten huiskavel 

• Bestemming: RUP en 

landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 

 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Behoeften 
 

 

Sport ruimtebehoefte 

Minderhout V.V. • Bijkomend voetbalveld (evt. kunstgrasveld) 

Hockey • Twee hockeyvelden 

• Kantine, kleedruimte 

• parking 

Tafeltennisclub 

Minderhout 

• Clubgebouw + parkeerplaatsen 

Overige • Evt. ruimte LRV – geen behoeften gekend 

• Multifuctioneel sportveld 

Ruimtebehoefte: 2,1 ha gekende behoeften (zonder evt. bijkomende parking) 

Opp. zoekzone: ca. 5 ha. 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Inrichtingsmogelijkheden 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Aanzet grafisch plan 



Lokale recreatieve cluster Minderhout 

Krachtlijnen voorschriften RUP 
• Rekening houden met openruimtekarakter omgeving: 

toespitsen op openluchtrecreatie 

• Bijkomende bebouwing: aan bestaande bebouwing 

• Groenbuffer tussen woningen en recreatieve zone 

• Ruime voor waterloop 

• Ruimte waar geen behoefte kan worden voor aangetoond: 

gemengd openruimtegebied 

• Agrarische functies en andere openruimtefuncties blijven 

mogelijk 

• Bijkomende trage verbindingen mogelijk 

• Bundeling parkeervoorzieningen 

• Voorkooprecht voor stad Hoogstraten – geen onteigeningen 

 



Lokale recreatiepool 

Langenberg 



Lokale recreatiepool Langenberg  

Doelstelling 
• Bestaande tennisvereniging (TC Langenberg) is 

zonevreemd gelegen in landbouwgebied: geen 

vergunningen mogelijk 

• Huidige bestemming: agrarisch gebied 

• Behoud van de vereniging ter plaatse 

• Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding kantine 

+ bijkomende tennisveld 



Lokale recreatiepool Langenberg 

Afbakening zoekzone 
• Bestaande toestand 

• Percelen in gebruik door TC 

Langenberg: 

• 3 tennisterreinen, 

beachvolleybalveld, kleine 

kantine 

• Parking 

• Bestemming: agrarisch gebied 



Lokale recreatiepool Langenberg 

Behoeften 
 

 
• Behoud bestaande terreinen 

• Bijkomend tennisveld gewenst 

• Infrastructuur verouderd en te klein -  beperkte 

uitbreiding gevraagd 
 



Lokale recreatiepool Langenberg 

Mogelijke inrichting 



Lokale recreatiepool Langenberg 

Aanzet grafisch plan 



Lokale recreatiepool Langenberg  

Krachtlijnen voorschriften RUP 
• Bestendiging bestaande infrastructuur 

• Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met 

uitbreidingsmogelijkheden voor huidige kantine 

• Parkeerbehoefte moet opgevangen worden op eigen terrein 

• Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, 

zonder dat de invulling van de parkeerbehoefte op het 

terrein wordt aangetast. 

• Invulling in functie van lokale sportbehoeften 

• Behoud landschappelijke groene inpassing 



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 


