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1 Inleiding 

Het voorliggende document is een procesnota en maakt een onderdeel uit van het 
RUP “sportzones”. Deze procesnota

1
 moet worden samen gelezen met de ande-

re onderdelen van dit RUP. De procesnota is een informatief document dat in de 

loop van het proces kan aangevuld en bijgesteld worden.  

De procesnota beschrijft het verloop van het planningsproces. Het bevat o.a. infor-
matie over:  

– het planningsproces 

– de betrokken actoren 

– de wijze van participatie en informatieverstrekking  

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

 

De procesnota is een informatief document dat in de loop van het proces kan aange-
vuld en bijgesteld worden. 

De procesnota en de aangevulde procesnota worden steeds gepubliceerd. 

2 Planinhoud 

2.1 Doelstelling van het RUP 

Dit RUP wordt opgemaakt voor 2 deelgebieden binnen Hoogstraten: 

– Lokale recreatieve cluster Minderhout 

– Lokale recreatiepool Langenberg 

 

Lokale recreatieve cluster Minderhout 

In de woonkern van Minderhout, gelegen binnen het kleinstedelijk gebied Hoogstra-
ten is een recreatieve zone aanwezig ter hoogte van de Heistraat, waar de voetbal-
club Minderhout V.V. speelt. Deze zone werd door middel van een RUP afgebakend. 
Tussen de zone van het RUP en de woonkern van Minderhout ligt nog een zone in 
landbouwgebied.  

De doelstelling van het RUP is om te onderzoeken of er in de ruimte tussen het RUP 
en het dorpscentrum een uitbreiding mogelijk is in functie van de voetbalvereniging 

                                                           
1
 De opmaak van een procesnota wordt omschreven in artikel 2.2.1. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (VCRO). 

en in functie van bijkomende behoeften op het lokaal niveau voor de woonkern van 
Minderhout. Het is daarbij niet de bedoeling om de gedeelten die tot de huiskavels 
horen en in gebruik zijn als tuin erbij te betrekken.  

In functie van het RUP werd een zoekzone afgebakend (zie startnota RUP). De per-
celen in de zoekzone  zijn in private eigendom. Om in de toekomst mogelijkheden te 
creëren voor uitbreidingen voor sportinfrastructuur op lokaal niveau, kan er aan het 
RUP een recht van voorkoop worden gekoppeld. Een onteigeningsplan zal niet wor-
den opgemaakt. 

Lokale recreatiepool Langenberg 

In de deelgemeente Wortel is de bestaande tennisvereniging Langenberg zone-
vreemd gelegen in agrarisch gebied. Deze vereniging is daar reeds gehuisvest sinds 
1989 en huurt sindsdien de terreinen en het gebouw. Het betreft een actieve tennis-
vereniging binnen Hoogstraten met het grootste aantal leden binnen de gemeente-
grenzen.  

De zonevreemde ligging + het feit dat er nooit vergunningen bekomen zijn voor de 
infrastructuur zorg dat deze locatie geen rechtszekerheid heeft om hun activiteiten te 
kunnen verderzetten. 

In het RUP dient te worden onderzocht wat de mogelijkheden ter plaatse zijn in func-
tie van het behoud van de locatie in functie van de tennisvereniging. Bovendien 
wordt bekeken of er binnen de locatie beperkte uitbreidingsmogelijkheden kunnen 
geboden worden voor infrastructuur.  
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2.2 Ruimtelijke situering 

Lokale recreatieve cluster Minderhout 

De lokale recreatieve cluster Minderhout is gelegen ten westen van de woonkern van 
Minderhout (Hoogstraten). Deze zone is met de auto toegankelijk via de Heistraat. 
Ten zuiden van de zoekzone is een trage verbinding aanwezig tussen de Minder-
houtsestraat en de Moerstraat. 

 

Figuur 1  situering zoekzone lokale recreatieve cluster Minderhout - mesoniveau (bron: open 
street map) 

 

Figuur 2: situering zoekzone lokale recreatieve cluster Minderhout - microniveau (bron: open 
street map) 
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Lokale recreatiepool Langenberg 

De lokale recreatiepool Langenberg is gelegen ten oosten van de kern van Wortel, 
langs de invalsweg ‘Langenberg’. De recreatiepool is gelegen in de omgeving van 
landbouwgebouwen en (zonevreemde) woningen.  

  

Figuur 3:  situering zoekzone lokale recreatiepool Langenberg  - mesoniveau (bron: open 
street map) 

 

Figuur 4:  situering zoekzone lokale recreatiepool Langenberg - microniveau (bron: open 
street map) 
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3 Processtappen 

Onderstaande wordt het geïntegreerde planningsproces schematisch weergegeven. 

  

huidige fase 
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Het planningsproces
2
 bestaat uit vijf fasen. Elke fase resulteert in een document:  

– Voorbereidende fase - Startnota 

– Scopingsnota  

– Voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan  

– Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (voorlopige vaststelling)  

– Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan (definitieve vaststelling)  

3.1 Fase 1: Start- en procesnota 

Opmaak start- en procesnota 

De startnota werd opgemaakt door het planteam. In de startnota komen onder meer 
de volgende onderdelen aan bod:  

– de geografische afbakening;  

– de beoogde plandoelstelling(en);  

– de juridische context;  

– de reikwijdte van het plan;  

– de gewenste ruimtelijke ontwikkeling;  

– de detailleringsgraad of de doorwerking op het terrein 

Raadpleging publiek en adviesvraag  

Zowel over de inhoud van de start- als procesnota moet een raadpleging worden 
gehouden over een periode van zestig dagen. Het stadsbestuur legt de startnota 
voor advies voor aan de adviesinstanties. 

Meer informatie over de publieke raadpleging, het participatiemoment en de te con-
sulteren adviesinstanties zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 van deze nota. 

3.2 Fase 2 – Opmaak scopingsnota 

De adviezen en inspraakreacties worden door het planteam in de scopingsnota ver-
werkt:  

– er wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties; 

– aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken worden beschreven. 

 
De gemeente zal de scopingsnota nadien ter beschikking stellen op de website. 

                                                           
2
 De procesaanpak van voorliggende RUP is gebaseerd op de procedure zoals die in het decreet werd 

uitgetekend. 

3.3 Fase 3 - Opmaak voorontwerp-RUP  

Opmaak voorontwerp-RUP 

Het plan wordt verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele 
andere onderzoeken die relevant worden geacht.  

Indien nodig worden de scopingsnota en de procesnota gewijzigd. De nieuwe versie 
van de nota’s worden steeds gepubliceerd. 

Plenair overleg / Schriftelijke adviesvraag 

Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken advies-
instanties

·. 
 

3.4 Fase 4: Opmaak ontwerp - RUP 

Opmaak ontwerp - RUP 

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of her-
werkt worden. Dit resulteert in het ontwerp –RUP

3
. 

Openbaar onderzoek en voorlopige vaststelling 

De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling wordt 
het RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen.  

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende zestig dagen ter inzage 
gelegd in het gemeentehuis en ter beschikking wordt gesteld op de gemeentelijke 
website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met de laatste dag van het 
openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO) bezorgd worden.  

De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een 
gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad.  

 

  

                                                           
3
 De samenstelling van een RUP wordt bepaald in artikel 2.2.5 van de VCRO. 
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3.5 Fase 5: Definitieve vaststelling 

Opmaak RUP 

Op basis van de ontvangen adviezen en bezwaren kan het ontwerp RUP aangepast 
of herwerkt worden. Dit resulteert in het RUP. 

Definitieve vaststelling 

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.  

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen 
om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen.  

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, 
wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling 
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de 
bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling 
van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 

3.6 Besluitvormingsproces 

Conform de geldende RUP-procedure
4
 worden/werden volgende stappen genomen/ 

gepland: 
 

                                                           
4
 Artikel 2.2.1 t.e.m. 2.2.6, Artikel 2.2.18 t.e.m. artikel 2.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te 

raadplegen via de volgende website van de Vlaamse Overheid: https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO. 

Besluitvormingsmoment Datum 

Goedkeuring procesnota en startnota door college van 

burgemeester en schepenen 
22/04/2021 

Eerste publieke raadpleging 03/05/2021 – 1/07/2021 

Georganiseerd informatiemoment 19/05/2021 

Plenaire vergadering voorontwerp-RUP  

Voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP  

Openbaar onderzoek van het ontwerp-RUP  

Georganiseerd informatiemoment  

Advies van de GECORO  

Definitieve vaststelling van het RUP  

 

4 Overleg en communicatie 

4.1 Actoren 

Met het oog op een kwalitatieve planningsproces worden verschillende actoren en 
belanghebbende betrokken bij de opmaak van dit RUP. 

In dit hoofdstuk worden de betrokken actoren en belanghebbende opgelijst. Wanneer 
tijdens de loop van het proces bijkomende partners worden gedetecteerd, dan krijgen 
deze alsnog een plaats in de processtructuur zoals opgenomen in de onderstaande 
paragrafen. 

Opdrachtgever opmaak RUP 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Hoogstraten is de op-
drachtgever. 

Planteam 

Het planteam is verantwoordelijk voor de procesmatige en inhoudelijke opvolging van 
het project. Hier wordt het proces inhoudelijk begeleid en worden inhoudelijke ele-
menten en discussiepunten ten gronde besproken en becommentarieerd. In deze 
groep wordt op basis van beleidsbeslissingen inhoudelijke sturing gegeven aan de 
opdracht. De samenstelling van het planteam kan wijzigen gedurende het proces. De 
samenstelling van het planteam wordt opgenomen in de procesnota. 

Het planteam bestaat uit:  

– Arnold Wittenberg, schepen van Cultuur, Sport, Toerisme & Ict 

– Roger Van Aperen, schepen 
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– Ann Embrechts: - Expert Ruimte 

– Daan Aerts – coördinator cultuur en vrije tijd 

– Katrien Peeters - sportfunctionaris 

– Liselotte Raes – Stijn Sneyers (IOK) 

 

Het Departement Omgeving – dienst Veiligheidsrapportering en de dienst MER zijn 
niet opgenomen in het planteam aangezien ervan uitgegaan wordt dat de opmaak 
van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) en een MER-rapport niet vereist zijn. 

Stakeholders 

Te betrekken stakeholders zijn: 

– Sportverenigingen 

– Omwonenden en eigenaars 

– De bevolking van Hoogstraten 

Adviesinstanties 

Afhankelijk van de inhoud van het RUP dienen tijdens het planproces een aantal 
adviesinstanties geraadpleegd worden conform het decreet en het uitvoeringsbe-
sluit

5.
 Bij het planproces voor het RUP sportzones worden minimaal onderstaande 

adviesinstanties betrokken: 

– deputatie Provincie Antwerpen 

– GECORO Hoogstraten 

– Departement Omgeving 

– Departement Landbouw en Visserij 

– VLM 

– ANB 

– Provinciebestuur - dienst integraal waterbeleid 

– Watering De Beneden Mark 

– Agentschap Wegen en Verkeer 

– Sport Vlaanderen 

– Toerisme Vlaanderen 

– Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 

                                                           
5
 Bijlage 1 bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde plan-

ningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage 
en andere effectbeoordelingen . 

4.2 Overlegmodel 

In het project worden verschillende vormen van overleg en/of communicatie onder-
scheiden met de bijhorende overlegfora. Verderop wordt meer duiding gegeven over 
de verschillende overlegfora in het proces. Het aantal en de inhoud van de overleg-
momenten kan continu aangepast worden tijdens het proces.  

In kader van de opmaak van het RUP worden minimaal volgende inspraak en raad-
pleegmomenten voorzien: 

– Een eerste raadpleging van alle betrokken actoren over de startnota (inclusief 
screening plan-MER) – informatiemoment. 

– Een adviesverlening van de betrokken overheidsinstanties over het voorontwerp 
van ruimtelijk uitvoeringsplan en plenaire vergadering.  

– Een openbaar onderzoek voor alle betrokken actoren over het ontwerp van ruim-
telijk uitvoeringsplan – informatiemoment. 

Naast deze juridisch verankerde inspraakmomenten worden bilaterale overlegmo-
menten voorzien met de stakeholders en adviesinstanties indien noodzakelijk.  

Organisatie van de eerste raadpleging over de startnota 

Het doel is om een eerste inspraakronde te organiseren in een vroeg stadium van 
het RUP-proces om zo het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te 
vergroten. Deze eerste inspraakronde dient om inbreng te krijgen over de probleem-
stelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende 
effectenbeoordelingen. 

Het decreet voorziet minstens in een raadpleging van de bevolking over de startnota 
gedurende 60 dagen (ook in het geval van grensoverschrijdende milieueffecten) en 
één participatiemoment. 

Gelet op de inhoud van het RUP wordt voor de raadpleging van het publiek gekozen 
voor: 

– Een aankondiging van de start- en procesnota + mogelijkheid tot het geven van 
input. 

– De documenten zijn raadpleegbaar via een specifieke projectpagina op de websi-
te van de stad Hoogstraten en op het gemeentehuis : 

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

– Een toelichting aan de GECORO.  

– In de sportraad wordt dit RUP eveneens geagendeerd 

– Er wordt een raadplegingsmoment georganiseerd voor alle geïnteresseerden. 

https://www.hoogstraten.be/publieke-raadpleging-startnotas-recreatie
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– Via de gemeentelijke website kan ook rechtstreeks een inspraakreactie op het 
RUP gebeuren. Ook de inschrijving voor het raadplegingsmoment gebeurt via de 
website.  

 

Opgelet: Deze eerste inspraakronde heeft enkel en alleen tot doel om iedereen op 
de hoogte te brengen en om kennis en input te verzamelen, eventuele alternatie-
ven te bepalen en zeker niet om in detail de planopties te becommentariëren (= 

bezwaren te formuleren). Het openbaar onderzoek later in de procedure (zie hoofd-
stuk 4.5.) vormt daarentegen de basis voor het formuleren van bezwaren.  

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclu-
sief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en 
een verslag van het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt 
omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de scopingsnota. Het verslag van het 
participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is eerder alge-
meen van aard.  

Het stadsbestuur stelt de startnota, de procesnota (en eventuele aanpassingen) en 
het verslag van het participatiemoment ter beschikking op haar website en laadt deze 
(indien mogelijk) op in het digitale platform. 

Organisatie van adviesverlening van overheidsinstanties bij voorontwerp-RUP  

Een plenaire vergadering waarin het voorontwerp RUP wordt voorgelegd aan de 
advies verlenende administraties kan optioneel worden voorzien. Dit is niet  verplicht. 
In de fase van de startnota van het RUP werd hierover nog geen beslissing geno-
men. Afhankelijk van de eerder uitgebrachte adviezen, in het kader van de eerste 
adviesronde zal een inschatting gemaakt worden of een plenaire vergadering nood-
zakelijk is. 

In elk geval is er een adviesronde noodzakelijk. 

De adviezen uitgebracht tijdens de adviesronde of in het kader van de plenaire ver-
gadering zullen worden meegenomen in de verdere opmaak van het ontwerp RUP. 

Organisatie van het openbaar onderzoek bij ontwerp-RUP 

Het openbaar onderzoek kan worden gezien als de tweede inspraakronde en heeft 
als doel het betrokken publiek de mogelijkheid te geven zich te kunnen uitspreken 
over het voorliggende ontwerpplan én de bijhorende ontwerp-effectenbeoordelingen. 
In tegenstelling tot de eerste inspraakronde kunnen bij het openbaar onder-
zoek wel bezwaarschriften worden ingediend.  

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) bundelt en coördi-
neert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na 
het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.  

4.3 Informatiekanalen 

Doorlopende informatie 

Voor alle vragen met betrekking tot de opmaak van het RUP kan men terecht op het 
gemeentehuis van Hoogstraten (op afspraak).  

De informatie over het RUP wordt opgenomen op de website van de stad Hoostra-

ten: https://www.hoogstraten.be/publieke-raadpleging-startnotas-recreatie 

Overleg met de eigenaars/betrokkenen 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van de mogelijkheden voor uitbreiden van mo-
gelijkheden voor recreatie op lokaal niveau.   

In functie van het RUP werd voor beide deelplannen van het RUP een zoekzone 
afgebakend (zie startnota RUP). De percelen in de zoekzone  van de lokale recrea-
tieve pool in Minderhout zijn in private eigendom. Om in de toekomst mogelijkheden 
te creëren voor uitbreidingen voor sportinfrastructuur op lokaal niveau, kan er aan het 
RUP een recht van voorkoop worden gekoppeld. Een onteigeningsplan zal niet wor-
den opgemaakt. 

Het is wel van belang om eigenaars en andere betrokken bij het proces te betrekken 
en te informeren maart 2021 zijn de inwoners al geïnformeerd over de grote lijnen 
van het voorliggend RUP.  

Ook in latere planningsfasen kan worden teruggekoppeld met de eigenaars en be-
trokkenen. 

Sportverenigingen 

De sportverenigingen hebben in het kader van de opstart van het RUP de mogelijk-
heden gekregen om hun behoeften kenbaar te maken. Met deze behoeften werd aan 
de slag gegaan binnen de zoekzone van het RUP.  

Met enkele van de sportverenigingen (M.V.V, TTK Minderhout en hockey) zijn de 
voorstellen van voorliggende plannen reeds besproken (december 2020).  

Ook in het verdere planningsproces zullen deze verenigingen actief op de hoogte 
gehouden worden.  

Ook in de sportraad zal dit RUP besproken worden. 

Raadplegingsmomenten 

Het college informeert en raadpleegt de bevolking omtrent de opmaak van het RUP 
op twee momenten: naar aanleiding van de startnota en naar aanleiding van de voor-
lopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad. 

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


     

 4 Overleg en communicatie 

RUP sportzones IOK plangroep 9 

Telkens wordt een raadplegingsperiode van zestig dagen gehouden, en wordt tijdens 
deze periode één participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Dit gebeurt 
onder de vorm van een infovergadering.   

Een infovergadering heeft tot doel om een ruimere bewonersgroep te informeren 
over het project. Op deze vergaderingen is iedereen welkom. 

Het raadplegingsmoment van de startnota word online in een webinar georganiseerd 
omdat corona-maatregelen niet toelaten om een fysieke bijeenkomst te plannen. Het 
raadplegingsmoment gaat door op dinsdag 19 mei 2021 van 19 tot 21u. Via de pro-
jectpagina op de website kan hiervoor ingeschreven worden. Via dezelfde webpagina 
kan ook een inspraakreactie ingediend worden of per aangetekende brief of tegen 
afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. 

De infomomenten worden cf. de geldende regelgeving aangekondigd. 

 


