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Procesnota  

Het voorliggende document is de procesnota ten behoeve van het traject tot de opmaak van het 

beleidsplan ruimte Hoogstraten, in uitvoering van artikel 2.1.12, derde lid, van de VCRO en artikel 36 van 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, 

de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van 

de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.  

De procesnota bevat o.a. informatie over:  

– het planningsproces tot de opmaak van een beleidsplan ruimte Hoogstraten 

– het gevoerde informatie-, inspraak- en participatietraject, alsook toekomstige initiatieven 

– de wijze waarop er met de resultaten van de participatie wordt omgegaan. 

De nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds worden aangevuld en bijgesteld.  

De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het volgen van de ondernomen stappen 

en de doorlopen procedure.  

De procesnota is een informatief document, terug te vinden op de landingspagina voor het traject 

beleidsplan ruimte Hoogstraten op de website van de stad Hoogstraten:  

https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-hoogstraten 
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1 Naar een beleidsplan ruimte Hoogstraten  

1.1 Ruimtelijke beleidsplanning  

Het systeem van structuurplanning is gewijzigd in een systeem van beleidsplanning. Het systeem van 

beleidsplanning voorziet in een ruimtelijk beleidsplan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.  

Het ruimtelijk beleidsplan is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de 

uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening. Het is realisatiegericht.  

Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders die samen 

het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.  

De strategische visie omvat een toekomstbeeld als langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling en 

een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn (strategische doelstellingen). 

Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Ze bevatten operationele 

beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma’s voor een thema of voor een gebiedsdeel. 

Beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt 

gerealiseerd. Ze functioneren als set maar kunnen in functie van maatschappelijke noden onafhankelijk 

van elkaar worden herzien en/of aangevuld. De vaststelling van een eerste beleidsplan met strategische 

visie en één of meer beleidskaders kan worden gevolgd door vaststelling van bijkomende beleidskaders. 

Beleidskaders kunnen apart worden herzien, zelfs opgeheven. Het ruimtelijk beleid kan zo flexibel inzetten 

op een selectieve set van belangrijkste beleidsonderwerpen. 

De beleidsplannen komen tot stand in een procedure die participatie en overleg garandeert. 

1.2 Stap naar een beleidsplan ruimte Hoogstraten  

Net zoals andere gemeenten en steden maakte Hoogstraten in het verleden werk van een gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten werd goedgekeurd op 1 april 

2005 en gaat ondertussen al ruim 15 jaar mee. Het biedt hierdoor geen houvast meer in een heel aantal 

nieuwe ruimtelijke vraagstukken, ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de stad geconfronteerd wordt.  

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan is een opportuniteit om in te spelen op actuele 

ruimtelijke vraagstukken waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord (meer) biedt. Een 

actueel ruimtelijk kader is belangrijk als houvast om als gemeente een samenhangend en consequent 

ruimtelijk beleid te voeren.  

In juni 2018 besliste de gemeenteraad van Hoogstraten dat de tijd rijp was om werk te maken van de 

opmaak van een beleidsplan Ruimte als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende 

decennia.  
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2 Traject beleidsplan ruimte Hoogstraten  

2.1 Procesverloop 

De opmaak van een beleidsplan ruimte is een traject dat een aantal fasen zal moeten doorlopen.  

In het traject beleidsplan ruimte Hoogstraten zijn 6 fasen voorzien.  

 

 

Informele fasen  

Fasen 1 tot 3 zijn opbouwende fasen die leiden tot een conceptnota ‘beleidsplan ruimte’. Zij vormen de 

informele fasen in het traject.  

1. Voorbereidende fase:  

In de voorbereidende fase vindt een inhoudelijke scoping naar vraagstukken en bouwstenen voor het 

ruimtelijk beleid op maat van Hoogstraten plaats, met als doel een framework voor alle aspecten van 

ruimtelijke ontwikkeling Hoogstraten uit te zetten. Op basis daarvan kan de visievorming opgenomen 

worden en een selectie van de uit te werken beleidskaders worden voorbereid.  

2. Onderzoeksfase:  

In de onderzoeksfase wordt gericht ruimtelijk onderzoek ten bate van de vooropgestelde beleidskaders 

uitgevoerd teneinde de strategische visievorming onderbouwd aan te pakken.  

3. Conceptfase:  

In de conceptfase wordt de strategische visie opgebouwd en de conceptnota voorbereid.  

Officiële procedure  

Fasen 4 tot 6 maken deel uit van de officiële procedure cf. de geldende regelgeving, inclusief de opmaak 

van de conceptnota, het voorontwerp en ontwerp beleidsplan ruimte.  

4. Conceptnota beleidsplan ruimte  

De conceptnota geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid aan. Ze vormt de basis om een eerste 

advies- en publieke raadplegingsronde te organiseren. Dat betekent dat de GECORO, de 

gemeenteraadsleden, het departement, het provinciebestuur en de buurgemeenten geraadpleegd worden. 

De conceptnota wordt tevens openbaar gemaakt voor het publiek en er wordt een 

participatiemoment georganiseerd. Op deze manier kunnen opmerkingen en bedenkingen op de 

nota in het proces gebracht worden.  

OFFICIËLE PROCEDURE 

1. VOORBEREIDENDE FASE: opstart en scoping beleidsplanning ruimte Hoogstraten 

2. ONDERZOEKSFASE -  voorbereiding strategische visievorming en beleidskaders 

3. CONCEPTFASE  -  opmaak concept beleidsplan ruimte 

4. conceptnota beleidsplan ruimte Hoogstraten 

5. voorontwerp beleidsplan ruimte Hoogstraten 

6. ontwerp beleidsplan ruimte Hoogstraten 
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5. Voorontwerp beleidsplan ruimte 

Op basis van de conceptnota en het gevoerde onderzoek worden de beleidskaders verder uitgewerkt in 

het voorontwerp beleidsplan ruimte Hoogstraten. Dit voorontwerp wordt onderworpen aan een 

adviesronde van zowel GECORO als adviesinstanties. 

6. Ontwerp beleidsplan ruimte  

Het dossier wordt bijgewerkt tot een ontwerp beleidsplan ruimte dat voorlopig wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

Dit ontwerp wordt opnieuw onderworpen aan een adviesronde. Het wordt voor 90 dagen in openbaar 

onderzoek gebracht waarbij een ieder wordt uitgenodigd in te spreken en tijdens het openbaar 

onderzoek wordt minstens 1 participatiemoment georganiseerd.  

Tot slot wordt het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad.  

2.2 Status  

Het traject tot opmaak van een beleidsplan ruimte voor Hoogstraten bevindt zich momenteel nog in 

informele fase.  

Fase 1 van het traject werd doorlopen in de periode medio 2019 – 2020.  

Tijdens fase 1 gaf het College van Burgemeester en schepenen Hoogstraten de goedkeuring aan verdere 

voorbereiding en onderzoek met het oog op 3 inhoudelijke beleidskaders:  

– KERNEN: operationeel beleidskader dat vorm moet geven aan een ruimtelijk kernenbeleid met oog op 

de kwalitatieve kernversterking van de kernen in Hoogstraten 

– OPEN RUIMTE: operationeel beleidskader dat vorm moet geven aan het ruimtelijk open ruimtebeleid 

met het oog op een levendige en veerkrachtige open ruimte  in Hoogstraten 

– ECONOMISCHE RUIMTE: operationeel beleidskader dat vorm moet geven aan een ruimtelijk beleid 

met het oog op kwalitatieve ruimte voor ondernemen en werken in Hoogstraten  

Op basis daarvan werd eind 2020 fase 2 (onderzoeksfase) aangevat waarin het traject zich momenteel 

bevindt.  
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3 Overleg en participatie  

3.1 Overleg- en participatiestructuur 

Voor het aansturen van het traject werd een projectgroep opgericht die het dagelijks bestuur op zich 

neemt, de procesmatige voortgang bewaakt en de inhoudelijke scoping en voorbereidingen afstemt.  

Met het oog op een open proces wordt verder overleg en de communicatie opgenomen die noodzakelijk is 

om tot een gedragen en evenwichtig beleidsplan te komen.  

Daarin worden betrokken:  

– voor intern-ambtelijke werking: interne stuurgroep 

– voor advies:  

– GECORO en andere adviesraden  

– adviesinstanties 

– voor externe werking in functie van inhoudelijke coproductie en draagvlak:  

– gerichte participatie van inwoners van Hoogstraten als stakeholders binnen het project 

– doelgericht overleg met specifieke actoren, (sectorale) expert-stakeholders  en 

middenveldorganisaties 

– Verplichte raadpleging en openbaar onderzoek tijdens de officiële procedure  

– voor beleidsmatig draagvlak:  

– College van burgemeester en schepenen (CBS) 

– Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening (commissie RO) 

– het departement, het provinciebestuur en de gemeentebesturen van de aangrenzende gemeenten 

Het traject zal verder een aantal mijlpalen inhouden die gepaard gaan met beslissingsmomenten waarin 

volgende organen elk hun rol spelen:  

– College van Burgemeester en Schepenen  

– Gemeenteraad  

 

 

Projectgroep  

Deze projectgroep heeft in Hoogstraten volgende samenstelling:  

– schepen voor stadsontwikkeling en klimaat 

– manager Ruimte 

– expert Ruimte 

– coördinator Stadsontwikkeling 

– projectleider IOK plangroep 

De projectgroep heeft een 2-wekelijks overlegritme en wordt indien nodig aangevuld met extra 

genodigden. 

De taken zijn ruim:  

– procesbeheer en –coördinatie:  

– aansturing van studiewerk en afstemming met lopende opdrachten  

– agendering  

– trajectbewaking en –bijsturing 

– stakeholdermanagement   

– inhoudelijke bewaking  
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– voortdurende scoping over de beleidsdomeinen heen met input vanuit de interne stuurgroep 

– afstemming met reeds beslist beleid  

– verzorgen van de vereisten inzake procesinformatie cf. uitvoeringsbesluit beleidsplanning  

 

 

Interne stuurgroep 

Voor het begeleiden van het traject werd een interne organisatie- en themabrede stuurgroep opgericht die 

actieve medewerking geeft aan het traject door inhoudelijke expertise en terreinkennis in te brengen, zorgt 

voor afstemming met andere activiteiten en processen en als inhoudelijke klankbordgroep optreedt.  

Deze interne stuurgroep heeft in Hoogstraten volgende samenstelling:  

– Schepen van stadsprojecten (openbare werken) en patrimonium 

– Expert Ruimte 

– Expert Mobiliteit 

– Expert Infrastructuur 

– Expert Land 

– Communicatieverantwoordelijke 

– Manager Burger  

– Coördinator Vrije tijd en samenleving  

– Beleidsmedewerker jeugd  

– Beleidsmedewerker Duurzame ontwikkeling  

– Beleidsmedewerker Lokale economie  

De stuurgroep heeft een vooropgestelde agendaplanning met maandelijkse overlegmomenten.  

 

Bestaande overlegorganen  

Daarnaast worden uiteraard bestaande overlegorganen betrokken in het traject:  

– GECORO en andere adviesraden 

– College van burgemeester en schepenen (CBS) 

– Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening (commissie RO) 

 

Inwoners Hoogstraten  

De inwoners van Hoogstraten zullen worden betrokken op minimaal volgende momenten:  

– Raadpleging inzake conceptnota beleidsplan ruimte (fase 4) 

– Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan ruimte (fase 6)  

De stad Hoogstraten heeft er echter voor gekozen om de inwoners reeds te betrekken bij het traject vanaf 

de onderzoeksfase.  

De stad Hoogstraten beschikt over het denk mee-platform van Citizenlab voor interactie met de inwoners. 

Dit wordt ook ingezet in dit traject.  

In de officiële procedure zullen uiteraard ook de wettelijk voorgeschreven kanalen ingezet worden.  
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3.2 Status  

Tot hier toe werden volgende specifieke overleg- en participatie-initiatieven genomen:  

   

overleg provincie Antwerpen  Nov 2019 Afstemmingsoverleg met Dienst Ruimtelijke Planning 

Gesprekronde lokale experten  Nov 2019 tot 

febr 2020 

12 kennismakingsgesprekken in fase 1 

De gesprekspartners werden geselecteerd en 

bekrachtigd door de projectgroep waarbij een 

spreiding over verschillende thema’s en werkvelden 

werd nagestreefd (Sociale 

huisvestingsmaatschappijen, Studiebureaus 

landbouwsector, Projectontwikkelaars, Deskundige 

burgers, Boswachter ANB, VOKA, UNIZO, Jongeren)   

GECORO  Januari 2020 

Maart 2021 

Brainstormsessie fase 1 

Overlegsessie start fase 2 

Commissie RO  Maart 2020 

Februari 2021 

Brainstormsessie fase 1 

Infosessie start fase 2 

Inspiratieavond ruimtelijk beleid Februari 2021 online inspiratieavond over ruimtegebruik 

open oproep tot deelname via nieuwsbericht, 

website, denkmee-registraties, mailing adviesraden 

Online enquête inwoners 

Hoogstraten  

Maart tot  mei 

2021 

Stellingenbevraging via denk mee–platform  

Open oproep tot deelname via nieuwsbericht, 

website, denkmee-registraties, mailing adviesraden 

Resultaten worden verwerkt 

Landbouw- en tuinbouwadviesraad  Mei 2021 Toelichting en verkenning thematiek evenwichtige 

agrarische ontwikkeling  

 

3.3 Te verwachten inspraak- en participatie-initiatieven  

 

2021 

In fase 2 wordt in de zomer van 2021 opnieuw uitgereikt naar de inwoners van Hoogstraten om mee te 

denken en bij te dragen aan de totstandkoming van het beleidsplan ruimte Hoogstraten:  

– van medio juli 2021 tot eind augustus 2021 wordt een fietstocht georganiseerd langsheen 10 plekken 

waar stellingen en vragen worden aangereikt. Het denkmee-platform wordt ingezet om de antwoorden 

te capteren. Deze antwoorden worden gebruikt ter voorbereiding van workshops.  

– in periode september – oktober 2021 worden 2 workshops georganiseerd waartoe inwoners gevraagd 

worden zich kandidaat te stellen. Deze workshops zullen belangrijke thematieken voor de kernen en 

hun inbedding in de open ruimte behandelen.  

Deelnemers worden uitgenodigd via de gangbare communicatiekanalen van de stad Hoogstraten.  

 

2022 en verder  

In het vervolg van het traject zullen minstens nog volgende inspraak- en participatiemomenten volgen:  

– Raadpleging inzake conceptnota beleidsplan ruimte, te verwachten in 2022 

– Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan ruimte  

 

 


