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Ik, en bijkomend ondergetekenden, zouden graag ons belang aantonen omdat dit project een grotere 

impact en een ruimer belang heeft dan enkel de directe omwonenden. Deze projectgrond heeft een grote 

waarde en belang voor onze gemeente. Er gaat nu een kermis en een circus door op deze terreinen, en in 

het verleden werd hier ook een zomerbar georganiseerd. Gezien de strategische ligging kan dit gebied zelfs 

toeristisch ontwikkeld worden.  Daarom werd voor dit gebied een visienota opgemaakt als beleidsmatig 

gewenste ontwikkeling, waarbij de gemeente een kader opstelde  wat mogelijk en wenselijk is in dit gebied. 

Deze visienota werd opgemaakt in 2015. Ze werd ruim gedragen door de gemeente, GECORO en alle 

gemeenteraadsfracties, en is daarom op 30/04/2015 met zeer ruime meerderheid goedgekeurd.  

Bij dit voorgestede project zijn er echter enkele afwijkingen op deze visienota. Er werd advies gevraagd aan 

de GECORO en ook dit orgaan heeft enkele belangrijke opmerkingen gegeven op 22/3/2021 en 23/5/2022. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze opmerkingen niet doorgegeven aan de 

ontwikkelaar  en het is ons niet duidelijk waarom, want er zijn wel degelijk enkele fundamentele elementen 

uit de visienota niet gevolgd.  

 

Een opsomming van de elementen vanuit de visienota die niet gevolgd werden: 

- Sociale huisvestingsprojecten moeten prioriteit krijgen.  Er staat letterlijk in de visienota: “Daarenboven 

dient er steeds minimaal 10% van de wooneenheden voorbehouden te worden voor het inrichten van 

sociale huurwoningen”  

Er zijn in het project geen sociale woningen voorzien. De gemeente heeft een deel van de gronden 

verkocht aan de projectontwikkelaar. Wettelijk werd bepaald dat je als overheid gronden afgeeft 

aan een ontwikkelaar en indien je sociaal objectief niet bereikt is, de ontwikkelaar sociale woningen 

moet voorzien. Indien deze niet in natura worden gerealiseerd, kan een stedenbouwkundige last 

opgenomen worden bij de verlening van de vergunning. Hier kan bv. ook een financiële last aan 

gekoppeld worden, waarbij geld wordt overgemaakt aan bv. de gemeente of een sociale 

woonmaatschappij voor de bouw/aankoop  van sociale woningen. 

 

-“De draagkracht van de wijk is prioritair.” 

De wijk is zeer beperkt geraadpleegd, met enkele inwoners die weliswaar enkele keren bijeenkwam 

met de ontwikkelaar, maar waarbij ze heel beperkt waren in hun inspraak: ze mochten enkel de 

voorgelegde volumes inplaatsen, en mochten daarna zelfs geen informatie doorgeven of bespreken 

met andere wijkbewoners. 

We willen dat dit dossier gedragen wordt door de bevolking, zoals genoteerd in de visienota.  

 

 



- Doorsteken en zichtsassen naar het water vanuit de achterliggende woningen.  

Er is geen enkele zichtsas voorzien; er is zelfs een blok parallel aan het kanaal geplaatst die het 

volledige zicht blokkeert. 

 

-"zongeoriënteerd bouwen” en "doorzonwoningen" 

Werd niet opgenomen in dit project 

 

-"het voorzien van een project waarbij gebruik gemaakt wordt van een gemeenschappelijke woonvorm 

vormt een meerwaarde (o.a. gedeelde woning, zorgwoning, co-housingproject)" 

Werd niet opgenomen in dit project. Het gaat enkel om appartementen en enkele 

eengezinswoningen; bezwaarlijk alternatieve woonvormen te noemen. We vinden het spijtig dat 

deze meerwaarde niet opgenomen is. 

 

- De woondichtheid van de te ontwikkelen woonmogelijkheden moet afgestemd zijn op de omgeving en 

mogen de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden. Het karakter en eigenheid van de wijk dient te 

worden behouden, dakvorm, … “De inrichting van de woonprojecten in binnengebieden worden 

beoordeeld op hun goede nabuurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal, ruimtelijke en 

visuele impact betreft.”  

Dit is niet het geval. In het bebouwde gebied wordt een meer dan stedelijke dichtheid (bijna 100 

wooneenheden/ha) gerealiseerd terwijl de voorgestelde dichtheid buiten de steden op 50WE/ha 

ligt. (Schoten ligt in het buitengebied, dus een wooneenheid van 25 WE/ha is de norm, met een 

maximum van 50WE/ha, wat hier overschreden wordt.) De ontwerper rekent echter de 

naastliggende grond van jachthaven bij om in de buurt te komen van de 50 WE/ha. Maar het feit 

dat de omwonenden die op de inspraakvergaderingen waren, het aantal wooneenheden vastgelegd 

kreeg, is duidelijk een indicatie dat die norm van 50 moest gehaald worden en dat dit prioritair was 

aan de ruimtelijke structuur van dit project.  

In de visienota wordt het kanaal Dessel-Schoten aangehaald als belangrijke recreatieve en 

ecologische as. De jachthaven onder andere, maakt daar dus een belangrijk onderdeel van uit. Dit 

meerekenen als grond waar bebouwing/ woonfunctie kan, is dus niet wezenlijk. 

De woontypologie, dakvorm, schaal en visuele impact wijken alle sterk af van het woonblok dat dit 

project omgeeft. 

Bovendien ligt het project in het gewestplan in een zone waar enkel 3 bouwlagen mogelijk zijn 

(bruin omrand, zone III). Er is geen BPA of RUP actief die zegt dat hier meer mogelijk is. Het lijkt ons 

dat hier van kan afgeweken worden, maar gezien de visienota hier als beleidsmatig gewenste 

ontwikkeling dient, niet volgens de voorgestelde plannen. Het is best dat hier niet te veel van wordt 

afgeweken om het dorpse karakter te behouden.  

 

 



- In de visienota werd geschreven dat op het centrale plein de kermis moet kunnen doorgaan. 

Het geplande plein is hier te klein voor, of het is alleszins niet aangetoond met een schets dat dit wel 

zou kunnen.  Het lijkt ons dat de kermis te weinig ruimte zal hebben, en ingesloten door de 

bebouwing voor overlast zal zorgen bij de nieuwe bewoners.  

 

- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid. "Het gewenste aantal wooneenheden moet 

bijkomend verantwoord worden aan de hand van een mobiliteitsstudie. De mobiliteitsstudie moet rekening 

houden met de bestaande mobiliteit in de omgeving en kan daarenboven een oplossing bieden voor de 

mobiliteitsproblemen van de reeds verzadigde kruispunten die gelegen zijn ter hoogte van de Venstraat, 

Theofiel van Cauwenberghslei, Villerslei en Zaatstraat.” 

In de stukken van het omgevingsloket staat in nota “effect omgeving 14 juni 2022 114859” het 

volgende: "geen enkele reden om aan te nemen dat er aanzienlijke effecten op vlak van verkeer en 

mobiliteit"; dus geen noodzaak een bijkomende mober op te maken. We  betwisten dit. De in- en uitrit 

van de parking bevindt zich in de plannen  vlak naast een ophaalbrug, tussen twee verkeerslichten in 

die op 100m van mekaar liggen. Op momenten dat de brug open gaat is het daar al lang aanschuiven 

en zullen de bewoners/ bezoekers moeilijk op de openbare weg geraken of in elk geval het verkeer 

ernstig verstoren. Bovendien kruist die inrit een zeer belangrijke fietsroute. 

Bovendien wordt er gezegd dat er geen cumulatieve effecten moeten onderzocht worden. De 

aangevoerde mobiliteitsstudie negeert echter een zeer groot woonproject aan de overkant van de 

vaart, zodat ze enkel rekening houden met de huidige toestand. Binnen het jaar komen er echter 

meer dan 100 wooneenheden bij (project "aan de vaart") die het kruispunt aan de vaart bijkomend 

zullen belasten. Deze toename zal er dus al zijn nog voor dit project afgerond zal zijn, dus dient deze 

bijkomende verkeersstromen in rekening gebracht worden.  

Een bijkomende MOBER lijkt ons dus aangewezen. 

 

- In de stukken van het omgevingsloket staat in nota “effect omgeving 14 juni 2022 114859”: geen effect op 

het watersysteem." In de nota “effect omgeving SV 14 juni 2022 114859” wordt dan weer gezegd: "wel 

effecten op het watersysteem." en tegelijk dat het projectgebied niet in overstromingsgevoelig gebied ligt.  

Dit is mogelijk incorrect.  Een klein deel van het gebied, het meest zuidoostelijke punt, ligt wel in 

overstromingsgevoelig gebied.  Aangezien de Brakkenbeek deels verlegd wordt, moet er wel 

bestudeerd worden wat hiervan het effect zal zijn op de overstromingsgevoeligheid van de 

stroomafwaartse stukken land. 

 
Verder vragen we ons af, of genoeg rekening is gehouden met eventuele ecologische functies. Met name  
de aanleg van de oevers of groene bermen voor eventuele beperkte groencorridor moet verder uitgewerkt 
worden. 

 

 


