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1 / INLEIDING 

Op basis van de uitkomst van de sneltoets werden vijf thema’s naar voor geschoven, die aanleiding zijn voor de verdieping en verbreding van 

het huidige mobiliteitsplan. Het gaat om volgende thema’s: 

- fietsnetwerk; 

- wegennetwerk; 

- openbaar vervoer; 

- bovengemeentelijke acties i.v.m. routes zwaar verkeer; 

- flankerend beleid. 

Het parkeerbeleid werd in de sneltoets niet weerhouden als te verbreden of verdiepen thema. Nochtans zullen ook recente wijzigingen in het 

parkeerbeleid mede opgenomen worden in het beleidsplan. 

De verdere procedure omvatte 3 fasen zoals beschreven in de handleiding ‘spoor 2: verbreden en verdiepen van het gemeentelijk 

mobiliteitsplan’. In een eerste fase werd de verkenningsnota door de gemeente opgemaakt, waarbij door middel van de verbredings- en 

verdiepingsmatrices de mogelijke relaties met andere thema’s en werkdomeinen in kaart werden gebracht. Deze werden concreter gemaakt in de 

relatietabellen waar taakstellingen werden geformuleerd. Verder werd ook het onderzoeksopzet bepaald in deze fase. De verkenningsnota werd 

goedgekeurd op de Provinciale Auditcommissie (PAC) van 19 november 2009.  

In een tweede fase werd het onderzoek uitgevoerd dat naar voren werd geschoven in de verkenningsfase. De resultaten hiervan werden 

beschreven in de uitwerkingsnota, die werd besproken op de GBC van 22 juni 2010 en conform werd verklaard op de PAC van 16 december 

2010. Dit verslag werd mee opgenomen in deze nota als bijlage 2.  

In de derde en laatste fase wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt. Het bijgestuurde duurzaam scenario wordt vertaald naar een beleidsplan 

met een terugkoppeling naar de taakstellingen zoals die in de Verkenningsnota werden geformuleerd. Er wordt nagegaan of de taakstellingen 

zijn gehaald. De uitwerking hiervan zal gebeuren aan de hand van de drie werkdomeinen, A, B en C (ruimtelijke ontwikkelingen, 

verkeersnetwerken en flankerende maatregelen). Het beleidsplan wordt gekoppeld aan een concreet actieprogramma dat leesbaar is vanuit 5 

verschillende invalshoeken: 

- een basisactieprogramma, opgebouwd vanuit de werkdomeinen A, B en C; 

- een werkprogramma dat aangeeft op welke locatie wat moet gebeuren; 

- een investeringsprogramma dat duidelijk maakt wat de timing en de kostprijs is; 

- een beleidsprogramma dat is opgebouwd volgens de beleidsdoelstellingen (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, toegankelijkheid 

en milieu); 

- een takenprogramma dat duidelijk maakt wie de initiatiefnemers en betrokken partners zijn. 
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Overzicht stappenplan 



 

VECTRIS CVBA / HOOGSTRATEN VERBREDEN EN VERDIEPEN MP HOOGSTRATEN / BELEIDSPLAN / NOVEMBER 2011 / 3 

1.1 / PARTICIPATIETRAJECT 

De communicatie over het mobiliteitsbeleid van de stad Hoogstraten wordt uitgesplitst naar interne communicatie (tussen het bestuur en de 

stedelijke of andere afdelingen/diensten) en externe communicatie (tussen het bestuur en de burger).  

1.1.1 / Interne communicatie 

De interne communicatie vindt plaats binnen het stadsbestuur en alle administratieve en technische diensten, meer bepaald via volgende 

overlegplatformen. Ook het overleg met andere mobiliteitsactoren (GBC) wordt hier genoemd onder ‘interne communicatie’. 

1.1.1.1 / GEMEENTELIJKE VERKEERSRAAD 

Dit overlegplatform bestaat voornamelijk uit personen die een sterke interesse hebben in de algemene mobiliteit in Hoogstraten. De leden van de 

verkeersraad zijn gerekruteerd vanuit de diverse dorpsraden (van de 6 deeldorpen), afgevaardigden vanuit het college van burgemeester en 

schepenen, afgevaardigden vanuit de politiezone en vanuit de gemeentelijke administratie en afgevaardigden vanuit enkele 

belangenorganisaties (bejaardenraad, Unizo, …). 

De gemeentelijke verkeersraad wordt stelselmatig in kennis gesteld van de beslissingen aangaande de mobiliteit zowel vanuit het 

schepencollege als vanuit de gemeenteraad. Zo nam deze verkeersraad in het verleden reeds kennis van de resultaten van de sneltoets en wordt 

ze op informele wijze verder ingelicht over de administratieve vooruitgang van dit dossier. Ook de uitwerkingsnota werd besproken in de 

verkeersraad. 

1.1.1.2 / GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE (GBC) 

In de GBC zetelen, naast de leden van het college van burgemeester en schepenen, de lokale politie, afgevaardigden vanuit de afdeling 

grondgebiedszaken, een afgevaardigde van de verkeersraad, afgevaardigden van De Lijn, van de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV), van de 

afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (MOW) en van de dienst Mobiliteit van de Provincie Antwerpen. 

Alle dossiers die worden voorgelegd aan de PAC worden vooraf besproken binnen de GBC. Met betrekking tot de verbreding en de verdieping van 

het mobiliteitsplan van Hoogstraten zijn er beslissingsmomenten voorzien met de GBC bij beëindiging van elke fase (verkenningsfase, 

uitwerkingsfase en vastlegging van het beleidsplan).  
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1.1.1.3 / GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Het spreekt voor zich dat het college van burgemeester en schepenen zich in eerste instantie uitspreekt over de mobiliteitsgerelateerde zaken. 

Indien nodig of noodzakelijk worden besluiten op de agenda van de gemeenteraad geplaatst en wordt een beslissing van de gemeenteraad 

uitgelokt. 

Ook na de conformverklaring door de auditor van de Provinciale Advies Commissie (PAC) heeft de gemeenteraad van Hoogstraten op 28 maart 

2003 het huidige mobiliteitsplan van Hoogstraten definitief goedgekeurd. Na goedkeuring van de verbreding en verdieping van dit 

mobiliteitsplan zal de gemeenteraad van Hoogstraten opnieuw worden uitgenodigd om deze aanpassingen goed te keuren. 

1.1.1.4 / POLITIEKE FRACTIES 

De verschillende politieke fracties werkzaam in Hoogstraten worden automatisch op de hoogte gehouden van alle beslissingen, genomen door 

het college van burgemeester en schepenen en door de gemeenteraad; dus ook van alle besluiten op het vlak van mobiliteit. Zij krijgen immers 

alle beslissingen aangereikt van beide bestuursorganen. 

1.1.1.5 / INFORMELE CONTACTEN TUSSEN DIENSTEN EN AFDELINGEN 

Het spreekt voor zich dat via informele contacten tussen personeelsleden afkomstig van diensten en afdelingen van de stedelijke administratie 

en technische diensten, wordt gecommuniceerd over de geplande aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

1.1.2 / Externe communicatie 

De burger kan actief deelnemen aan de communicatie over de verbreding en de verdieping het mobiliteitsplan van Hoogstraten. Volgende 

participatiemomenten worden voorzien. 

1.1.2.1 / DORPSRADEN 

Er werd een toelichting voorzien van de uitwerkingsnota voor de dorpsraden van 4 deeldorpen van Hoogstraten. Hierdoor werd overleg 

gegarandeerd tussen de plaatselijke overheid, het verenigingsleven, de plaatselijke belangengroepen en de individuele burger. 

Binnen deze overlegmomenten kon iedere aanwezige opmerkingen formuleren en suggesties aanreiken. Op de dorpsraden werden echter geen 

opmerkingen gemaakt. 

Verder werd er ook een infovergadering gehouden op 21 maart 2011 voor de gehele gemeente. Hier werden opmerkingen gemaakt over: 

- de verkeersafwikkeling in het domein van Wortel Kolonie (hiervoor werden scenario’s uitgewerkt binnen het beleidsplan). 



 

VECTRIS CVBA / HOOGSTRATEN VERBREDEN EN VERDIEPEN MP HOOGSTRATEN / BELEIDSPLAN / NOVEMBER 2011 / 5 

- de verkeersontlasting van de dorpscentra, in het bijzonder voor Hoogstraten-centrum en Meer-centrum. Hier werden onder meer de 

opties besproken van het weren van het vrachtverkeer in Meerdorp (eventueel trajectcontrole op bestemmingsverkeer) en de afbuiging 

van de primaire weg vanuit de N144 Loenhoutseweg over de Hinnenboomstraat naar de Sint Lenaartseweg, inclusief de opties: 

afbuiging over de Houtelweg richting Rijkevorsel of onteigening cafeetje op de hoek van de Lodewijk De Konincklaan (dit werd mee 

opgenomen in het beleidsplan). 

- Het weren van sluipverkeer (voornamelijk vrachtverkeer) vanuit Baarle Hertog/Nassau op de Lage Weg (hier werd rekening mee 

gehouden bij de tonnagebeperkingen). 

1.1.2.2 / STEDELIJKE WEBSITE 

De uitwerkingsnota en het goedgekeurde beleidsplan van het aangepaste mobiliteitsplan van Hoogstraten zullen integraal worden opgenomen 

op de website van de stad Hoogstraten, waar deze documenten kunnen gedownload worden. Steeds bestaat de kans dat de individuele burger 

via de zogenaamde "meldingsbladen" opmerkingen of suggesties aanreikt. Hier zijn op dit moment nog geen opmerkingen op gekomen.  

1.1.2.3 / STEDELIJK INFORMATIEBLAD 

De uitwerkingsnota en het goedgekeurde beleidsplan worden besproken in het informatieblad van de stad Hoogstraten, met duidelijke verwijzing 

naar de website(s) en naar de betrokken gemeentelijke diensten, zodat gerichte informatie kan worden opgevraagd. Hier zijn op dit moment nog 

geen opmerkingen op gekomen.  

Bovenstaand participatietraject werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 13 december 2010. 
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1.2 / BETROKKEN ACTOREN 

LEDEN Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

Arnold Van Aperen Stadsbestuur van Hoogstraten, Burgemeester 

An Desmedt Stadsbestuur van Hoogstraten, Schepen 

Jos Martens Stadsbestuur van Hoogstraten, Schepen 

Marc Haseldonckx Stadsbestuur van Hoogstraten, Schepen 

Tinne Rombouts Stadsbestuur van Hoogstraten, Schepen 

Ward Baets Stadsbestuur van Hoogstraten, Schepen 

Frans Tackx Stadsbestuur van Hoogstraten, Raadslid 

Jan Huybrechts Stadsbestuur van Hoogstraten, Raadslid 

Johan Vermeeren Stadsbestuur van Hoogstraten, Raadslid 

Ria Vinckx Stadsbestuur van Hoogstraten, Raadslid 

Harry Vanderhenst Stadsbestuur van Hoogstraten, Coördinator afdeling grondgebiedszaken 

Jos Huybrechts Stadsbestuur van Hoogstraten, Voorzitter verkeersraad 

Luc De Keuster Stadsbestuur van Hoogstraten, Medewerker dienst openbare werken 

Jelle Willebrords Verkeersconsulent - dienst verkeer, politie Noorderkempen 

Dick de Jong  
Marcel Torfs  

Afgevaardigde van De Lijn 
Afgevaardigde van De Lijn 

H. Havermans Vlaamse Overheid – AWV 

Ir. De Preter Vlaamse Overheid – AWV 

Luc Borremans Vlaamse Overheid – AWV 

Kathleen Huet 
Kathy Van Aperen 
Mustafa Aktas 

Vlaamse Overheid – MOW aBMV 
Afgevaardigde van de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen 
Dienstkringingenieur van AWV 

 

PROJECTVERLOOP  

GBC Verkenningsnota 22 oktober 2009 

PAC Verkenningsnota 19 november 2009 

GBC Uitwerkingsnota 10 september 2010 

PAC Uitwerkingsnota 16 december 2010 

GBC Beleidsplan 2 september 2011 
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INFORMATIEF DEEL 
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2 / SAMENVATTING PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEK 

Hoogstraten is gelegen in de provincie Antwerpen en telt ruim 20.000 inwoners. De stad bestaat uit Hoogstraten en 6 deelkernen, zijnde 

Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel. 

De verschillende thema's die in de sneltoets geselecteerd werden, geven aan dat de gemeente de verkeersdruk op haar grondgebied wil 

beperken. De gemeente wil wijzigingen in het wegennet, het fietsnetwerk en het openbaar vervoer invoeren in haar mobiliteitsplan. Verder wil ze 

ook de overlast tegengaan binnen de gemeente. Daarom werden er ook acties gepland met betrekking tot het zwaar vervoer en het flankerend 

beleid.  

- Welke zijn de potenties of de knelpunten in verband met het fietsnetwerk en welke maatregelen zijn nodig om fietsvoorzieningen op het 

fietsroutenetwerk te verbeteren en te beveiligen? 

- In hoeverre moet de gewenste verkeersstructuur (lokaal en bovenlokaal) aangepast worden aan recente en geplande ruimtelijke of 

verkeersontwikkelingen of aan een gewijzigd planningskader? Voldoet de huidige wegencategorisering nog aan de aangepaste 

wensstructuur verkeer?  

- Opname van het recent gewijzigde openbaarvervoeraanbod (trein en bus) in het mobiliteitsplan en toetsing van het huidige aanbod aan de 

Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. 

- Hoe kunnen bedrijven(zones) in de stad best ontsloten en gekanaliseerd worden naar het hoger wegennet zonder omgevingshinder in 

Hoogstraten en de omliggende gemeenten? 

- In hoeverre waren de voorbije sensibiliseringsacties succesvol en zijn er nog leemtes in het flankerend beleid? Kunnen de flankerende 

maatregelen beter op elkaar afgestemd worden? Gezien Hoogstraten een onderwijscentrum is, gaat bijzondere aandacht naar de 

schoolbetrokkenen. 

Om meer inzicht te verwerven in deze thema’s werd onderzoek gevoerd. 

2.1 / FIETSNETWERKEN 

In het bestaande mobiliteitsplan (beleidsplan) werd in 2002 een hele reeks van noodzakelijke infrastructuurmaatregelen voorgesteld om de 

veiligheid voor fietsers te bevorderen. Er werd op basis van terreinwerk nagegaan in hoeverre dit actieplan nog actueel is. Er werd nagegaan 

welke maatregelen al dan niet reeds gerealiseerd zijn en welke nieuwe maatregelen zich opdringen door gewijzigde omstandigheden.  
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2.2 / WEGENNETWERK 

De intensiteitstellingen op de belangrijkste invalswegen in de stad (Meerseweg, Vrijheid, Gelmelstraat, Sint-Lenaartse- en N144 Loenhoutseweg) 

werden bestudeerd. Naar aanleiding van de studie Noorderkempen werden selected-linkanalyses uitgevoerd in het multimodaal model van de 

provincie Antwerpen. De resultaten van deze oefening bevestigen echter niet de hierboven genoemde veronderstelling. Het is wel zo dat de 

doortochten van onder meer Rijkevorsel en Hoogstraten lijden onder een hoge verkeersdruk, maar er zijn geen markante intensiteitsverschillen 

tussen de belangrijke wegen in de regio. Zo scoort de N14 niet opvallend hoger dan een aantal dwarsende steenwegen. Er is dus eerder sprake 

van een diffuus gebruik van het wegennet. Een groot aandeel van het verkeer heeft zijn herkomst of bestemming in de regio zelf, wat meteen ook 

het diffuus verkeerskarakter verklaart. Verder werd er ook een ongevallenanalyse uitgevoerd. Er werden verschillende ongevallen geregistreerd 

op de N-wegen. Vooral het stuk van de N14 in het centrum van Hoogstraten springt hier bovenuit. Ook op de invalswegen in Meer werden er 

verschillende ongevallen geregistreerd. 

Uit de tellingen uitgevoerd specifiek voor het mobiliteitsplan kwam naar voor dat de N14 toch hogere intensiteiten kent dan de N114, de N124 en 

de N115. Op de N14 bedragen de intensiteiten zelfs bijna een het dubbele van deze op de wegen die hier op aantakken.  

2.3 / OPENBAAR VERVOER 

Er werd een analyse gemaakt van het huidig openbaarvervoeraanbod. Hieruit blijkt dat het station Noorderkempen een succes is. De parkings 

staat meestal vol, uitbreiding is voorzien met een verdubbeling van de capaciteit tegen 2013. Gelet op de regionale ambities is de zorg voor het 

voor- en natransport ook met de fiets en de bus belangrijk: voldoende stallingen, goede frequenties, gewaarborgde aansluitingen en 

lijnvoeringstrajecten, tariefintegratie. Kortom, zorg om de gehele vervoerketen. Uit de analyse van het busaanbod blijkt dat de meeste 

woongebieden in de gemeente min of meer binnen het bereik liggen van een halte voor openbaar vervoer. Het aanbod laat soms wel te wensen 

over. Zo werd vastgesteld dat het aanbod in deelkern Meerle en Meersel-dreef als problematisch ervaren wordt. Minder ontsloten gebieden 

worden wel bediend door de belbus. 

2.4 / ZWAAR VERVOER 

Aan de hand van bestaande verkeerstellingen die gehouden werden in najaar 2009 en voorjaar 2010 werd nagegaan wat de verkeersdruk is van 

zwaar vervoer in de regio. Deze cijfers bevestigen dat de druk van het zwaar verkeer op de doortocht en invalswegen van het centrum van 

Hoogstraten hoog is. De aanwezigheid van bedrijvenpark De Kluis en de veiling verklaren deze cijfers voor een groot deel. Het is echter 

onduidelijk in welke mate het zwaar verkeer zijn bestemming heeft in een bedrijf op grondgebied van Hoogstraten, dan wel of het gaat om 

doorgaand verkeer. De ontsluiting van de transportzones van Meer en Hazeldonk (Nederland) zijn rechtstreeks bereikbaar vanaf de dubbele 

rotonde ter hoogte van De Mosten.  
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2.5 / FLANKEREND BELEID 

In het Zonale Veiligheidsplan van politiezone Noorderkempen staat het beheersen van de verkeersonveiligheid als eerste strategische 

doelstelling beschreven. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid hebben inherent betrekking op alle activiteiten van de dienst Verkeer van de 

politiezone. Maar omdat de middelen en capaciteit van de dienst Verkeer beperkt zijn, is de samenwerking met zowel interne als externe partners 

een must. Er werden verschillende acties uitgewerkt in dit Zonale Veiligheidsplan. Verder werden ook de sensibilisatiecampagnes van de 

gemeente opgelijst en geëvalueerd.  

2.6 / PARKEERBELEID 

Sinds 2008 geldt in Hoogstraten een blauwe zone (parkeren met beperkte parkeertijd). Deze reglementering is van toepassing op de totale 

centrale doorgangsweg van Hoogstraten-centrum, dus vanaf de splitsing Vrijheid-Moerstraat tot aan de splitsing Lodewijk De Konincklaan-

N144, en telkens over een afstand van 50 meter in alle zijstraten van deze centrale doorgangsweg. De regeling is van toepassing vanaf 09:00 

uur tot 18:00 uur en dit op alle dagen met uitzondering van zon- en feestdagen. De stad Hoogstraten heeft in haar reglementering de nodige 

bepalingen opgenomen met betrekking tot de vrijstelling parkeerkaart. Er zijn in het reglement specifieke regelingen opgenomen ten behoeve 

van de gehandicapten en andere doelgroepen. Daarnaast werd de bewonerskaart geïntroduceerd. De zogenaamde langparkeerders werden in de 

eerste plaats verwezen naar de aanliggende straten en pleintjes, gelegen buiten de 50-meterzone vanaf de centrale weg.  

Op gans het grondgebied van Hoogstraten hanteert het stadsbestuur een normering per wooneenheid op het vlak van het parkeren. Zo dient 

minimaal 1,5 parkeerplaats voorzien te worden bij elk nieuw appartementsgebouw.  

Ter ondersteuning van deze visie wordt in 2011 een parkeerplan voor Hoogstraten-centrum uitgewerkt. Hoogstraten plant een eenvormige en 

duidelijke parkeerroute met een opvallende bewegwijzering naar de verschillende zones en de verschillende langparkeerhavens. 

Tot op heden werd, buiten de hoger genoemde zone, geen structurele overlast inzake het parkeren vastgesteld. Daarom werd voor de andere 

gebieden op het grondgebied van Hoogstraten geen specifiek parkeerbeleid nagestreefd. Uitzondering hierop betreft het parkeerbeleid ten 

aanzien van vrachtwagens in de dorpscentra. De vrachtwagens worden daarom zoveel mogelijk geweerd van de parkeerstroken in de 

dorpscentra.  
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RICHTINGGEVEND DEEL 
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3 / OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

Op basis van de analyse van de probleemstellingen in de uitwerkingsfase worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

Werkdomein A – Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

- Strategische ruimtelijke projecten met invloed op verkeer en mobiliteit 

Optimale bereikbaarheid van attractiepolen van en naar het hoofdwegennetwerk, met minimale omgevingshinder voor dorpskernen en 

woonwijken.  

De verkeersnetwerken moeten aangepast worden waardoor de ruimtelijke projecten optimaal bereikbaar worden voor de verschillende 

vervoermodi. 

Werkdomein B – Netwerken per verplaatsingswijze 

- Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen 

- Geen wijzigingen tegenover de operationele doelstellingen van het vorige mobiliteitsplan. 

- Fietsnetwerk 

Bij nieuwe ontwikkelingen: zoeken naar goede fietsroutes naar centrumbestemmingen. 

Veilige routes voor fietsers en in de woonwijken.  

- Openbaarvervoernetwerk 

- Een van de doelstellingen is om alle woongebieden, bedrijvenzones en kernen goed te ontsluiten met het openbaar vervoer en de 

doorstroming van de bus te optimaliseren.  

- Meer busverkeer door de kernen leidt immers tot minder autoverkeer en maakt de kernen leefbaarder. Ook de frequentie en 

afstemming op andere lijnen en vormen van openbaar vervoer zorgen voor een afname van de wachttijden en doen de 

overstapmogelijkheden toenemen. Dit komt ten goede aan de verkeersleefbaarheid.  

- Daarnaast behoort het tot de doelstellingen om een halte van De Lijn te voorzien aan nieuwe ruimtelijke projecten en te zorgen voor 

voldoende overstapmodi. 

- Herinrichting van wegen 

- Er dient voldoende capaciteit te zijn op de ontsluitingswegen zodat een veilige ontsluiting van de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk is.  
- De wegencategorisering wordt afgestemd op de categorisering van wegen van buurgemeenten en toekomstige ontwikkelingen 

binnen een multimodale benadering. 

- Een andere doelstelling is het overeenstemmen van de functie van een weg met de wegencategorising. 
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- Parkeerbeleid 

- Het huidige parkeerbeleid wordt geactualiseerd en het parkeerplan wordt afgestemd op de strategische ruimtelijke projecten. 

Hierbij wordt rekening gehouden met blauwe zones, het eventueel invoeren van bewonerskaarten betalend parkeren. 

Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen 

Ondersteuning van het mobiliteitsbeleid door middel van sensibiliseringscampagnes naar verschillende doelgroepen. 

efficiënte handhaving inzake parkeerbeleid, snelheidsovertredingen… 

Organisatie en management van het mobiliteitsbeleid. 
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4 / WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN HUN MOBILITEITSEFFECTEN 

4.1 / RUIMTELIJKE PLANNING 

Hoogstraten werd in het RSV ingedeeld bij de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. De stad Hoogstraten wordt in het structuurplan 

Vlaanderen aangeduid als een concentratiegebied van economische activiteiten. Hoogstraten ligt op circa 17 km afstand van Turnhout en circa 

37 km van Antwerpen, de meest nabijgelegen stedelijke gebieden. Hoogstraten heeft een goed uitgeruste historische stedelijke kern die duidelijk 

afgebakend kan worden en heeft potenties om een stedelijk aanbodbeleid te voeren. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in partiële herziening. Daarbij zal onder meer het tracéverloop van de N144 als primaire weg 

type II beperkt worden tot het deel tussen E19 en Hinnenboomstraat. Het oostelijk deel van de N144 wordt dan een lokale weg. 

In de synthese van de ruimtelijke structuur in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) wordt 

benadrukt dat de belangrijke open ruimten van de Noorderkempen grensoverschrijdend zijn en een rol spelen op boven-provinciaal niveau. De 

structuurbepalende landbouwgebieden liggen in een netwerk van natuur- en grondgebonden landbouwgebieden. Een concentratiegebied van 

glastuinbouw is aangeduid nabij Hoogstraten.  

Ter bespreking van het ruimtelijk concept in het RSPA wordt aangegeven dat de tuinbouwfunctie in Hoogstraten specifieke eisen stelt. Het 

belang van de ligging nabij de Nederlandse grens uit zich ook in de noodzaak tot een samenhangende ontwikkeling van de transportzones Meer 

en Hazeldonk. In het openbaarvervoernet wordt het stedelijk gebied Hoogstraten als knooppunt aangeduid. Om de rol van kleinstedelijk gebied 

(naast het regionaal stedelijk gebied Turnhout) en verdichtingspunt te vervullen, zijn uitbreiding, verdichting en opwaardering van het 

kleinstedelijk gebied Hoogstraten noodzakelijk. 

In het RSPA wordt de N14 ten zuiden van de N144 geselecteerd als secundaire weg II. De primaire en secundaire wegen zijn terug te vinden in 

figuur 9. Het RSPA werd onlangs herzien waarbij onder meer de resultaten van de streefbeeldstudie voor de N144 en de mobiliteitsstudie N124 

mee werden opgenomen.  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 1. Het beleid is gebaseerd op volgende 

uitgangspunten: 

- De gewenste ontwikkeling van de gemeente kadert binnen het RSV en het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

- Fysisch systeem als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen 
                                                             

1  ‘Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten – Iris Consult i.o.v. gemeente Hoogstraten – april 2005 
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- Diversiteit en samenhang van de deelruimten 

- Preventief handelen: tijdig inspelen op nieuwe tendenzen. 

Doelstellingen ruimtelijk beleid:  

- Hoogdynamische activiteiten aanmoedigen in de hoogdynamische as (binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied) 

- Uitbouwen van een aantrekkelijk stedelijk gebied  

- Troeven van landschap, natuur en recreatie uitspelen 

- Land- en tuinbouw stimuleren en versterken 

- Ontwikkelen van een herkenbare landschappelijke en natuurlijke structuur 

- Garanderen van leefbaarheid en identiteit in de kernen van het buitengebied. 

De afbakening van het kleinstedelijk gebied werd vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 2 

 
                                                             

2  PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten – Arcadis Gedas i.o.v. provincie Antwerpen  – goedkeuring mei 2007 
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Figuur 1: Gewenste ruimtelijke structuur (gemeentelijk structuurplan Hoogstraten, Iris consulting) 
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Figuur 2: Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten (Arcadis Gedas) 
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4.2 / STRATEGISCHE RUIMTELIJKE PROJECTEN  

 

Figuur 3: Situering ruimtelijke projecten 
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Situering ruimtelijke projecten 

4.2.1 / Wonen 

PRUP Leemstraat 

Het PRUP Leemstraat te Hoogstraten staat in voor de opvang van een gedeelte van de taakstelling rond wonen binnen het kleinstedelijk gebied 

Hoogstraten. Hiervoor is een herbestemming van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk woongebied voorzien. De woondichtheid in de 

projectzones Leemstraat, 's Boschstraat en Den Dijk is vastgelegd op minimaal 25 woningen per hectare. De oppervlakte van SW2 en SW3 

bedragen respectievelijk 4.10 ha en 3.10 ha. Er is dus plaats voor minimaal 180 woningen. 

Op het grafisch plan duiden de zwarte pijlen op de plaatsen waar een ontsluiting voorzien is. Projectzone Leemstraat wordt voor autoverkeer 

ontsloten via de Leemstraat en de ’s Boschstraat. Een tweetal fiets- en wandelassen door het gebied komen uit in de Leemtraat (2 punten) en ’s 

Boschstraat (1 punt). Projectzone Den Dijk wordt voor autoverkeer enkel ontsloten via de ’s Boschstraat (1 punt). 

PRUP Zuid-Oost Centrum 

Het PRUP Zuid-Oost Centrum te Hoogstraten staat in voor de opvang van een gedeelte van de taakstelling rond wonen binnen het kleinstedelijk 

gebied Hoogstraten. Hiervoor is een herbestemming van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk woongebied voorzien. De woondichtheid is 

vastgelegd op minimaal 25 woningen per hectare. De oppervlakte van het gebied (SW4) bedraagt 3,6 hectare, dat betekent dat er plaats is voor 

minimaal 90 woningen.  

De projectzone wordt ontsloten voor autoverkeer via Houvast en de R. Keldermansstraat. Voor fietsers en voetgangers komt er een doorsteek 

tussen de Keldermansstraat en de Lod. De Konincklaan. 

Ook tussen de Achtelse- en H.-Bloedstraat is een gelijkaardig inbreidingsproject gepland. Door deze woonprojecten raakt het woongebied rond de 

H.-Bloedstraat stilaan volgebouwd. Dit gebied wordt voor autoverkeer enkel ontsloten via de noordelijke aansluiting van de H.-Bloedstraat op de 

N14 Heilig Bloedlaan, wat de ontsluiting in noodsituaties kwetsbaar maakt. Daarom wordt voorgesteld het meest zuidelijke deel van de H. 

Bloedstraat tussen de Louis Domsstraat en de N14 L. De Konincklaan te optimaliseren (nu deels aardeweg) en geheel of gedeeltelijk als beperkt 

eenrichtingsverkeer te voorzien vanaf de N14. Het eerste deel vanaf de N14 kan eventueel nog in twee richtingen behouden blijven omwille van 

de ontsluiting van een paar woonpanden. Dit straatsegment ligt op de gemeentegrens, overleg met Rijkevorsel is hier dus vereist. 
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Figuur 4: Prup Leemstraat (Arcadis Gedas) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5: Prup Zuid-oost Centrum (bron: Arcadis)                             Figuur 6: Ontsluiting inbreidingsprojecten omgeving Heilig Bloedstraat 
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4.2.2 / Bedrijven en KMO 

PRUP De Kluis (herbestemming tot regionaal bedrijventerrein)  

Dit PRUP voorziet in een uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein met circa 55 hectare. Er zullen 930 bijkomende arbeidsplaatsen komen in 

dit regionaal bedrijventerrein. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein houdt rekening met intensief ruimtegebruik, een goede landschappelijke 

inkleding en het toepassen van de richtlijnen rond integraal ruimtegebruik. De Raamloop, die door het bedrijventerrein slingert, wordt behouden 

als groene as en vormt een belangrijke bijdrage tot de waterhuishouding. De voorschriften houden rekening met de gedeeltelijke ligging van het 

plangebied in de beschermingszone voor drinkwaterwinning.  

Het bedrijventerrein wordt via het zuidelijk gelegen bestaande bedrijventerrein ontsloten (Industrieweg), alsook via de Hinnenboomstraat 

(westzijde). Zo kan rechtstreeks aangetakt worden op de E19 via de N144. De Heuvelstraat wordt gevrijwaard van zwaar verkeer.  

 
Figuur 7: PRUP De Kluis (Arcadis Gedas) 
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Gemeentelijk RUP De Meiren-Heuvelstraat 

Het betreft de verfijning van een zone voor ambachtelijke bedrijven en het herbestemmen van een restzone, die op het moment bestemd is als 

agrarisch gebied, naar een zone voor lokale bedrijven, kleinhandel en woongebied. 

Volgende doelstellingen worden vooropgesteld:  

- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van kleinschalige lokale bedrijven die naar schaal verweefbaar zijn in het woonweefsel, maar 

naar activiteit beter worden afgezonderd op een lokaal bedrijventerrein. Deze bedrijven moeten ofwel individueel ontwikkeld kunnen worden 

of binnen een grotere entiteit (verhuur en/of verkoop van bedrijfsunits)  

- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van grotere lokale bedrijven die een bijzondere binding hebben met de veiling van Hoogstraten 

of die naar schaal en activiteit niet te verweven zijn in de woonomgeving, maar tevens niet thuishoren op een regionaal bedrijventerrein.  

- De mogelijkheid behouden voor de uitbreiding van de Veiling zelf.  

- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van kleinhandelszaken. Het betreft hier een zone waar bestaande kleinhandelszaken kunnen 

geherhuisvest worden en waar nieuwe kleinhandelszaken kunnen gevestigd worden.  

- Uitbreiding garanderen voor de hout- en platenhandel Janssens langs Loenhoutseweg (N144).  

- Bestendigen van de recreatieve activiteiten van de hondenclub Vrij.  

- Bewaren van de woonkwaliteiten voor de woningen in Heuvelstraat. 

- Schrappen van de omleidingsweg voor de N14 in overleg met de provincie. 

Voor de ontwikkeling van het GRUP werd uitgegaan van een zuidwaartse ontsluiting van het bedrijventerrein richting Sint-Lenaartseweg (N115) 

omwille van volgende factoren: 

- de gewijzigde selectie van het gedeelte van de N144 Loenhoutseweg ten oosten van de Hinnenboomstraat als lokale weg type I en het deel 

van de N115 Sint-Lenaartseweg ten oosten van de Hinnenboomstraat als secundaire weg type II; 

- de geringe ruimte in het noorden en het reeds aanwezige kruispunt van Heuvelstraat, Katelijnestraat en N144: verkeerstechnisch niet 

gewenst om hier een bijkomende ontsluiting te voorzien;  

- de uitbreidingswensen van de houthandel Jansen in het noorden van het plangebied.  

Om sluipverkeer tussen N14 en N144 te vermijden wordt slechts één ontsluiting voorzien naar de Sint-Lenaartseweg. Een bijkomende ontsluiting 

kan voorzien worden voor calamiteiten. Bij voorkeur wordt deze voorzien richting veiling. Dit heeft het voordeel dat de veiling op lange termijn 

eveneens kan ontsloten worden richting Sint-Lenaartseweg. Een ontsluiting richting Heuvelstraat is niet gewenst vanwege de woonfunctie. In 

hoofdstuk 5.1.4 wordt dieper ingegaan op de gewenste ontsluiting van de veilingzone. 
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4.2.3 / Diensten 

Gemeentelijk RUP Centrum Westkant 

Op 22 september 1997 heeft de gemeenteraad besloten om een bijzonder plan van aanleg voor het gebied Centrum-Westkant op te maken. Het 

betrof de herziening van een BPA nr. 001 dat bij Koninklijk Besluit van 27 februari 1956 werd goedgekeurd. In 2001 werd aan het BPA een 

nieuwe herziening en uitbreiding door gevoerd aan het BPA Centrum Westkant. 

Hierbij werd een globale herziening met aanpassingen van de grenzen van het BPA doorgevoerd. Aanleiding tot de aanpassingen was de vraag 

van het VITO om ook het gebied gelegen aan de hoek Katelijnestraat - Gravin Elisabethlaan te kunnen gebruiken voor noodzakelijke 

uitbreidingen.  

Volgende vier sites worden herbekeken binnen dit RUP: 

- hoek Katelijnestraat – Gravin Elisabethlaan: uitbreidingsbehoefte school, aanpassingen aanpalend perceel; 

- Karel Boomstraat: de woning die in eigendom van de school is, omvormen naar zone van openbaar nut; 

- hoek Gravin Elisabethlaan – Vrijheid: aanpassing bouwhoogte met het oog op het verkrijgen van een eenduidig gabariet; 

- Burgemeester Brosensstraat: inbreiding, betere aansluiting bij de bestaande verkaveling. 

Deze wijzigingen hebben geen impact op de ruimere verkeersstructuur. 
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Figuur 8: RUP Centrum Westkant (Iris consulting) 

 
RUP Gemeenteplein Meerle  

Dit RUP is een uitvoering van de bindende bepalingen 19, 22 en 25 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten. In het GRS 

Hoogstraten wordt de omgeving van het Kerkplein te Meerle bindend geselecteerd als lokale recreatieve cluster en de dorpskern van Meerle als 

landschapszone.  

Het GRS voorziet in de opmaak van een RUP Gemeenteplein Meerle ter kernversterking van Meerle.  

Twee lokale wegen type II ontsluiten de kern van Meerle: de Chaamseweg (N138) en de Ulicotenseweg (N128). 

Deze lokale ontsluitingswegen zijn beperkt uitgerust als een 2x1-weg. Gezien hun ontsluitend karakter dienen zij uit te geven op voldoende 

parking in functie van hetgeen ontsloten wordt. Waar aanwezig dient het verblijfskarakter te overheersen door een verzorgde en uitnodigende 

inrichting van het openbaar domein.  

Nieuw overdekt zwembad en zorgcentrum (Loenhoutseweg) 

De stad overweegt op een momenteel onbebouwd terrein tussen N144 Loenhoutseweg en het seminarie een aantal kernversterkende functies in 

te planten, zoals een nieuw overdekt zwembad en een zorgcentrum. Het zorgcentrum zal 150 bedden bevatten. Bij verdere uitwerking van het 

project gaat veel aandacht naar een verzorgde multimodale bereikbaarheid: de auto-ontsluiting gebeurt via de N144 Loenhoutseweg. Er komt 
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een bijhorende parking voor het zwembad, het rusthuis en de sporthal die bij evenementen ook kan aanzien worden als randparking voor het 

centrum (gedeeld gebruik). Het gebied wordt voor fietsers en voetgangers doorwaadbaar tussen de Katelijnestraat, Loenhoutsesteenweg en 

Wereldakker en in samenspraak met De Lijn wordt een bushaltelus aangelegd op het terrein (zie verder onder 5.2.2). De plannen verkeren nog in 

een voorbereidende fase. Meer gegevens zijn dan ook niet beschikbaar. 

4.2.4 / Beschermde gebieden 

Ankerplaats ‘Kasteel van Hoogstraten’ 

Het Kasteel van Hoogstraten werd volgens een ministerieel besluit definitief aangeduid als ankerplaats. Voor de afbakening wordt verwezen naar 

onderstaande kaart. Een ankerplaats is een waardevol landschappelijk gebied dat een aantal gevarieerde erfgoedelementen bevat die een 

geheel of ensemble vormen, dat ideaal-typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit, of ruimtelijk een plaats inneemt 

die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. De administratieve overheden hebben een zorgplicht ten aanzien 

van de bescherming van dit landschap.  

Deze bescherming sluit de uitbreiding van een woonzone of een bestaand landbouwbedrijf niet uit mits dit gebeurt in overleg met de Cel 

onroerend erfgoed, zoals bepaald in het decreet ‘houdende maatregelen tot het behoud van erfgoedlandschappen’ van 13 februari 2004.  

In het gebied rond het kasteel van Hoogstraten wordt vooral aandacht gevraagd voor: 

- het drevenpatroon en de bomenrijen; 

- de vallei van de Mark; 

- behoud en versterking van het compartimentenlandschap. 
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Figuur 9: Afbakening Ankerplaats Kasteel van Hoogstraten 
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5 / WERKDOMEIN B: DE GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR PER VERVOERWIJZE 

Het duurzaam verkeersbeleid is gebaseerd op de principes van multimodale bereikbaarheid. Hierbij wordt gezocht naar een optimale selectieve 

bereikbaarheid van alle locaties in de gemeente, zowel voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als voor autoverkeer. De bereikbaarheid 

wordt ook in deze volgorde benaderd. Het principe waar stappers en trappers voorrang krijgen op het gemotoriseerd verkeer zoals openbaar en 

privaat vervoer, wordt ook wel het STOP-principe genoemd.  

Voor een goede leesbaarheid wordt in dit hoofdstuk wel eerst het wegennetwerk behandeld, omdat dit nu eenmaal dominant structurerend is 

voor de andere netwerken. 

5.1 / WEGENNETWERK 

5.1.1 / Regionaal kader: mobiliteitsstudie Noorderkempen 

Parallel met deze opdracht loopt een mobiliteitsstudie voor de regio Noorderkempen, in opdracht van de provincie Antwerpen. In december 2010 

werd een ontwerp conceptnota afgeleverd 3. Het is de bedoeling dat de herziening van het mobiliteitsplan Hoogstraten op de regionale studie 

afgestemd wordt en omgekeerd. De basisuitgangspunten en randvoorwaarden hieronder sluiten dan ook zoveel mogelijk aan op die van de 

Noorderkempen (voor zover reeds gekend). 

- De E34, E19 en E312 vormen de hoofdontsluitingsstructuur om de Brabantse kernenrij en de Noorderkempen te ontsluiten en om het 

internationale transitverkeer af te wikkelen.  

- Het principe om geen maasdoorsnijding toe te staan binnen de Noorderkempen blijft een belangrijk uitgangspunt. Uit selectedlinkanalyses 

is niet gebleken dat er op macroniveau een kortsluiting gemaakt wordt tussen deze hoofdwegen via de Noorderkempen. De huidige 

verkeersdruk in het gebied is vooral verkeer dat gegenereerd wordt binnen de Noorderkempen zelf en dat via het onderliggend diffuus 

wegenpatroon naar het hoofdwegennet rijdt. 

- Het kleinstedelijk gebied en economische knoop Hoogstraten wordt voor auto- en zwaar verkeer in eerste instantie ontsloten naar de E19 

zonder de verkeersleefbaarheid in de verschillende dorpskernen onder druk te zetten.  

- Wat betreft het vrachtverkeer wordt het principe gehanteerd dat bedrijvigheid niet op meer dan 5 minuten rijden van het hoofdwegennet 

zou mogen plaats vinden. Daarnaast dient te worden gestreefd naar vrachtwagenroutes die niet doorheen bebouwde dorpskernen gaan en 

zo weinig mogelijk hinder meebrengen voor hun omgeving. Uiteraard geldt ook hier het principe dat er geen kortsluiting mag ontstaan 

tussen het hoofdwegennet (E19-E34) en dat doorgaand vrachtverkeer van buiten de Noorderkempen wordt afgeleid via de E19-E312-E34.  
                                                             

3   Gebiedsgerichte Visie Noorderkempen, Ontwerp Conceptnota – Vectris, Stramien en Tri Vizor – i.o.v. provincie Antwerpen – december 2010 
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5.1.2 / Categorisering van het wegennet 

Gestreefd wordt naar een duurzaam-veilige inrichting van de wegeninfrastructuur. Daarbij is het belangrijk dat de toekomstige inrichting van 

elk wegsegment steeds aangepast is aan de gewenste verkeersfunctie en aan de draagkracht van de ruimtelijke omgeving. Om dit te bekomen 

werd op de verschillende beleidsniveaus een samenhangende hiërarchische wegencategorisering uitgedacht. De categorisering van hoofd- en 

primaire wegen werd vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die van secundaire wegen in de provinciale ruimtelijke 

structuurplannen. Mogelijke wijzigingen worden afgestemd op de regionale mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen. Lokale wegen ten slotte 

worden geselecteerd in de gemeentelijke structuur- en mobiliteitsplannen.  

HOOFDWEGEN (RSV) 

- E19 Antwerpen – Breda, met knooppunten 1 (N146 J. Lijsenstraat) en 2 (N144 Hoogstraatseweg).  

- De transportzone Meer wordt rechtstreeks ontsloten door middel van een dubbele rotonde ter hoogte van Mosten. 

PRIMAIRE WEGEN (RSV) 

In Hoogstraten werden geen primaire weg type I geselecteerd. 

Primaire wegen type II hebben een verzamelfunctie op Vlaams niveau, aangevuld met een verbindingsfunctie op Vlaams niveau. Voor de 

kleinstedelijke gebieden verzorgen de primaire wegen II de verbinding naar het hoofdwegennet of naar een primaire weg I. 

- Uitvoeringsvorm is in principe die van een autoweg met gescheiden verkeersafwikkeling. 

- Kruispunten zijn zoveel mogelijk ongelijkvloers of eventueel met verkeerslichten of rotonde. 

- Geen nieuwe rechtstreekse erftoegangsmogelijkheden: afwikkeling via ventwegen. 

- Bouw- en gebruiksvrije zone van 30 m (vanaf as van de weg) in het buitengebied. 

- In vele gevallen is de ombouw nodig naar een 2x1-autoweg met parallel rijbanen voor erffuncties en lokaal verkeer. 

Het is duidelijk dat deze richtlijnen ruimtelijk niet inpasbaar zijn bij de N144. Het opgemaakte ruimtelijk streefbeeld bepaalt de uiteindelijke 

inrichting (zie uitwerkingsnota 3.1.3.3). 

In het originele Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd de N144 Loenhoutseweg in zijn geheel geselecteerd als primaire weg type II. Bij de 

geplande herziening van het RSV wordt enkel het deel van de N144 tussen E19 en Hinnenboomstraat geselecteerd als primaire weg type II. 
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SECUNDAIRE WEGEN (RSPA)  

De secundaire wegen brengen het verkeer naar het primair net en het hoofdwegennet. Ze moeten tegelijk een vlotte doorstroming en een goede 

bereikbaarheid garanderen. De gewenste hoofdfunctie van secundaire wegen is voornamelijk verzamelen op bovenlokaal niveau, vermengd met 

lokaal toegang geven. De doorgaande verkeersfunctie is ondergeschikt aan de lokale verblijfsfunctie. De belangrijkste eisen zijn de 

verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Beide primeren op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. 

De eisen van verkeersleefbaarheid en ruimtelijke inpassing zijn bepalend voor uitspraken omtrent de aanpak en de herinrichting van de weg. Een 

belangrijk element hierbij is de draagkracht van de ruimte, afhankelijk van open of bebouwde ruimte, aantal te doorkruisen kernen, aard van 

randactiviteiten, lintbebouwing, aantal voertuigen per dag… 

In de gemeente Hoogstraten werden geen secundaire wegen type I geselecteerd, enkel type II en III. De hoofdfunctie van een secundaire weg type 

II is verzamelen naar het hoofdwegennet op bovenlokaal niveau. Dit type heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang 

geven neemt hier een belangrijkere plaats in dan bij het type I.  

- Meestal 2x1 rijstroken  

- Buiten de bebouwde omgeving: vrijliggende fietspaden 

- Binnen de bebouwde kom: aanleg als leefbare doortocht, met accent op verblijfskwaliteit; afhankelijke van de lokale context is overgang 

mogelijk naar aanliggende fietspaden of gemengd verkeer (liefst met fietssuggestiestroken). 

Secundaire wegen type III worden prioritair ingericht als bovenlokale assen voor openbaar vervoer en fietsverkeer en hebben voor autoverkeer 

eerder een lokale functie. 

De volgende wegen werden in het oorspronkelijk RSPA geselecteerd als secundaire wegen: 

- N14 ten zuiden van de N144: secundaire weg type II  

- N115: secundaire weg type III. 

Naar aanleiding van het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt hier een wijziging van de categorisering voorgesteld 

waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen een optimale ontsluiting van De Kluis en de vrijwaring van de leefbaarheid in het bebouwd deel van 

de N144 loenhoutseweg. Daarom wordt de N144 ten oosten van de Hinnenboomstraat geselecteerd als lokale weg type I en de Hinnenboomstraat 

ten zuiden van de N144 wordt secundaire weg type II. In de synthesenota werden twee varianten uitgewerkt voor de regionale verbinding tussen 

Hinnenboomstraat en N14: 

- Variant 1:  - de Houtelweg wordt heraangelegd als secundaire weg type II 

   - de N14 blijft secundaire weg type II ten zuiden van de Houtelweg, het noordelijk deel wordt lokale weg type I 

   - de N115 ten oosten van de Hinnenboomstraat wordt in deze variant lokaal type I (of secundair type III). 

- Variant 2:  - N115 ten oosten van de Hinnenboomstraat wordt secundaire weg type II 

   - N14 blijft secundaire weg type II ten zuiden van de aansluiting op de N115, het noordelijk deel wordt lokale weg I. 



 

VECTRIS CVBA / HOOGSTRATEN VERBREDEN EN VERDIEPEN MP HOOGSTRATEN / BELEIDSPLAN / NOVEMBER 2011 / 30 

- Variant 3: - het oude gewestplantracé van de omleidingsweg ten westen van Hoogstraten centrum (behouden deel over parking  

      Highstreet) 

-  - deze variant werd niet weerhouden.  

De gemeente Hoogstraten opteert voor voorkeursvariant 1 (Houtelweg). De Houtelweg ligt in de gemeente Rijkevorsel. Het voorstel om deze weg 

om te vormen tot secundaire weg moet dus overlegd worden met de gemeente Rijkevorsel en mogelijk opgenomen worden in het mobiliteitsplan 

van die gemeente.  

Indien met de gemeente Rijkevorsel geen consensus gevonden wordt blijft variant 2 mogelijk. In dat geval dient het café op de hoek van de 
Lodewijk De Konincklaan en de Sint Lenaartseweg onteigend te worden om de nodige ruimte te creëren voor een goede bochtaansluiting op de 
N14.  

In het oorspronkelijk RSPA werd gesteld dat de gewenste categorisering van de N124 Hoogstraten / Turnhout nog moest onderzocht worden. De 

provincie liet in dit verband een verkeersstudie opmaken 4. Op basis van de besluiten van deze studie kwamen alle actoren tot een consensus om 

deze as te selecteren als lokale weg type I en de intenties van een mogelijke zuidoostelijke ontsluiting van Hoogstraten te laten vallen.  

De wijzigingen voor de N144 en N124 werden opgenomen in het voorontwerp ‘Addendum – partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Antwerpen’. De zuidelijke tangent tussen de N14 en N124 wordt niet meer weerhouden. 

Verder is de gemeente Zundert ook bezig met het bestuderen van een rondweg rond haar kern. Deze studie kadert in het veiliger maken van de 

verbinding tussen de E19 en da A58. Dit wordt verder uitgewerkt in een aanpassing van de categorisering van de wegen en in de aanpassing 

van de wegprofielen. Op Vlaams grondgebied is een aanpassing van het profiel van de N146 zeker geen prioriteit, enkel wanneer zich een 

reconstructie of een buitengewoon onderhoud van dit wegdeel zich opdringt, zal rekening gehouden worden met deze studie. Bovendien moet dan 

ook de herstelling/heraanleg van het fietspad tussen de E19 en de dorpskern Meer voorzien worden en een strikte tonnagebeperking naar de 

dorpskern van Meer.  

Het PRUP Westelijke Omleidingsweg te Hoogstraten heft voor een groot deel de reservatiestrook van de westelijke omleidingsweg rond 

Hoogstraten op. De reservatiestrook voor de westelijke omleidingsweg wordt afgeschaft, met uitzondering van het deel tussen de N115 en N14. 

Een volledige westelijke omleidingsweg omheen Hoogstraten/Minderhout – door middel van een reservatiestrook, zoals voorzien in het 

gewestplan – is geen optie meer. Immers, de functie van dergelijke omleiding wordt volledig overgenomen door de E19 (oprit 

Loenhout/Hoogstraten - N144). Bovendien wordt de directe en ruimere omgeving van het stedelijk gebied Hoogstraten gekenmerkt door 

structurele landbouwgebieden en belangrijke groengebieden. Bijkomende doorsnijding van deze gebieden - bijvoorbeeld voor nieuwe 

omleidingswegen - moet zoveel mogelijk worden vermeden. Om te vermijden dat het verkeer komende uit het zuiden (N14) door de kern van 

Hoogstraten en Minderhout naar de E19 rijdt te Meer, is het wenselijk dat het verkeer afgebogen wordt naar de N144 via een kort stukje 

zuidwestelijke omleidingsweg dat wel als reservatiestrook behouden blijft. Deze omleidingsweg loopt vanaf de N14 via het stukje geplande 
                                                             

4  Mobiliteitsstudie rol N124 voor omgeving en ontsluiting van kleinstedelijk gebied Hoogstraten - in opdracht van de provincie Antwerpen, dienst ruimtelijk planning en mobiliteit 
– Vectris cvba -  mei 2005 
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westelijke omleidingsweg (gewestplan) en verder via N115 en Hinnenboomstraat om via de N144 naar de E19 te rijden. Hierdoor wordt het 

kruispunt van Loenhoutseweg (N144) met Heilig Bloedlaan aanzienlijk minder belast. Hierdoor kunnen de stedelijke kwaliteiten in het zuiden van 

Hoogstraten worden verhoogd. Toch wordt deze laatste variant niet weerhouden door de stad. 

In één van de scenario’s die momenteel onderzocht worden in de mobiliteitsstudie Noorderkempen is ten slotte sprake van een mogelijke 

secundaire verbinding die ten zuiden van Oostmalle vanaf de N14 via De Schaaf / den Brekel doorgetrokken kan worden tot de N153 en dan 

richting Brecht naar de geplande knoop van de E19. In dat scenario zou de N14 in Oostmalle, Rijkevorsel en Hoogstraten over de hele lengte 

gedegradeerd kunnen worden tot lokale weg type I. Dit zou wellicht leiden tot een afname van de verkeersdruk in deze kernen, al blijft de 

vaststelling dat een groot deel van dit verkeer in de regio zelf gegenereerd wordt.  

LOKALE WEGEN (GEMEENTE) 

Lokale wegen type I  

Lokale wegen I hebben als hoofdfunctie verbinden op (inter)lokaal niveau, en in tweede instantie ontsluiten en toegang geven. Ze zorgen voor 

een maasverkleining van de primaire en secundaire wegen zonder een functie op Vlaams niveau te vervullen. Lokale verbindingswegen 

verbinden kernen onderling. Ze vormen tevens de verbinding van de hoofddorpen met het (klein)stedelijk gebied waar zij voor een aantal 

voorzieningen op aangewezen zijn.  

De volgende wegen worden geselecteerd als lokale wegen type I: 

- N14 ten noorden van Houtelweg (= voorkeursvariant 2) tot Nederlandse grens 

of ten noorden van aansluiting N115 Sint-Lenaartseweg (= variant 1) tot Nederlandse grens. 

Wanneer op regionaal vlak beslist zou worden om een secundaire route te creëren tussen de geplande omleidingsweg in Zoersel en Brecht 

(via ontsluitingsweg De Schaaf - Delften en N115, zie hoger), dan zou ook de N14 Hoogstraten - Rijkevorsel in zijn geheel geselecteerd 

kunnen worden als lokale weg type I. 

- N 115 Sint-Lenaartseweg tussen Hinnenboomstraat en N14 (behalve bij variant 1) 

- N144 Loenhoutseweg tussen Hinnenboomstraat en N14 

- N124  

- N146 Meerseweg - Meerdorp - J. Lysenweg tot E19 

Lokale wegen type II 

Lokale (ontsluitings)wegen II hebben een verzamelende en ontsluitende functie op lokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede instantie een 

verbindende functie. De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. Het toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in. Ze ontsluiten een 

lokaal gebied (bv. Wijk, kern, industrie- of dienstenzone) naar een weg van hogere categorie. Ontsluiten betekent het verkeer van het gebied 

verzamelen naar een weg van hogere orde en het inkomende verkeer verdelen in het gebied.  
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De volgende wegen worden geselecteerd als lokale wegen type II: 

- Meerleseweg – Groot Eyssel; 

- Hoogeind – Meersel – Heieinde; 

- Klein Eyssel – Dreef; 

- Terbeeksestraat; 

- N128 Kerkstraat – Ulicootseweg; 

- N138 Chaamseweg; 

- Hinnenboomstraat – Gestelsestraat tussen Terbeeksestraat en N144 Loenhoutseweg. 

Lokale wegen type III 

De laatste categorie lokale wegen zijn deze van het type III. Hoofdfunctie van de weg is ‘verblijven’ en ‘toegang verlenen tot de aanpalende 

percelen’. De verblijfsfunctie primeert op deze weg. De weg kent enkel bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd. Het gaat om 

woonstraten, landbouwwegen, industriestraten.  

De overige straten zijn lokale wegen type III. 

Deze wegen worden ingericht conform de vademeca, met voldoende aandacht voor fiets en openbaar vervoer.  
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Hieronder volgen de afwijkingen tegenover de wegencategorisering in het RSPA (voor herziening), het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en 

het mobiliteitsplan 2002 van de stad Hoogstraten volgens voorkeursvariant (zie fig. 9).  

 

Straat RSPA GRS Mobiliteitsplan 2002 Mobiliteitsplan 2011 

N14 Lodewijk de Konincklaan tussen 
Houtelweg en aansluiting N115 

secundaire weg type II  secundaire weg type II  secundaire weg type II  lokale weg type I  

N124 ten oosten van Bouwhoef Te onderzoeken secundaire weg type I  secundaire weg type II lokale weg type I  

N146 ten westen van E19  Lokale weg type I Lokale weg type I Secundaire weg type II 

Zuidelijke Tangent - Bouwhoef  secundaire weg type I  secundaire weg type II  niet weerhouden 

Terbeeksestraat  lokale weg type II  lokale weg type I  lokale weg type II  
N144 Loenhoutseweg (vanaf 
Hinnenboomstraat tot N14) 

primaire weg type II  lokale weg type II lokale weg type I  lokale weg type I 

Hinnenboomstraat tussen N144 en N115  Suggestie prim. weg II  secundaire weg type II  secundaire weg type II  

N115 tussen Hinnenboomstraat en N14 secundaire weg type III  Suggestie prim. weg II secundaire weg type II  lokale weg type I* / 
secundaire weg II 

* voorkeur van stad Hoogstraten 
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Figuur 10: Gewenste wegencategorisering 

5.1.3 / Snelheidsbeleid 

Er bestaat momenteel geen snelheidsplan voor de hele gemeente. De huidige afbakening van de bebouwde kommen wordt weergegeven op 

figuur 10 hieronder. In heel wat straten (o.m. landelijke wegen) waar momenteel geen snelheidsbord staat, geldt nog steeds een snelheid van 

90km/uur. Zone 30 is momenteel slechts beperkt ingevoerd, vooral rond de schoolomgevingen.  

 
Figuur 11: Huidige afbakening van de bebouwde kom in de gemeente 

Er wordt een samenhangend snelheidsplan voor de hele gemeente opgesteld. Dit is een wensbeeld op lange termijn, maar wordt opgenomen in 

deze nota zodat bij de (her)aanleg van (nieuwe) wegen de inrichting kan gebeuren volgens het gewenste snelheidsprincipe. De omschakeling 

naar 70 km/uur op wegen waar nu 90 km/uur geldt, kan op korte termijn. De omschakeling naar zone 30 zal echter op lange termijn gebeuren.  
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De uitbreiding van de zone 30 gebeurt gefaseerd en wordt zo veel mogelijk begeleid door infrastructurele ingrepen. Dit plan is gebaseerd op 

volgende principes: 

- E19 (hoofdweg): 120 km/uur 

- Op de secundaire en lokale wegen op grondgebied Hoogstraten worden geen wegen meer afgebakend met een snelheid van 90 km/uur.  

- 70 km/uur wordt voorzien: 

- N14 ten zuiden van de H. Bloedstraat (gemeente Rijkevorsel) 

- N115 St.-Lenaartseweg ten westen van Hinnenboomstraat 

- N144 Loenhoutseweg ten westen van Hinnenboomstraat 

- N124 Klinketstraat vanaf Bouwhoef tot huidig begin bebouwde kom (300 m voor oostelijke aansluiting Oude Weg) 

-  N124 Langenberg vanaf huidig einde bebouwde kom (halfweg tussen Rooimans en Polder)  

- N14 Bredaseweg / Voort ten zuiden van Zwartvenweg 

- N14 Strijbeekseweg ten noorden van Groot Eyssel 

- Ulicotenseweg ten oosten van Lage Rooy 

- Chaamseweg ten noorden van Schuivenoord 

- Klein Eyssel vanaf Dreef tot begin bebouwing (flauwe bocht, ca. 250m voor N14) 

- As Meerleseweg / Groot Eyssel tussen Elsterdijk en meest oostelijke zijtak Groot-Eyssel 

- Hoogeind / Meersel tussen Kapelweg en begin bebouwde kom Meer (ca. 150m ten zuiden van Hoge Akker) 

- De Mosten en parallelweg E19. 

- Zone 30 wordt voorzien rond alle schoolomgevingen, in alle woonwijken en het meest centrale deel van de doortochten van de N14 

(Hoogstraten, Minderhout), N146 (Meer), N124 (Wortel, Hoogstraten), N128 en N138 (Meerle).. Op alle andere straten en wegen geldt een 

snelheidsregime van 50 km/uur. 
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Figuur 12: Gewenste afbakening van de snelheidsregimes  
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5.1.4 / Gewenste routes zwaar verkeer niveau gemeente 

BASISUITGANGSPUNTEN 

- Doorgaand zwaar verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de dorpskernen en woonwijken. Hiervoor wordt verwezen naar de 

mobiliteitsstudie Noorderkempen (zie 5.1.1).  

- De bedrijventerreinen in de gemeente worden op een zo optimaal en direct mogelijk manier ontsloten naar het hogere wegennet met een 

minimum aan omgevingshinder. 

- De ontsluiting van de bedrijventerreinen wordt op een multimodale manier bekeken. Wat betreft personenvervoer wordt het gebruik van 

openbaar vervoer en fiets gestimuleerd onder meer door de opmaak van bedrijfsvervoersplannen. 

- De gewenste routes voor zwaar verkeer worden ondersteund door bewegwijzering van de aanbevolen routes. 

- Lijnbussen dienen aanzien te worden als ’plaatselijk verkeer’. De nodige onderborden zullen voorzien worden.  

TONNENMAATBEPERKINGEN 

- De KMO-zone Ambachtstraat wordt in eerste instantie noordwaarts ontsloten van en naar knooppunt nr. 1 (J. Lijsenstraat) van de E19. In de 

dorpskern van Meer dient het zwaar verkeer zich aan te passen aan het verblijfskarakter van de omgeving. In de J.Lijsenstraat (ten oosten 

van de E19) en de Desmedtstraat (ten zuiden van de Bredaseweg) geldt een tonnenmaatbeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer.  

- Het industrieterrein De Kluis, KMO-zone Meiren en de veilingzone worden ontsloten westwaarts naar knooppunt 2 (N144) van de E19. Vanaf 
de N144 buigt de route voor zwaar verkeer af naar de Hinnenboomstraat - Industrieweg en Sint-Lenaartseweg. In Vrijheid ten noorden van 
de Gelmelstraat en de N144 Loenhoutseweg ten oosten van de Hinnenboomstraat wordt een tonnenmaatbeperking (uitgezonderd plaatselijk 
verkeer) ingevoerd. 

- Het bedrijf De Ster langs de Gelmelstraat is moeilijk te ontsluiten en veroorzaakt heel wat omgevingshinder in de dorpskern. Op langere 
termijn is herlokalisatie van deze functie dan ook gewenst. In afwachting dient het zwaar verkeer zich aan te passen aan het 
verblijfskarakter van de Gelmelstraat en de doortocht van de N14. Na eventuele herlokalisatie kan ook hier een tonnenmaatbeperking 
ingevoerd worden. 

- vanuit Baarle Nassau / Baarle Hertog wordt vrij veel zwaar vrachtverkeer gesignaleerd dat zijn weg zoekt via de Castelréweg en omliggende 
woonstraten (Lage Weg, Markwijk, Hoge Weg,..). Met de Nederlandse buurgemeente zal overlegd worden of hier een tonnagebeperking kan 
opgelegd worden; zowel op de grens met de Castelréweg als op de grens met de Beukendreef.  

- De tonnenmaatbeperkingen dienen consequent gehandhaafd te worden door middel van politietoezicht. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door 

middel van de toepassing van ‘elektronische vrachtwagensluizen’, waarbij nummerplaten van vrachtwagens geregistreerd worden tussen 

twee punten. Ongewenst doorgaand verkeer tussen die twee punten kan op deze wijze makkelijk beboet worden. 
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ONTSLUITING DE KLUIS / MEIREN / VEILINGZONE 

Zoals hoger reeds beschreven, dient de ontsluiting van deze zones geoptimaliseerd te worden richting knooppunt 2 (N144). Het is de vaste 

intentie van het stadsbestuur om het gedeelte van de N144 Loenhoutseweg ten oosten van de Hinnenboomstraat te ontlasten van zwaar verkeer. 

Om dit te bekomen moet vermeden worden dat bestaande en nieuwe ontwikkelingen via deze straat ontsloten worden. De veilingzone heeft 

momenteel twee ingangen voor zwaar verkeer: langs de N144 Loenhoutse- en langs de Sint-Lenaartseweg. Er zal onderzocht worden of op 

termijn een nieuwe toegang kan gecreëerd worden via de Veilingstraat, waarna die in de N144 Loenhoutseweg kan afgesloten worden (minstens 

voor zwaar verkeer). Hiervoor wordt in overleg met de veiling een structuurschets veilingzone opgemaakt. Het afsluiten van de huidige toegang 

aan de N144 Loenhoutseweg zal ook leiden tot meer veiligheid in de omgeving van het geplande zwembad en zorgcentrum. 

Indien op termijn geopteerd zou worden voor de bouw van een KMO-zone op grondgebied van Rijkevorsel, in de zone tussen Houtelweg en Sint-

Lenaartseweg, dan dient een groene buffer voorzien te worden tegenover het woonlint ten zuiden van de Sint-Lenaartseweg. In dat geval wordt 
deze zone best ontsloten via de Houtelweg – Hinnenboomstraat (langetermijnvariant 1). Indien de gemeente Rijkevorsel niet wenst dat de 

Houtelweg als doorgaande route voor zwaar verkeer aansluit op de N14, dan kan eventueel geopteerd worden voor variant 2, met een knip net 

voor de N14 (ter hoogte van de te onteigenen gronden van de huidige pizzeria). Uiteraard ligt de finale keuze hier bij de gemeente Rijkevorsel. 
Variant 1 geniet de voorkeur van de gemeente Hoogstraten, maar dient nog besproken te worden met de gemeente Rijkevorsel.. Vermits dit om 

een bovengemeentelijke materie gaat met ruimtelijke consequenties, wordt het eveneens bekeken in de mobiliteitsstudie Noorderkempen. 

Figuur 13: Gewenste ontsluiting omgeving De Kluis  –  voorkeursvariant 1 (met KMO-ontwikkeling tussen Houtelweg en Sint-Lenaartseweg) 

 



 

VECTRIS CVBA / HOOGSTRATEN VERBREDEN EN VERDIEPEN MP HOOGSTRATEN / BELEIDSPLAN / NOVEMBER 2011 / 41 

Figuur 14: Gewenste ontsluiting omgeving De Kluis - variant 2 (tracé secundaire weg via N115 i.p.v. Houtelweg) 

5.2 / PARKEERBELEID  

Resultaten van de enquête van Unizo over het parkeren in Hoogstraten-centrum 

In 2008 werd het parkeerbeleid te Hoogstraten bevraagd op initiatief van Unizo. De enquête werd gevoerd onder een honderdtal handelaars van 

Hoogstraten. Als slotbemerking werden in deze studie volgende conclusies opgesomd: 

- de handhaving van het parkeerbeleid blijft belangrijk om een correct gebruik van de parkeerschijf af te dwingen 

- de gemeente wordt gevraagd om het gebruik van de parkeerschijf regelmatig met een campagne te afficheren 

- de gemeente bedeelt parkeerschijven aan alle nieuwe bewoners: de schijven zelf worden ter beschikking gesteld door Unizo 

- de ontwikkeling van alternatieve parkeerplaatsen aan de rand van het centrum moet een aandachtspunt blijven 

- een goede bewegwijzering naar deze parkeerplaatsen is van groot belang  

- Unizo is geen voorstander van betalend parkeren. 
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Uitgangspunten Parkeerbeleid 

Uit de visies van de verschillende actoren is gebleken dat er over het algemeen in woonwijken en op bedrijventerreinen geen urgente 

parkeerproblemen voorkomen, in zoverre daaronder een tekort aan parkeerplaatsen begrepen wordt. Een probleem in woonbuurten is dikwijls wel 

het stallen van zware vrachtwagens. 

Wel wordt op vaste tijdstippen per etmaal een tekort aan parkeerplaatsen gesignaleerd in het centrum van Hoogstraten (Vrijheid) en rondom de 

scholen. Het parkeerbeleid van de gemeente concentreert zich derhalve op het centrum van Hoogstraten en op de schoolomgevingen. De 

specifieke problemen manifesteren zich in functie van het winkelgebeuren, bij het begin en het einde van de schooltijden en van de 

kantoorwerkzaamheden; in bepaalde gevallen bij specifieke activiteiten.  

Het beleid zoekt hier niet naar oplossingen in het creëren van meer parkeerruimte, maar wel door een gerichte sturing van de mobiliteit naar 

‘duurzame vervoerswijzen’. Verder wordt ook een duurzaam parkeerbeleid nagestreefd. Parkeerbeleid vereist vakmanschap waarbij maatwerk de 

norm is. Gezien de vele verschillen in doelgroepen, verstedelijkingsgraad, schaalniveaus, functies,… is er nood aan een gedifferentieerde 

aanpak. Bij dit maatwerk dienen echter een aantal basisprincipes in acht genomen te worden: 
 De juiste auto op de juiste plaats: Bij een duurzaam parkeerbeleid is het parkeeraanbod afgestemd op de te verwachten gebruikers ter 

plaatse. 
 Publieke ruimte is schaars en kostbaar: Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze 

openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, …) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de 
openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Het bestuur dient dan 
ook weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van de openbare ruimte.  

 Optimale benutting van parkeerruimte: Wanneer het bestuur uiteindelijk beslist heeft waar en voor wie er een parkeeraanbod wordt 
uitgebouwd, is het van belang dat deze parkeerplaatsen zo goed mogelijk benut worden. Een efficiënte organisatie en handhaving van 
het parkeerbeleid is dan ook cruciaal. Het dubbelgebruik van parkeerplaatsen is hierbij een belangrijke uitdaging. 

Het aanbieden van meer autoparkeerplaatsen leidt immers automatisch tot het aanzuigen van extra autoverkeer. Een goed parkeerbeleid kan, 

mits een gerichte parkeerregulering, een sterke hefboom zijn naar een duurzaam mobiliteitsbeleid. De stad Hoogstraten verwacht hier zeker nog 

bijkomende initiatieven vanwege De Lijn, bovenop de beoogde en gerealiseerde basismobiliteit binnen Hoogstraten.  

Een dergelijk sturend parkeerbeleid past binnen het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het mobiliteitsplan Vlaanderen.  

Met name het centrum van Hoogstraten leent zich - vanwege de dichtheid aan winkel-, kantoor- en dienstenvoorzieningen en de beoogde verdere 

ontwikkeling van het centrum - voor een sturend parkeerbeleid. Langs de N14 in het centrum van Hoogstraten (zone  tussen de kruispunten met 

de N144 Loenhoutseweg en de Minderhoutsestraat) zal daarom een stand-still–principe inzake het aantal beschikbare parkeerplaatsen worden 

toegepast.  
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Dat betekent dat er geen verdere uitbreiding van parkeervoorzieningen plaatsvindt op basis van de huidige situatie en de huidige omvang aan 

voorzieningen. Daarenboven zal worden gestreefd naar het verschuiven van parkeerplaatsen vanuit het centrum van Hoogstraten naar de rand 

van het centrum. Hiermee wordt een kwaliteitsversterking van het openbaar domein in het centrum beoogd.  

Naast het beoogde stand-still principe wordt volgend uitgangspunt gehuldigd: als één parkeerplaats in het centrum wordt opgeheven, geeft dit 

de mogelijkheid tot het creëren van één nieuwe parkeerplaats aan de rand van het centrum. Toch wordt er opgemerkt dat het niet de bedoeling is 

om door uitbreiding van parkeerplaatsen in het centrum ook auto’s aan te trekken. Daarom is het aangewezen niet te veel parkeerplaatsen te 

voorzien. Het stadsbestuur zal met andere partners (scholen, bedrijven, instellingen, …) een beleid uit werken waarbij gepoogd wordt om een 

gedragspatroon te wijzigen.  

Sturend parkeerbeleid gaat hand in hand met de verbetering van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Door het voorzien van voldoende 

fietsenstallingen kunnen mensen immers ook aangespoord worden om met de fiets te komen. Deze stallingen moeten wel veilig en kwaliteitsvol 

worden ingericht.  

Een sturende maatregel inzake parkeren is eveneens de instelling van een parkeerduurbeperking, in combinatie met een bewoners- en 

belanghebbendenparkeerregeling. In het centrum van Hoogstraten geldt reeds een maximale parkeerduur door middel van een blauwe zone 

(parkeerschijf verplicht) en een bewoners- en belanghebbendenparkeerregeling. Op dit ogenblik wenst de stad Hoogstraten nog geen systeem 

van betalend parkeren in te voeren. De stad wil eerst alle mogelijkheden aftasten alvorens hierin te investeren. Wanneer op termijn de invoering 

van betalend parkeren overwogen wordt dan moet dit zeker overlegd worden met Unizo en de Hoogstraatse Horeca-uitbaters, dit met het oog op 

de handhaving van de concurrentiepositie van de eigen middenstand.  

Een dergelijke sturend parkeerbeleid past bij de parkeerfilosofie van Hoogstraten. Met het oog op de toekomst moet er echter voor worden 

gewaakt dat centrumbezoekers ‘wild’ in de woonwijken in de nabijheid gaan parkeren. Het bundelen van centrumparkeerplaatsen op 

parkeerterreinen aan de rand van het centrum verdient daarom aanbeveling. Een goede bewegwijzering naar deze centrumparkings speelt hierin 

een essentiële rol. Daarom wordt voor 2011 een investering voorzien rond de opmaak van een passende parkeersignalisatie voor Hoogstraten-

centrum. 

Stapsgewijze aanpak 

Gelet op de gevoeligheden die spelen ten aanzien van het parkeerbeleid, werd in het vorige mobiliteitsplan een stapsgewijze aanpak uitgewerkt 

die nu geactualiseerd wordt. Na gewenning van elke stap moet een evaluatie uitsluitsel brengen over de opportuniteit en de aard van een 

volgende fase in de verdere parkeerregulering. Een goede communicatie en overleg met alle betrokkenen is daarbij een must.  

Ook voor de dorpskernen van Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Wortel kan een parkeerregulering zinvol zijn om ten aanzien van de 

aanwezige handelszaken, een goede parkeerroulatie te bekomen. Tegelijkertijd moet in deze deeldorpen aandacht gegeven worden aan het 

probleem van de parkerende vrachtwagens. De leefbaarheid in een dorpskernen wordt dikwijls grondig aangetast door deze parkerende zware 
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voertuigen (visuele vervuiling, lawaaihinder, aantasting zichtbaarheid, vervuiling, …).   

Stappen 1 tot en met 5 zijn reeds ingevoerd. 

Stap 0: inzicht in de parkeersituatie  

In 2007 en 2008 werd een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Hoogstraten (Vrijheid tussen de N144 Loenhoutseweg en de Van 

Aertselaerstraat en de Heilig Bloedlaan). Op dat moment was er in dit onderzoeksgebied (centrum van Hoogstraten) een totale capaciteit van 

394 parkeerplaatsen.  

Uit dit beperkte onderzoek kon opgemaakt worden dat er bij een doortochtherinrichting ruimte was om het aantal parkeerplaatsen te beperken. 

Daarbij moest wel opgemerkt worden dat er nood was aan een meer ordelijke schikking en afbakening van een aantal parkeervakken (bv. tussen 

de bomenrijen) wat wellicht zou leiden tot een inkrimping van het aanbod. 

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig op randparkings, waar op normale werkdagen steeds nog lege plaatsen kunnen gevonden worden.  

Deze randparkings zijn: 

1 - Parking Jan Van Cuyck: 72 parkeerplaatsen 

2 - Parking IKO (Dokter Versmissenstraat): 34 parkeerplaatsen 

3 - Parking PAX (Dokter Versmissenstraat):30 parkeerplaatsen 

4 - Parkings berm Dr. Versmissenstraat: 26 parkeerplaatsen  

5 - Parking achter St.-Catharinakerk (halve cirkel): 14 parkeerplaatsen 

6 - Parkings langsheen de Tinnenpotstraat: 87 parkeerplaatsen (exclusief blauwe zone) 

7 – Parkings langsheen de Burgemeester Brosensstraat: 47 parkeerplaatsen 

8 - Parkings langsheen de Gelmelstraat: 69 parkeerplaatsen 

9 - Parkings langsheen de Gravin Elisabethlaan: 38 parkeerplaatsen (exclusief blauwe zone)10 – Zorgcentrum en site zwembad Hoogstraten: 

ongeveer 200 parkings (Mits het voorzien van een aantrekkelijke voetgangersdoorsteek naar Vrijheid kan ze eveneens als randparking voor 

het centrum gebruikt worden). 

Stap 1: Het stand-still-principe  

In eerste instantie dient te Hoogstraten het stand-still-principe inzake het aantal beschikbare parkeerplaatsen gerespecteerd te worden. Dat 

betekent dat er geen uitbreiding van parkeervoorzieningen wordt voorzien (uiteraard op basis van de huidige parkeercapaciteit en de huidige 

omvang aan voorzieningen).  

Bij uitbreiding van kleinschalige voorzieningen in het centrum vindt in principe e evenmin een uitbreiding van parkeerplaatsen plaats.  
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Wél kan parkeeraccommodatie geherlokaliseerd worden. Zo kunnen, bijvoorbeeld, bij de herinrichting van straten en pleinen in Hoogstraten-

centrum parkeerplaatsen verdwijnen ten voordele van andere noodzakelijke inrichtingen. Er kan in bepaalde straten bijvoorbeeld extra 

voetgangersruimte of extra ruimte voor fietspaden voorzien worden of er kunnen parkeerplaatsen opgeofferd worden bij de inrichting van laad- 

en loszones ten behoeve van de lokale middenstand in het centrum van Hoogstraten. Deze ’opgeofferde’ parkeerplaatsen kunnen dan elders – bij 

voorkeur aan de rand van Hoogstraten-centrum – gecompenseerd worden.   

Stap 2: Optimaliseren van alternatieven   

Voorwaarde voor een sturend parkeerbeleid is het optimaliseren van de bereikbaarheid van de kern voor andere vervoermodi. De 

centrumherinrichting omvat alvast goede voetgangersvoorzieningen en zeer veel aandacht voor de verblijffunctie. Ook de fietsroutes in de 

richting van het centrum moeten systematisch veiliger en aantrekkelijker worden ingericht.  

Fietsers hebben evenwel een actieradius van ruim 5 km en de gehele verplaatsing moet onder veilige omstandigheden kunnen verlopen. In het 

centrum zullen diefstalveilige fietsstallingen moeten geplaatst worden bij de verschillende winkels, diensten en voorzieningen.  

Een goede centrale halteaccommodatie voor het openbaar vervoer en een betere dienstverlening, met hogere frequenties, moeten nieuwe 

speerpunten worden voor het openbaar vervoer. 

Maar ook de bestaande parkeerruimten op loopafstand van de kernen en voorzieningen moeten optimaal gebruikt kunnen worden. Hier is 

momenteel nog onvoldoende aandacht voor geweest. Een goede parkeerbewegwijzering naar deze parkeerplaatsen is daarom voorzien in 2011. 
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Figuur 15:  afbakening blauwe zone          Situering parkings centrumrand   (bron: stad Hoogstraten) 
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Stap 3: Langparkeerders naar de rand  

Vastgesteld werd dat een aantal parkeerstroken veelvuldig bezet wordt door langparkeerders. Veelal betreft het hier personen die werkzaam zijn 

in het centrum van Hoogstraten. Bij voorrang worden deze personen verwezen naar de parkeermogelijkheden op ruimere afstand van het 

centrum. Zo nodig kan in specifieke parkeerruimte op loopafstand aan de rand van het centrum voorzien worden door de Horeca-uitbaters, 

winkeliers, middenstanders ten bate van hun werknemers. Deze werknemers dienen de reflex te hebben om de parkeergelegenheden in het 

centrum van Hoogstraten bij voorrang te voorzien voor hun klanten of het cliënteel van de handelszaken of dienstverleners. 

Stap 4: Parkeerduurbeperking  

Op de meest centrale en intensief gebruikte parkeerplaatsen (Hoogstraten-centrum) is reeds een parkeerduurbeperking ingevoerd door middel 

van een blauwe zone, waarbij het gebruik van de parkeerschijf verplicht gesteld wordt. Langparkeerders worden aldus verplicht uit te wijken 

naar de rand terwijl een hogere parkeerrotatie bekomen wordt.  

Stap 5: Bewonersparkeren - uitzonderingen op de blauwe zoneregeling 

In het centrum van Hoogstraten, binnen de omlijning van de blauwe zone, is een parkeerduurbeperking ingesteld. Een parkeerregeling voor 

bewoners corrigeert deze blauwe zoneregeling, waarbij bewoners vrijgesteld worden van het gebruik van de parkeerschijf. In het kader van een 

evenwichtig parkeerbeleid werden stap 4 en 5 samen gezet.  

Naast de bewonerskaart wordt er binnen de blauwe zoneregeling tevens vrijstelling verleend aan verschillende doelgroepen, die een dagkaart 

kunnen aanvragen. Deze kaart geldt als vrijstelling op de blauwezoneregeling. 

- bezoekers voor de diensten van het stadhuis (kunnen bij aankomst dagkaart voor bezoekers aanvragen voor de duur van het bezoek aan 

de openbare diensten) 

- dienstverleners die hun werkzaamheden uitoefenen in Hoogstraten-centrum waarbij de onmiddellijke nabijheid van hun voertuig 

noodzakelijk is (materialen, werktuigen…) 

- de kerkwachters van de Sint-Catharinakerk bij de uitvoering van geleide toeristische bezoeken 

- dokters, verpleegkundigen, kinesisten kunnen een parkeerkaart aanvragen die vrijstelling verleent voor de blauwe zoneregeling voor de 

duur van het bezoek aan hun cliënten die zijn gehuisvest in Hoogstraten-centrum. 

Stap 6: Betalend parkeren  

Als laatste stap en pas na evaluatie van bovenstaand pakket aan maatregelen en bij een toenemende parkeerdruk, kan zo nodig de stap gezet 

worden naar betalend parkeren.  Door middel van parkeerautomaten kan op een geselecteerd aantal parkeerstroken betalend parkeren ingevoerd 

worden.  In navolging van dit beleidsplan moet het geschetste parkeerbeleid verder worden uitgewerkt in een toekomstig parkeerplan voor het 

centrum van Hoogstraten. Op dit moment is betalend parkeren totaal niet aan de orde te Hoogstraten. 
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Stap 7: Flankerende stedenbouwkundige maatregelen  

Het stadbestuur tracht haar visie op de leefbaarheid van Hoogstraten-centrum zo breed mogelijk te vertalen in haar beleid. Zo worden er, met 

betrekking tot het parkeerbeleid, nog volgende principes nauwgezet toegepast. 

- De verplichting opleggen tot het creëren van parkeerplaatsen in de stedenbouwkundige vergunningen: 

overeenkomstig de visie van het Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten wordt opgelegd dat in de dorpscentra, boven nieuwe horeca- of 

middenstandszaken, eveneens woongelegenheden moeten worden voorzien; dit met de bedoeling om de sociale controle na sluitingstijd te 

verhogen en de verloedering van de buurt te vermijden.  

In het kader van de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, wordt bovendien aan elke bouwheer de verplichting opgelegd om te 

voorzien in 1,5 parkeerplaats op eigen terrein. Deze verplichting geldt per appartement of per wooneenheid. Hierdoor wordt automatisch, op 

het vlak van de noodzakelijke parkeervoorzieningen, de druk op de omgeving opgevangen. Deze verplichting kan echter niet opgelegd worden 

aan kleinschalige projecten of projecten die gesplitst worden uitgevoerd. Hiervoor zijn uitzonderingsvoorwaarden opgesteld. 

- Om een antwoord te bieden op de bovenvermelde uitzonderingen (voor kleinschalige of gesplitste projecten) wenst de stad Hoogstraten in de 

toekomst, samen met de bouwheer, alle mogelijkheden in het creëren van parkeerplaatsen op eigen domein, af te toetsen. Hierbij wordt de 

bouwheer betrokken in een overleg, waarbij de volledige omgeving van de bouwplaats wordt betrokken. Er wordt nagegaan of er mogelijk 

gelijktijdig andere projecten kunnen worden opgestart, waarbij zal onderzocht worden of er zich nieuwe opportuniteiten aanbieden. In dat 

geval wordt er aangedrongen op een gecombineerde aanpak met benutting van alle kansen in het voorzien van parkeerplaatsen op eigen 

privaat domein. 

- Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat, samen met de bouwheer, gesprekken worden opgestart met de omliggende grondeigenaars van de 

betrokken bouwplaats; dit om alle opportuniteiten te bekijken in het creëren van parkeerplaatsen op privaat terrein. De aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning wordt dus getoetst op een ruimer oppervlakteniveau, waarbij alle ruimtelijke kansen worden afgetoetst door 

middel van een klein buurtonderzoek. De bouwheer kan daarbij door de stad verplicht worden mee te stappen met bepaalde opportuniteiten. 

- Voorzien van fietsenstallingen bij appartementsgebouwen: te voorzien in de nieuwe stedenbouwkundige verordening.  

Bijkomende aandachtspunten met betrekking tot het parkeerbeleid 

- Aandacht moet worden gegeven aan het parkeren voor minder mobielen. In de nabijheid van belangrijke publiekstrekkers worden 

voorbehouden plaatsen voor deze doelgroep voorzien. 

- Voor de ingangen en oversteekplaatsen aan scholen wordt de zichtbaarheid verhoogd door voetpadverbredingen en wordt het parkeren om 

veiligheidsredenen onmogelijk gemaakt (verbodsbord, eventueel ondersteund door antiparkeerpaaltjes, kettingen of beugels. Waar nodig 

wordt ook ruimte voorzien voor het halteren van een schoolbus. 

- In de centrumgebieden wordt, waar nodig, voorzien in laad- en loszones voor leveranciers van handelszaken.   
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5.3 / OPENBAARVERVOERNETWERK 

5.3.1 / Treinverkeer NMBS  

De nieuwe hogesnelheidslijn (HSL4) tussen Antwerpen en de Randstad Nederland loopt over het grondgebied van Hoogstraten. In Brecht werd op 

deze lijn het nieuw treinstation Noorderkempen gebouwd, dat zich richt op heel de regio. Sinds december 2008 wordt het station bediend door 

een snelle interregiotrein Antwerpen- Noorderkempen. Sinds 13 december 2009 rijdt deze IR-s ook in het weekeinde. De treinrit duurt slechts 15 

minuten. Het is een voorlopige pendeldienst Noorderkempen – Antwerpen-Luchtbal – Antwerpen-Centraal.  

Het station Noorderkempen is een succes (696 instappers per werkdag in het jaar 2009). De parkings staat meestal vol, uitbreiding is voorzien 

met een verdubbeling van de capaciteit tegen 2013.  

Om optimaal zijn rol in de regio te kunnen spelen moet deze verbinding op korte termijn doorgroeien tot een buurlandtrein Breda – Brussel. Dit 

strookt overigens ook met de Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 waarin een IR-spoorverbinding voorzien werd via Noorderkempen op de relatie Breda – 

Antwerpen.  

Deze treinverbinding wordt best voorzien in een 30’-frequentie (in de afbeelding hieronder IR-s30 genoemd), met een gemiddelde snelheid hoger 

dan 80 km/uur. Indien één van beide treinen per uur doorgekoppeld zou worden naar Gent, met halte in Sint-Niklaas, is te onderzoeken of 

snelbus 19 geheel kan vervangen worden door deze trein, met goede aansluiting van Sint-Niklaas naar Hulst. Deze verbinding kan ingepast 

worden tussen de hogesnelheidstreinen op deze lijn. 

Gelet op de regionale ambities is de zorg voor het voor- en natransport ook met de fiets en de bus belangrijk: voldoende stallingen, goede 

frequenties, gewaarborgde aansluitingen en lijnvoeringstrajecten, tariefintegratie. Kortom zorg om de gehele vervoerketen.  

5.3.2 / Busverkeer De Lijn  

VERSTERKING BUSNETWERK 

De stad Hoogstraten stelt dat prioritaire aandacht moet gaan naar een goede reguliere busverbinding  naar de deeldorpen Meerle en Meersel-
Dreef, en stelt verder ook dat  Wortel-Kolonie per bus moeilijk bereikbaar is. 

Bij integratie over grenzen heen (zowel landsgrenzen als tussen operatoren) is een volgende herschikking in lijnvoering en bedieningen te 

onderzoeken voor vier lijnen: 

- Noorderkempen - Hoogstraten – Minderhout – Meer – Zundert – Rijsbergen – Breda, dus een verknoping van lijn 602 met lijn 115 via een 

deels nieuw traject over de grens van Meer tot Zundert over circa 6 km. 
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- Oostmalle – Rijkevorsel – Hoogstraten – Minderhout en verder via N14 naar Meerle, Meersel Dreef en doorkoppeling naar Galder - Breda, 

dus een verknoping van lijnen 400 en 145 via een deels nieuw traject langs de N14 tussen Minderhout en Meerle (over circa 6,5 km, in 

plaats van lijnvoering via Meerleseweg ook circa 6 km). Dit kan gezien worden als het stambaanvak van de Noorderkempen op de noord-

zuidas. 

- Frequentieverhoging op de relaties Turnhout – Merksplas – Hoogstraten (lijn 430) tot een relatief snelle verbindende streeklijn (16,5 km, 25’ 

rittijd, gemiddeld 39 km/uur). Mogelijk doorgekoppeld met een nieuwe lokale verbinding naar Loenhout en Wuustwezel (als uitbreiding op de 

functionele ritten op lijnen 649, 659 en 679) en ter bediening van het bedrijventerrein. 

- De bereikbaarheid van Wortel-Kolonie per bus vormt een probleem. De dichtstbijzijnde halte op de N124 (Kolonieweg) ligt op een 

onaanvaardbare loopafstand van ca. 1300m. Een omleiding van de reguliere buslijn via Wortel-Kolonie betekent een grote omweg via smalle 

landelijke wegen, wat de lijnvoering onaantrekkelijk maakt. Bovendien zou dan de halte Neerven wegvallen. Aan De Lijn wordt gevraagd in 

overleg met de stad de haalbaarheid te onderzoeken van twee mogelijke opties: 

- Optie 1: lijn 400 enkel ’s ochtends en ’s avonds (voor gedetineerden die op penitentiair verlof mogen) en tijdens de bezoekuren via de 

Kolonie omleiden, waardoor halte Neerven enkel tijdens die tijdstippen weg zou vallen. De bezoekuren zijn: 

Ma – Di – Wo – Vr: 14:30 uur tot 19:30 uur 

Za: 09:30 uur tot 17:00 uur.  

- Optie 2: een uitbreiding van het belbusgebied tot de Kolonie,  

Hoogstraten opteert voor variant 1. 
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Figuur 16: Gewenste OV-integratie over de grenzen heen 
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VERBETERING HALTEACCOMMODATIE (ALGEMEEN) 

Belangrijk is dat hoofdhaltes worden uitgebouwd als knooppunten op het bus-tramnet. In het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 

basismobiliteit in het Vlaamse Gewest wordt een hoofdhalte omschreven als “één halte of verschillende haltes met dezelfde naam die één geheel 

vormen, aangeduid met het opschrift hoofdhalte”. 

Aan een hoofdhalte worden voor de reizigers meer kwalitatieve voorzieningen uitgebouwd dan de halte-infrastructuur zoals omschreven in artikel 

15 (‘gewone halte’). In elke gemeente wordt minstens één hoofdhalte uitgebouwd. De hoofdhaltes bevinden zich op centrale plaatsen in de 

gemeenten. 

In Hoogstraten-centrum worden twee hoofdhaltes gedefinieerd met belangrijke aansluitingen, namelijk halte ‘kerk’ op de N14. Deze haltes liggen 

op 200 meter van elkaar: een hoofdhalte met als oriëntatie richting Turnhout en een hoofdhalte richting Antwerpen.  

De haltes dienen goed uitgerust te worden (verzorgde halte, met schuilhuisje, zitbanken, en voldoende fietsenstallingen aangezien het 

fietsnetwerk erop aansluit). Voor de kwaliteit van de halte-infrastructuur wordt verwezen naar de richtlijnen terzake in het ‘op 1 Lijn-magazine’, 

uitgegeven door De Lijn. 

VERBETERING VAN HALTELOCATIE KLEIN SEMINARIE 

In de Vrijheid, ter hoogte van de halte Seminarie zijn er problemen rond de doorstroming tijdens de schoolspits, waar in een tijdsblok van slechts 

één kwartier ruim een twintigtal (soms gelede) bussen moeten voorrijden, leerlingen laten instappen en weer vertrekken. Hierdoor wordt het 

autoverkeer belemmerd, en omgekeerd zitten de bussen ook vast in de dagelijkse files in de doortocht. Ook de wachtruimte voor de talrijke 

leerlingen is uiterst krap bemeten.  

In de uitwerkingsnota (hoofdstuk 4.2.2) werd de wenselijkheid/haalbaarheid onderzocht om deze schoolritten om te leiden naar de achterkant 

van het scholencomplex. De doelstelling is drievoudig: 

- Verbetering van de doorstroming van het busverkeer dat niet gehinderd wordt door de dagelijkse files in de doortocht van de N14 

- Verbetering van de doorstroming van het doorgaand autoverkeer op de Vrijheid, dat niet belemmerd wordt door het grote aantal wachtende 

bussen,  

- Verbetering van het haltecomfort en de veiligheid voor de schoolkinderen.  

Er werden drie variantoplossingen uitgewerkt. Na afweging van de voor- en nadelen opteert de gemeente voor variant 3 ‘grote zwembadlus’. De 

‘kleine zwembadlus’ of de ‘Katelijnelus’ worden niet weerhouden. 
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Hierbij wordt ingespeeld op de geplande ontwikkeling van het binnengebied tussen de N144 Loenhoutseweg, Katelijnestraat en de 

Seminariedreef, waar onder meer een nieuw zwembad en zorgcentrum zal gebouwd worden. Integratie van een schoolbushalte in dit initiatief 

heeft als bijkomend voordeel dat ook deze functies en de reeds aanwezige sportvelden beter zullen ontsloten worden door openbaar vervoer.  

   
Figuur 17: Binnengebied tussen Loenhoutsesteenweg en Seminariedreef 

 

Voor de schoolbussen zal dan een nieuwe L-vormige route voorzien worden doorheen het te ontwikkelen gebied, tussen de Katelijnestraat en 

N144 Loenhoutseweg (zie kaart hieronder). Er zijn twee varianten mogelijk: 

- Busroute in twee richtingen, met in elke rijrichting een langgerekte haltehaven. Voordeel is dat het rijtraject korter is, maar de infrastructuur 

moet aanzienlijk breder zijn (verkeer en haltes in beide richtingen).  

- Busroute in één richting. Voordeel is dat één rijstrook en één langgerekte haltestrook volstaan. Ook de aansluiting op beide straten wordt 

compacter en veiliger. Nadeel is dan wel dat de bussen soms een relatief kleine omweg moeten maken om hun route verder te zetten. 

Bovendien volstaat het als de bussen dit zouden doen in de namiddagschoolspits, omdat dan de problemen met betrekking tot de 

doorstroming zich voordoen.  

De halte is via een voetweg bereikbaar vanaf het schoolcomplex en wordt voorzien van ruime (deels overdekte) wachtperrons. De busroute kan 

ook deels gebruikt worden voor de ontsluiting van de geplande parking op het terrein. 

De realisatie wordt momenteel gekoppeld aan de uitvoering van het zwembadproject. 

 

De verbindende buslijnen langs de N14 behouden hun halteplaats ter hoogte van het seminarie. 
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Figuur 18: Overzicht varianten halteplaats Seminarie (voorkeursvariant = grote zwembadlus) 
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5.4 / FIETSROUTENETWERK 

5.4.1 / Functioneel fietsroutenetwerk  

Basis voor de verdere uitbouw van het fietsroutenetwerk is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen. Dit maakt 

onderscheid tussen hoofdroutes, bovenlokale en alternatieve fietsroutes. 

Hoofdfietsroutes 

Dit zijn hoogwaardige fietsroutes voor langeafstandsverplaatsingen, zoveel mogelijk conflictvrij: zo weinig mogelijk gelijkgrondse kruisingen die 

goed beveiligd worden en waar de fietser zoveel mogelijk voorrang krijgt; breedte van 3 meter; aanleg in beton of asfalt…  

Om het nieuwe station Noorderkempen beter te ontsluiten voor fietsers wordt met middelen van het fietsfonds een nieuwe fietsweg aangelegd 

aan de westzijde naast de hoge snelheidslijn / E19 vanaf het station in Brecht tot aan de N144 in Loenhout. De gemeente Hoogstraten wenst 

deze route te verlengen tot aan de transportzone Meer als lokaal fietspad op lange termijn. Op deze wijze zal niet enkel de transportzone voor 

fietsers beter bereikbaar worden, maar ook de woonkernen Meer, Meersel-dreef en Meerle (via Terbeeksestraat). De afstand van station 

Noorderkempen tot de N144, N146 J. Lysenstraat en dorpskern Meer bedraagt respectievelijk 6 km, 13 en 12 km. Voor de aanleg kan een beroep 

gedaan worden op provinciale subsidiëring. 

Bovenlokale fietsroutes  

Fietsverbindingen tussen woonkernen en bestemmingen van bovenlokaal belang. In veel gevallen gaat het om fietsvoorzieningen langs 

verkeerswegen die de kortste verbinding maken tussen deze bestemmingen. Buiten de bebouwde kom wordt de aanleg van vrijliggende 

fietspaden gestimuleerd, binnen de bebouwde kom kan het gaan om vrijliggende of aanliggende fietspaden of fietssuggestiestroken afhankelijk 

van de ruimtelijke omgeving en de snelheid van het autoverkeer. Aanbevolen breedte: 175 cm.  

In Hoogstraten worden volgende trajecten geselecteerd als bovelokale functionele routes: 

- N115 Sint-Lenaartseweg 

- N144 Loenhoutseweg 

- N14 L. De Konincklaan – H.Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp – Desmedtstraat – Bredaseweg – Voort – 

Strijbeekseweg 

- Lindendreef 

- N124 Gelmelstraat (ten zuiden van Lindendreef) – Klinketstraat – Worteldorp – Langenberg  

- Pastorijstraat – Grote Plaats – Kolonie 

- N146 Meerseweg – Meerdorp – J. Lijsenstraat 
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- Hoogeind – Meersel – Oude Tramweg  

- Dreef – Klein Eyssel 

Alternatieve functionele routes  

Alternatieve functionele routes zijn fietstrajecten die eveneens een bovenlokaal functioneel belang hebben, maar een rustiger alternatief 

parcours volgen, bijvoorbeeld langs veldwegen, autoluwe woonstraten, trage wegen… De fietser heeft de keuze tussen een kortere functionele 

verbinding langs verkeerswegen of een kleine omweg via een aangenamer en veiliger traject. In Hoogstraten werden volgende alternatieve 

functionele routes geselecteerd: 

- Terbeeksestraat 

- Europastraat – de Mosten 

- Meerleseweg – Groot Eyssel 

- Hinnenboomstraat (ten Z.van Industrieweg) – Industrieweg – Heuvelstraat – Katelijnestraat (ten Z. van Gr. Elisabethlaan) - Gravin 

Elisabethlaan 

- ’s Boschstraat – Bosuil – Beukendreef. 

5.4.2 / Aanpassingen aan fietsinfrastructuur  

N14 VRIJHEID - VAN AERTSELAERTSTRAAT  

Vanaf knik ten N van Tinnenpotstraat tot Schoolstraat: onderzoek naar gewenste/haalbare fietsvoorzieningen: 

- gemengd met fietssuggestiestroken of fietspaden i.f.v. beschikbare ruimte? 

- aandacht voor continuïeteit en veilige overgangen gemengd/gescheiden 

- volgens ontwerprichtlijnen vademecum fietsvoorzieningen (fietspad min. 150 cm, liefst 175 cm,  

behoud van voetpadbreedte van 150 cm). 

N124 GELMELSTRAAT 

- Aanleg van fietspaden (vrijliggend of aanliggend verhoogd) tussen Spijker en Lindendreef (module 13 gepland). 

- Verzorgde overgang gemengd/gescheiden. 

- Fietssugestiestroken vanaf Vrijheid tot aan Spijker. 
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Figuur 19: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk provincie Antwerpen (bron: www.provant.be) 
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FIETSROUTE LANGS HSL 

- Aanleg fietsweg langs HSL / E19 tussen N144 en transportzone Meer 

N146 MEERDORP  

- Aanleg van fietssuggestiestroken in het centrumgebied – plannen in opmaak 

- Accentuering van verblijfskarakter dorpskern 

- Verzorgde overgangen gemengd/gescheiden 

AANZET HOOGEIND VANAF MEERDORP 

- Aanleg van fietssuggestiestroken in het overgangsgebied tussen N146 en Werkhovensloop (einde bebouwing). 

- Accentuering van verblijfskarakter dorpskern 

- Verzorgde overgang gemengd/gescheiden 

AANZET MEERLESEWEG VANAF MEERDORP 

- Aanleg van fietssuggestiestroken in het overgangsgebied tussen N146 en Frankenberg. 

- Accentuering van verblijfskarakter dorpskern 

- Verzorgde overgang gemengd/gescheiden 

N14 MEERLEDORP 

- Aanleg van fietssuggestiestroken tussen Langstraat en Hazenweg 

- Accentuering van verblijfskarakter dorpskern 

- Verzorgde overgangen gemengd/gescheiden 

N14 STRIJBEEK 

Aanleg van een vrijliggend enkelrichtingsfietspad (achter de bomen) aan de westzijde tussen Klein-Eyssel en de gemeentegrens. Aan de 

oostzijde ligt reeds een vrijliggend fietspad, dat echter te smal is voor tweerichtingsverkeer. 
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HINNENBOOMSTRAAT 

Aanleg van vrijliggend fietspad aan de westzijde tussen N144 Loenhoutse- en Industrieweg (dus ontdubbeling van het huidige 

tweerichtingsfietspad aan de oostzijde). 

TRANSPORTZONE MEER 

Aanleg van fietsvoorzieningen langs de Europastraat, met verzorgde aansluiting naar De Mosten en J. Lijsenstraat. 

N128 ULICOTENSEWEG 

- Aanleg van fietspaden tussen Gemeenteplein en Lage Rooy (gepland, gecombineerd met module 10 schoolomgeving). 

- Aanleg van dubbelrichtingsfietspad tussen Lage Rooy en gemeentegrens (module 13 gepland). 

N138 CHAAMSEWEG 

- Aanleg van fietspaden (enkelzijdig of dubbelzijdig) tussen Gemeenteplein en de grens met Nederland. 

N 128 KERKSTRAAT 

- Fietssuggestiestroken te voorzien vanaf hoek met Meerledorp tot aan de Ulicotenseweg (gepland). 

HOOGEIND 

- Aanleg van vrijliggende fietspaden vanaf De Mosten naar de Sint Luciakapel (Kapelweg) (gepland). 

 

Verder worden ook extra fietsenstallingen voorzien bij de belangrijkste verkeersaantrekkende functies in het centrum. Deze stallingen voldoen 

aan de eisen gesteld in het Vademecum Fietsvoorzieningen. 
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Figuur 20: Actieplan fietsvoorzieningen  
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5.4.3 / Recreatief fietsroutenetwerk  

Het recreatief knooppuntennetwerk doorkruist de gemeente Hoogstraten via een aantal overwegend rustige veldwegen. De oversteek van 

belangrijke verkeerswegen vormt een aandachtspunt: 

- N146 J.Lysenstraat x  Wildertstraat 

- N146 Meerseweg  x  Beeksestraat 

- N14 Strijbeekseweg  x  Klein Eyssel en Schuivenoord 

- N14 Voort   x  Zwartvenweg en Lage Rooy 

- N14 Bredaseweg x  Heerle / Paterspad en Hal / Bergenstraat 

- N14 Vrijheid  x Tinnenpotstraat en Achtelsestraat 

- N138 Chaamseweg  x  Schuivenoord en Elsakker 

- N124 Worteldorp  x Poeleinde / Rooimans. 

Een interessante recreatieve route van bovenlokaal belang loopt momenteel reeds langs de Mark vanaf de Zandbergstraat richting Breda. De 

stad Hoogstraten wil deze fietsweg verlengen tussen de Zandbergstraat en de N14 Bredaseweg, waardoor Minderhout met Breda zou verbonden 

worden door een zachte route die ook recreatiedomein de Mosten aandoet. 
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Figuur 21: Recreatief knooppuntennetwerk 

5.5. / VOETGANGERSVOORZIENINGEN EN NETWERK TRAGE WEGEN 

5.5.1 / Verblijfsgebieden  

Een verblijfsgebied is een aaneengesloten gebied waarin de menselijke activiteiten in de openbare ruimte door de aard van het gebied primair 

gericht zijn op het verblijven. Onder verblijfsactiviteiten vallen bijvoorbeeld lopen, fietsen en meer sociaal-recreatieve activiteiten als spelen, 

wandelen, zitten, staan, kijken, praten en dergelijke. Een verblijfsgebied onderscheidt zich van een verkeersgebied, waar weinig bebouwing 

voorkomt en het verkeerskarakter primeert. In een verblijfsgebied vinden we meer bebouwing en activiteiten, de verblijfsfunctie primeert. De 

verkeersdeelnemer heeft zijn volle aandacht nodig voor interactie met allerlei andere weggebruikers en moet zijn verkeersgedrag aanpassen aan 

de verblijfsomgeving; conflicten worden duidelijk ‘gepresenteerd’.  

De omvang van een verblijfsgebied dient afgestemd te zijn op de bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen (winkels, scholen, stations, sport- 
en recreatievoorzieningen) voor voetgangers. In een verblijfsgebied worden voertuigverplaatsingen ondergeschikt aan verblijfsactiviteiten.  

De gewenste verkeersstructuur wordt bijgevolg afgestemd op een zo juist mogelijke afbakening van de verblijfsgebieden, dit is ruimer dan het 

louter juridische begrip ‘bebouwde kom’. In Hoogstraten gaat het om de aaneengesloten woonzones waar op de kaart ‘snelheidsregimes’ 
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(hoofdstuk 5.1.3) een maximumsnelheid van 50 of 30 km/uur is voorzien. In onze versnipperde ruimtelijke ordening is het niet steeds uit te 

sluiten dat een weg van hogere categorie ook door verblijfsgebieden passeert. In dat geval dient de weginrichting mede aangepast te worden 

aan het verblijfskarakter van de ruimtelijke omgeving volgens het concept ‘leefbare doortocht’. In Hoogstraten worden de dorpskernen hoogstens 

doorsneden door lokale wegen, waardoor de eisen qua doorstroming minder zwaar wegen. 

Zone 30, woonerven of autovrije zones zijn bij uitstek verblijfsgebieden, waarvan de inrichting van het openbaar domein in hoge mate gericht zal 

worden op de versterking van het verblijfskarakter.  

5.5.2 / Beleidsplan voetgangersnetwerken  

- Uitbouw van een samenhangend netwerk van voetgangersruimten in de verschillende dorpskernen (continuïteit, uniforme vormgeving).  

- In alle centrum- en woonstraten wordt een voldoende brede en comfortabele voetgangersruimte voorzien. Als absolute minimumnorm geldt 

de ‘algemene bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer in de bebouwde kom’ (29.04.1997): vanaf een rooilijnbreedte van 9 m 

is een minimumbreedte vereist van 150 cm; in elk geval is een obstakelvrije loopweg (zonder palen e.d.) vereist van minimum 100 cm. Dit 

zijn echter uiterste grenswaarden, die niet volstaan in centrumstraten met intensiever voetgangersverkeer of verblijfsactiviteiten.  

- Bij de aanleg van voetgangersvoorzieningen worden de richtlijnen gevolgd van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen 5. In het 

vademecum worden verschillende dimensioneringen vooropgesteld in functie van de intensiteit van het voetgangersverkeer.  

- Minimum breedte (50-70 voetgangers/min.: min. 160 cm (+ zo mogelijk extra veiligheidsmarge 50 cm) 

- Beperkte breedte  (56-80 voetgangers/min.) min. 200 cm (+ zo mogelijk extra veiligheidsmarge 40 cm) 

- Ruime breedte  (75-110 voetgangers/min. min. 280 cm 

- Optimale breedte  (75-110 voetgangers/min.) min. 350 tot 400 cm. 

- In centrum- of winkelstraten wordt best ook een aparte zone voorzien buiten het loopvlak voor de plaatsing van straatmeubilair, 

signalisatie- of verlichtingspalen, fietsenstallingen enz. Eind mei 2011 (gemeenteraad van 30-05-2011) werd een terrassenreglement 

opgesteld waarbij er telkens een veiligheidszone wordt gecreerd van 1,5 meter voor voetgangers en 1 meter voor fietsers. Dit 

terrassenreglement is geldig voor heel het grondgebied van de fusiegemeente Hoogstraten.  

- Goede en veilige oversteekbaarheid van verkeerswegen (bv. Doortochten van de N14 in hoogstraten, Minderhout en Meerle, de N146 in 

Meer, de N124 in Hoogstraten en wortel… Beperkte wachttijden voor voetgangers aan verkeerslichten.  

- Aandacht voor rolstoelgebruikers (bv. minimale hoogteverschillen aan oversteekplaatsen), kinderwagens, blinden…  

- Parkeervrije voetpadverbredingen aan bushaltes, toegangen tot publieke gebouwen, kruispunten…  
                                                             

5   Vademecum Voetgangersvoorzieningen – ministerie Vlaamse Gemeenschap, AWV, afdeling Verkeerskunde - 2003 
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5.5.3 / Netwerk trage wegen 

Het bovenlokaal fietsroutenetwerk (hoofdstuk 5.3) wordt op lokaal vlak in de verschillende dorpskernen aangevuld met een netwerk van trage 

wegen. Dit is een fijnmazig net van lokale doorsteken, voet- en kerkwegels, dat zoveel mogelijk de kindvriendelijke plekken (b.v. scholen, 

speelplekken, jeugdlokalen…) en publieke voorzieningen ontsluit voor fietsers en voetgangers. Ook door het creëren van voetgangersdoorsteken 

door binnengebieden wordt gestreefd naar looptijdverkorting tussen woonwijken en centrumbestemmingen.  

Eerste stap in de opmaak van een actieplan Trage Wegen bestaat uit een inventarisatie van bestaande en potentiële trage wegen in de 

gemeente. Dit kan mogelijk gebeuren in samenwerking met de werkgroep trage wegen van Erfgoed Hoogstraten, met ondersteuning door vzw 

Trage Wegen. 

Onlangs werden volgende tragen wegen heraangelegd: 

 Het StipStappenpad in Wortel 

 Het Kasteelpad in Wortel 

 De Vossegang (de trage verbinding tussen Jan van Cuyckstraat en de Vrijheid) 

 De trage verbinding tussen Buizelstraat en de Achelsestraat 

 Tikkehaenepad (tussen Castelréweg en Bosuil), in samenwerking met de gemeente Baarle-Nassau. 
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6 / WERKDOMEIN C: ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN 

Ondersteunende of flankerende maatregelen hebben de beïnvloeding van het mobiliteitsgedrag tot doel. Verschillende gedragsbeïnvloedende 

factoren moeten hierbij geïntegreerd bespeeld worden. Naast harde infrastructurele maatregelen zijn er dus zachte flankerende maatregelen 

nodig. 

Enkele van deze doelstellingen die specifiek voor de politiezone zijn, zijn ook vervat in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012.  

6.1 / VERVOERMANAGEMENT 

6.1.1 / Vervoermanagement woon-werkverkeer  

- De stad stimuleert de opmaak van een bedrijfsvervoerplan in de bedrijven met meer dan 30 à 50 werknemers; gecoördineerde aanpak van 

de bedrijven van de Kluis en de veilingzone.  

- Voorbeelden van mogelijke acties in bedrijven:  

- bereikbaarheidsgids per bedrijf (bv. De Ster) of per KMO-zone (De Kluis, veilingzone…): hoe is de zone bereikbaar, met accent op 

openbaar vervoer, fiets en carpool;  

- organisatie van bedrijfsvervoer (eventueel in samenwerking met De Lijn);  

- aparte carpoolparking dichter bij de ingang van het gebouw;  

- overdekte en beveiligde fietsenstallingen, zo mogelijk met omkleedruimte en douchemogelijkheden;  

- dienstfietsen voor kortere verplaatsingen;  

 vergoedingen voor gebruik fiets of openbaar vervoer in plaats van huidige autokilometervergoeding; 

- bedrijven aansporen om een contract af te sluiten met de NMBS en/of De Lijn: bedrijven krijgen dikwijls korting wanneer ze afspraken 

maken met de openbaarvervoersmaatschappijen om hun werknemers ter plaatse te krijgen. De overheid subsidieert dit. Bij treingebruik 

betaalt de onderneming 80 % van het abonnement en de federale overheid de rest…  

- De stad geeft het voorbeeld met een vervoerplan voor het eigen personeel (bv. fietsvergoeding, dienstfietsen…).  

- Sensibilisatie, bijvoorbeeld campagne ‘met de fiets naar het werk’ of ‘Ik Kyoto’.  

- Voor bedrijven kan ook een bewegwijzeringsplan voor zwaar vervoer worden opgemaakt.  
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6.1.2 / Vervoermanagement woon-schoolverkeer  

- Informatie rond de bereikbaarheid van de school, met accent op collectief vervoer en fiets (per school of voor alle scholen van één 

deelkern).  

- Reisadvies aan ouders en kinderen (vervoerswijzenkeuze, aanbevolen routes); actualisatie schoolroutekaart (2012). 

- Actualisatie van het bestaande schoolbereikbaarheidsplan. 

- Aanspreekpunt in de school dat alle mobiliteitsinfo en -adviezen bundelt.  

- Sensibilisatie, bijvoorbeeld campagne ‘met de fiets naar school’, Week van de zachte weggebruiker…  

- Lespakketten, niet enkel over veiligheid, maar ook over verplaatsingswijze…  

- Organisatie van fietspool: begeleid fietsen.  

- Veilige organisatie van het brengen en afhalen van de leerlingen: afzetplaatsen en shuttle. 

- Politiebegeleiding bij oversteek op schooluren ’s morgens en ’s avonds, ter hoogte van van volgende drukke fietsoversteekplaatsen 

- Lindendreef – Gelmelstraat 

- Gravin Elisabethlaan – Vrijheid 

- Katelijnestraat / Heuvelstraat – N144 Loenhoutseweg 

6.2 / HANDHAVING 

De politiezone staat in voor een doorgedreven handhaving door controles op de toegelaten snelheid, parkeergedrag, tonnenmaatbeperkingen e.d.  

Ze doet dit door het uitvoeren van proactieve en reactieve controles gericht naar plaats, tijdstip en weggebruiker, in het bijzonder met betrekking 

tot snelheid en alcohol en drugs en in het verkeer (WODCA-acties, snelheidscontroles, verkeerscontroles (gsm, gordeldracht, verzekering, 

keuring, fietscontrole, opgevoerde bromfietsen, zwaar vervoer, …), deelname aan themaweken van BIVV, …) 

6.3 / MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 

’Met Belgerinkel naar de Winkel’ is de grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen. In meer dan honderd steden en gemeenten kan je 

deelnemen, sparen voor een hippe - limited edition - fietstas, ontworpen door een Belgische topdesigner, en maak je kans op een even unieke 

Belgerinkelfiets. 

’Met Belgerinkel naar de Winkel' is een organisatie van Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de 

Christelijke Mutualiteit en de Fietsersbond. De gemeente zal hierin de rol spelen van informatieverstrekker. 
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6.4 / IK KYOTO 

‘Ik Kyoto’ wil duurzaam woon-werkverkeer promoten, zowel bij werkgevers als bij werknemers. De campagne stimuleert werknemers om te voet, 

met de fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend naar het werk te gaan. De gemeente zal werkgevers aanmoedigen om duurzaam woon-

werkverkeer te ondersteunen. 

6.5 / MONITORING 

- Zie hoofdstuk 9.2.1 / Evaluatiemethoden 

 

6.6 / SENSIBILISEREN 

- De stad kan ook rekenen op de politiezone die de bevolking zal sensibiliseren door preventieve acties (informateverstrekking in (lokale) 

media, pojecten in scholen…) 

- De politiezone verstrekt tevens advies en verzorgt begeleiding aan hun partners en de verschillende verkeers- en dorpsraden 

(verkeerstellingen, voorbereiden van politereglementen en –verordeningen) 

67 / ORGANISATIE EN MANAGEMENT VAN HET MOBILITEITSBELEID 

- Uitbouw van de stedelijke mobiliteitsdienst. 

- Plaatsen van een extra fietsenstallingen in het centrum en bij verkeerstrekkende functies 
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7 / ACTIEPROGRAMMA 

Volgende tabellen geven een overzicht van de geplande maatregelen in het kader van het mobiliteitsplan. Er wordt een indicatie gegeven van de 

termijn waarbinnen de ingreep gerealiseerd wordt, en een eerste ruwe raming van de kostprijs. Telkens wordt de verantwoordelijke partner 

aangeduid. Om een goed overzicht te geven werden deze tabellen op verschillende manieren gesorteerd, namelijk naar werkdomein, locatie, 

termijn, doelstelling en initiatiefnemer, wat resulteert in 5 verschillende tabellen:  

 Actieprogramma per werkdomein (A-B-C) 

 Werkprogramma per locatie 

 Investeringsprogramma op korte, middellange en lange termijn 

 Beleidsprogramma vanuit doelstellingen 

 Takenprogramma per initiatiefnemer. 

Dit is steeds hetzelfde actieprogramma, maar de manier waarop de acties gesorteerd zijn, is verschillend, wat zorgt voor een betere 

leesbaarheid, afhankelijk van door wie en waarom het actieprogramma geraadpleegd wordt.  

In dit rapport wordt enkel de eerste tabel (werkdomeinen A-B-C) weergegeven. De andere tabellen zijn raadpleegbaar in een digitaal bestand. 
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8 / TAAKSTELLINGEN 

In de Verkenningsnota werd voor elk geselecteerd thema een aantal taakstellingen geformuleerd. In onderstaande tabel wordt aangegeven in 

hoeverre deze taakstellingen ook effectief worden gehaald. 

Thema: FIETSNETWERK 

Relatie met ander thema Taakstelling  

2B. Optimaliseren van 
functioneel 
fietsroutenetwerk 

- Nagaan in hoeverre bovenlokaal en gemeentelijk fietsroutenetwerk nog strookt met recente 
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen. Eventuele hiaten in het netwerk. 

ok  

2B. Optimaliseren van 
recreatief fietsroutenetwerk 

- Nagaan of aansluiting op recreatief knooppuntensysteem vanuit de woonkernen goed is. Zijn 
recreatieve publiekstrekkers (bv. de Mosten) goed ontsloten? Knelpunten op netwerk? 

ok 

1B. Veilige 
fietsvoorzieningen 

- Knelpunteninventarisatie van huidige fietsvoorzieningen 

- Opmaak actieplan verbetering fietsvoorzieningen 

ok 

2A. Fietsbereikbaarheid 
station Brecht 

- Versterking van veilige en comfortabele fietsrelatie tussen Hoogstraten en het nieuwe station ok 

2A. Fietsbereikbaarheid De 
Kluis  

- Verbetering van de fietsvoorzieningen van en naar bedrijventerrein; integratie van veilige 
fietsvoorzieningen in uitbreidingsplannen van De Kluis 

ok 

2A. Bereikbaarheid van 
nieuwe woonontwikkelingen 

- Nagaan hoe nieuwe woonontwikkelingen aantakken op het fietsroutenetwerk; optimaal gebruik 
maken van potenties voor nieuwe doorsteken voor fiets en voetgangers 

ok 

4B. Selectieve 
bereikbaarheid van 
dorpskernen en woonwijken 
ten gunste van fietser en 
voetganger 

- Verbeteren van de fietsroutes naar en fietsvoorzieningen rond woonkernen, wijken en attractiepunten; 
hanteren van het STOP-principe 6 

KT 

- Opmaak schoolbereikbaarheidskaart en bevraging scholen (door VSV) OK 

2C. Goede 
fietsbewegwijzering 

- Fietsbewegwijzering naar de belangrijkste functionele en recreatieve publiekstrekkers in de stad KT 

5C. Promotiecampagnes 
fietsgebruik 

- Opzetten van sensibilisatiecampagnes om fietsgebruik te promoten (school, werk, winkelen…) 

- Zie ook thema 6 

ok 

                                                             

6 STOP-principe: prioriteit gaat eerst naar voetgangers en fietsers, dan naar openbaar vervoer en ten slotte naar het personenwagens 
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Thema: WEGENNETWERK 

Relatie met ander thema Taakstelling  

A2. (Multimodale) 
Ontsluiting van ruimtelijke 
ontwikkelingen 

- Nagaan hoe recente en geplande ruimtelijke ontwikkelingen ontsloten worden, en of dit strookt met de 
gewenste verkeersstructuur 

ok 

B1. Aanpassing 
weginrichting aan 
gewenste verkeersfunctie 
en ruimtelijke omgeving 

- Opstellen van ontwerprichtlijnen voor elke wegencategorie 

- Toetsing van huidig wegennet aan deze ontwerprichtlijnen 

- Actieplan weginrichting 

ok 

B2. Afstemmen 
wegencategorisering op 
gewijzigde (boven)lokale 
planningscontext 

- Toetsing van huidige wegencategorisering aan gewijzigd hoger planningskader en aan recente of 
geplande ruimtelijke en verkeersontwikkelingen 

- Zo nodig: aanpassing van wegencategorisering in de stad 

ok 

B3. Aandacht voor 
verblijfskwaliteit 
woongebieden 

- Aandacht voor zachte weggebruiker en voor verblijfsactiviteiten in woongebieden 

- Bijzondere aandacht voor leefbare en veilige schoolomgevingen 

ok 

B5. Rekening houden met 
milieueffecten 

- Dit is geen specifiek thema bij de herziening van het mobiliteitsplan, maar wel aandachtspunt (bv. 
situering routes zwaar verkeer, keuze wegenmateriaal, landschappelijke inpassing…). 

ok 

C1. Ondersteunende 
maatregelen 

- Zie ook thema’s 5 en 6. 

- Sensibilisatiecampagnes rond verkeersveiligheid 

- Snelheidscontroles op risicopunten en -trajecten 

ok 

 



 

VECTRIS CVBA / HOOGSTRATEN VERBREDEN EN VERDIEPEN MP HOOGSTRATEN / BELEIDSPLAN / NOVEMBER 2011 / 71 

 

Thema: OPENBAAR VERVOER 

Relatie met ander thema Taakstelling  

2A. Locatiebeleid - Locatiebeleid (bedrijven, attractiepolen, woonprojecten) richten op goede OV-ontsluiting ok 

2B. Versterking 
openbaarvervoeraanbod 

- Versterking van treinaanbod in Brecht (NMBS) 

- Goede afstemming van busaanbod op treinaanbod in Brecht (De Lijn) 

- Versterking busontsluiting in Meerle wenselijk/haalbaar (De Lijn)? 

- Betere verbinding met ziekenhuizen van Turnhout, ook ’s avonds 

- Verbinding Breda – Hoogstraten: cf. Toekomstplan 2020.  

- Bereikbaarheid Wortel - Kolonie 

ok 

4B. Halte-infrastructuur - Verzorgde halte-infrastructuur volgens richtlijnen ‘op één lijn’ ok 

2C. Sensibilisering - Campagnevoering ter promotie van openbaar vervoer (De Kluis, scholen, gemeentepersoneel…) ok 
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Thema: BOVENGEMEENTELIJKE ACTIES I.V.M. ROUTES ZWAAR VERKEER 

Relatie met ander 
thema 

Taakstelling  

2A. Locatiebeleid - Nagaan in hoeverre geplande bedrijvigheid goed ontsloten wordt naar het hoger wegennet 

- Zo nodig opstellen Mober/ Mobiliteitstoets? 

- Bij planning van toekomstige bedrijvigheid: multimodale ontsluiting is belangrijke locatiefactor 

ok 

2B. Sturing routes 
zwaar verkeer 

- Bedrijven in Hoogstraten: onderzoek hoe bestaande en geplande bedrijven(zones) ontsloten kunnen 
worden naar hoger wegennet. 

- Doorgaand bovengemeentelijk zwaar verkeer: opstellen routeplan zwaar verkeer 

ok 

3B. Vrijwaren 
woongebieden 

- Maatregelen treffen om zwaar verkeer te weren uit woonkernen en woonwijken ok 

1C. Handhaving  - Controle op tonnenmaat en snelheid / 

2C. Sensibilisatie en 
bewegwijzering 

- Bewegwijzering bedrijvenzones  

- Sensibilisering bedrijfssector i.v.m. aanbevolen routes 

kt 
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9 / ORGANISATIE 

9.1 / MODULES 

Concrete afspraken met betrekking tot de realisatie van een project, waarbij verschillende partners betrokken zijn, worden gemaakt in de vorm 

van een koepelmodule. In de koepelmodule staat wie de ondertekenende partijen zijn, en welke modules bij de koepelmodule horen. Met 

betrekking tot de realisatie van het mobiliteitsplan kunnen volgende modules opgenomen worden: 

Af te sluiten modules  Te realiseren project 

Module 1: Ondersteuning van strategische planningsactiviteiten  

Module 2: Aanleg van rond- en verbindingswegen  

Module 3: Herinrichting van doortochten  

Module 4: Subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen  

Module 7: Informatieverschaffing over het openbaar vervoer  

Module 8: Aanleg vrijliggende tram- en busbanen  

Module 9: Verhoging openbaarvervoeraanbod  

Module 10: Subsidiëring en herinrichting van schoolomgevingen  

Module 11: Aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen  

Module 12: Subsidiëring van nieuwe afzonderlijke verbindende fietspaden langs 

gemeentewegen 

 

Module 13: Subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen - N124 Gelmelstraat (vrijliggend of aanliggend 

verhoogd) tussen Spijker en Lindendreef 

- N128 Ulicotenseweg  

- N14 Strijbeek (aanleg vrijliggende 

enkelrichtingsfietspaden) 

- N138 Chaamseweg (aanleg vrijliggende 

enkelrichtingsfietspaden of een vrijliggende 

dubbelrichtingsfietspad) 

Module 14: Aansluiting van commerciële activiteiten  
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Module 15: Subsidiëring van flankerende maatregelen  

Module 16: Herinrichting van wegvakken die niet als doortocht kunnen beschouwd worden  

Module 17: Wegverlichting langs gewestwegen  

Module 18: Herinrichting van kruispunten en oversteekplaatsen  

Module 19: Streefbeelden, of de ondersteuning van strategische planningsactiviteiten voor 

een gewestweg met bovenlokale of regionale verbindingsfunctie 

 

9.2 / VERDERE EVALUATIE VAN HET MOBILITEITSPLAN 

9.2.1 / Evaluatiemethode 

Om het beleidsplan verder op te volgen, dient een monitoring- of meetsysteem opgezet te worden dat de mobiliteitsontwikkelingen volgens een 

vaste systematiek registreert. De essentie van deze evaluatie is de terugkoppeling tussen: 

 de knelpunten; 

 de doelstellingen; 

 de resultaten van het beleidsplan; 

 de effecten van haar acties. 

 Algemeen lijkt het aangewezen om met de GBC eenmaal per jaar te vergaderen om de voortgang van het mobiliteitsplan te bespreken. 

De bevoorrechtte getuigen die betrokken zijn in de GBC kennen immers zelf de noden en behoeften binnen de gemeente. Aan de hand 

van een constructieve dialoog kan men zo reeds problemen detecteren zonder dat er kwalitatief of kwantitatief onderzoek nodig is. 

 De mobiliteitsimpact van strategische projecten kan geëvalueerd worden door op regelmatige tijdstippen (bv. jaarlijks)  

verkeerstellingen te doen op het omliggende wegennet, zodat bij problemen toch nog kan bijgestuurd worden in de ontsluiting. 

 Voor het snelheidsplan dienen er op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles uitgevoerd te worden om te kijken of de maatregelen 

hun effect bereiken. Dit gebeurt best met een anoniem voertuig, niet met het oogpunt te bekeuren maar als onderzoek. 

 Regelmatige controles in straten waar tonnenmaatbeperking ingevoerd werd.  

 Het parkeerbeleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd door het uitvoeren van een parkeerstudie, waarbij dezelfde methode gehanteerd 

wordt als bij het recente parkeeronderzoek. 
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 Door bevraging van reizigers kan men evalueren of het aanbod aan openbaar vervoer en de afstemming trein / bus tegemoetkomen 

aan de noden van de reizigers. 

9.2.2 / Aanpassingen andere beleidsplannen 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Straat GRS Mobiliteitsplan 2010 

N14 Lodewijk de Konincklaan tussen 
Houtelweg en aansluiting N115 

secundaire weg type II  lokale weg type I  

 Lokale weg type III   

N124 ten oosten van Bouwhoef secundaire weg type I  lokale weg type I  

Zuidelijke Tangent - Bouwhoef secundaire weg type I  niet weerhouden 

Terbeeksestraat lokale weg type II  lokale weg type II  

N144 Loenhoutseweg (vanaf 
Hinnenboomstraat tot N14) 

lokale weg II lokale weg I 

Hinnenboomstraat tussen N144 en N115 Suggestie prim. weg II  secundaire weg type II  

N115 tussen Hinnenboomstr. En N14 Suggestie prim. weg II lokale weg type I  

Houtelweg (gemeente Rijkevorsel) -  secundaire weg type II  

 

Bij variantoplossing zuidelijke ontsluiting via N115:  

 

Straat GRS Mobiliteitsplan 2010 

N14 Lodewijk de Konincklaan tussen 
Houtelweg en doorsteek naar N115 

secundaire weg type II  secundaire weg type II  

N115 tussen Hinnenboomstr. en N14 (of 
doorsteek naar N14) 

Suggestie prim. weg II secundaire weg type II   

Houtelweg (gemeente Rijkevorsel)  Blijft lokale weg type III  
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Advies van de auditor 
 
De uitwerkingsnota wordt gunstig geadviseerd.  
De termijnen van conformiteit van het mobiliteitsplan zijn bepaald in de meest recente 
omzendbrief terzake.  
 
 
Voor advies, te Antwerpen, 
 

 
 
 
de interne auditor mobiliteitsplannen,  
Valère Donné 



VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN HOOGSTRATEN 

VRIJDAG 02 SEPTEMBER 2011 
 

Aanwezig:   

Marc  Hase ldonck x,  schepen s tad Hoogs t ra ten  hase ldonck xm@hotmai l . com  

Jos  Mar t ens ,  schepen s tad  Hoogs t ra ten  mar tens . jos@te lenet .be  

Frans  Tack x,  gemeente raads l id  Frans . tack x@te lenet .be  

Ria  V inck x,  gemeente raads l id  r ia . v inck x@te lenet .be  

Mus ta fa  Ak tas ,  d iens tk r ing ingen ieur  AW V  mus ta fa .ak tas@mow.v laanderen.be  

K .  Huet ,  VO dep MOW  -  mobi l i t e i t sbegele ide r  kath leen.huet@mow.v laanderen.be  

Mark  Van Hee,  Prov inc ie  Antwerpen -  DMOB  marc .vanhee@admin.provant .be  

Kathy Van Aperen,  P rov.  Antwerpen -  DMOB  Kathy. vanaperen@admin.p rovant . be  

Jos  Huybrechts ,  verk ee rs raad Hoogs t ra t en  jhuyb rechts@he l ios -mppd.n l  

Gus t  Verheyen,  De L i j n  An twerpen  gus t .ve rheyen@del i j n .be  

Marce l  To r fs ,  De L i jn  Antwerpen  marce l . to r fs@del i jn .be  

T im  Vanduren,  s tud iebu reau Vec t r i s  t im .vanduren@vec t r i s .be  

Har ry  Vanderhens t ,  mobi l i te i t  Hoogs t ra t en  har ry .vanderhens t@hoogs t ra ten.be  
 

Verontschuldigd:  

Tinne Rombouts ,  schepen s tad Hoogs t ra t en  

Annie  Desmedt ,  schepen S tad Hoogs t ra ten  

Johan Vermeeren,  gemeen teraads l id  

Je l le  W i l lebro rds ,  verkeers kundige po l i t iezone Noorderkempen  

 

Beleidsplan Mobil i te i tsplan Hoogstraten  

 

Het  be le i dp lan wordt  toege l ich t  doo r  T im  Vanduren van het  s tud iebureau Vec t r i s .  
 

De vergader ing suggeree r t  vo lgende wi jz ig i ngen/cor rec t ies  aan d i t  document :  

-  onder"  4  /  WERKDOMEIN A "   

De vergader ing v raagt  een  p lannet je  van Hoogs t ra ten  toe te  voegen met  s i tuer i ng van a l l e  

ru im te l i j ke  p l annen d ie  in  d i t  boek werk  worden aangehaald  
 

-  onder  "5 /  WERKDOMEIN B"   

*  De ve rgader ing suggeree r t  om de N146 te  beschr i j ven a ls  op te  waarde ren naar  een secundai re  

weg t ype I I ;  we l  de bemerk ingen van de s tad meenemen (  heraan leg f ie tspaden tussen E19 en 

dorpskern Meer  en tonnagebeperk ing naar  dorp skern  Meer )  

*  De Houte lweg l ig t  gedeel te l i j k  op Hoogs t raats  grondgebied en g ro tendeels  in  R i jkevo rse l :  dus  n ie t  

in  de tabe l  op te  nemen maar  wel  i n  de teks t  besch r i j ven.  

*  b lz .  28/29:  h ie r  z i jn  2  va r ianten voo rz i en:  het  gewes tp lant racé (ove r  pa rk ing danc ing H ighs t reet )  

wordt  echte r  doo r  Hoogs t ra ten n ie t  a ls  var i ant  weerhouden;  d i t  a lzo  te  vermelden in  de teks ten.  

*  b lz .  32:  in  de tabe l  d i enen de va r ianten voor  de N115 weergegeven te  worden.  

*  b lz .  33:  het  gewes tp lan t racé za l  ook  op kaa r t  worden aangeduid .   

*  onder  "sne lhe idsbe le id" :  e r  d i ent  een ondersche id  gemaak t  te  worden i n  een kor te  te rm i jn  en een 

lange term i jn  v is ie  op het  p lan b lz .  36.  

*  op b l z .  36:  op het  p l an d ienen enke le  s t ra t en anders  ingek leurd  te  worden:   

-  toegang vanaf  Hooge ind naar  E19 word t  rood i pv b l auw 

-  ve rb ind ing t ussen BGV Meer -Meer l e  (Groot  Eysse l )  en K le i n  Eysse l  wordt  b lauw i pv rood  

*  op b l z .  38:  op het  p l an d ient  de gewens te  i ndus t r iezone op Ri jkevorse ls  g rondgebied anders  

aangeduid  t e  worden (n ie t  b lauw geru i t ,  maar  bv.  s te r re t je  o f  ander  symbool ) .   De bes taande 

ambachte l i j ke  zone op de N14 d ient  daarentegen wel  aangeduid  te  worden.  

De "T"  van tonnagebeperk ing s taat  nog n ie t  ove ra l  p rec ies  ju is t  ingetekend op het  p lan.  

*  op b l z .  39:  de parag raaf  ove r  de KMO -zone te  R i jkevo rse l  d i ent  genuanceerd te  worden.   

Daarnaas t  wordt  gesuggereerd om de onts lu i t ing  van  de Ve i l i ng  te  Hoogs t ra ten v ia  de 

Ve i l ings t raat  te  voorz ien in  de lange te rm i jnv is i e .  

*  De ve rgader ing neemt  nota  van de bemerk ing dat  l i j nbussen d ienen aanzien te  worden a ls  

"p laatse l i j k  ve rkee r" .   Verk eerss igna l i sa t i e  d i ent  daa r  aan aangepas t  te  worden.  

Ook  wordt  e r  in  de teks t  ve rmeld  dat  d i t  zwaar  verkee r  u i tgezonderd laden en l ossen is  op 

p laatsen b innen de t onnagebeperk ing.   

*  Op b l z .  40 en vo lgende,  onder  5 . 2  Parkeerbe le id :  e r  d ient  in  de teks t  ve rwezen te  worden naar  de 

duurzame parkeerpr i nc ipes  van de V laamse Overhe id .    Op het  p l annet je  op b l z .  44 d ient  de 

park i ng van de Brouwer i j s t raat  geschrapt  te  worden en d ient  h ie r  in  de p laats  de  park ing in  de 

Burgemees ter  Brosenss t raat  (30 s tuks )  aangeduid .  



*  De ve rgader ing merk t  op dat  inzake het  pa rkeerbe le id  voor  Hoogs t ra ten cent rum zeker  d ient  

opgepas t  te  worden.   Het  k an n ie t  de bedoel i ng z i jn  om,  door  u i tb re id ing van parkeerp laatsen,  

auto 's  aan te  t rekken naar  het  cent rum.   Daa rom is  het  aangewezen n ie t  te  vee l  parkeerp laatsen 

te  voorz ien.   Het  s tadsbes tuur  d ient  met  andere par tners  (scho len,  bed r i j ven,  i ns te l l ingen,  …) een 

bele id  u i t  te  werken waarb i j  gepoogd wordt  om gedragspat ronen te  wi j z i gen (bv.  auto 's  

werk nemers  la ten s ta l len  op e igen te r re inen o f  bu i ten  het  cent rum).  De z in  :  “De  bouwheer  kan 

daarb i j  door  de s tad verp l i ch t  worden mee te  s tappen . . . ”  ve randerd i n  :  “… door  de s tad ve rp l i ch t  

worden mee te  zoeken naar  oppor tune onts lu i t ingen. ”   

*  De ve rgader ing suggeree r t  eve neens  ie ts  in  de teks t  op te  nemen ove r  f ie tsparkeerp laatsen:  

eveneens  verwi j z ing naar  de op te  s te l len  bouwvero rden ing.  

*  onder  5 .3  /  Openbaar  vervoe rnetwerk :  De L i jn  s te l t  dat  er  onvo ldoende f inanc ië le  m idde len 

besch ikbaar  z i jn  om tegemoet  te  komen aan de ve rwacht ingen van deze s tud ie .   Daarnaas t  s te l len  

ze wel  dat  ze  pos i t ie f  meewerk en aan de voo rs te l len  voo r  de ha l te locat i e  aan het  K le in  Sem ina r ie  

(He i l ig  B loed laan)  

Er  wordt  ook  opgenomen dat  de s tad de voo rkeu r  gee f t  aan de om le id ing van l i j n  400 voo r  de 

bed ien ing van W or te l -Ko lon ie .  

*  onder  5 .4  F ie ts routenetwerk :  het  p ro jec t  Hoogeind -Meerse l  d ient  opgenomen te  worden in  de 

ac t ie tabe l .  Op het  p lan ( f i guur  19 )  d ient  de overs teek  van het  f ie tspad aan de wa termolen te  

Meerse l -Dreef  a ls  gevaar l i j k  gecata lo geerd t e  worden?  

*  F ie tssugges t ies t roken in  cent rumdee l  to t  aan Spi jke r  (module  10 gep land)  wordt  geschrapt .  

*  Door t rekk ing van f i e tspad langs  de hoge sne lhe ids l i jn  to t  meer  za l  moeten gebeuren a ls  lokaa l  

f ie tspad,  d i t  wo rdt  ook  zo opgenomen i n  de teks t .   
 

-  onder"  6  /  WERKDOMEIN C "   

*  Onder  het  vervoersmanagement  woon -  school ve rkeer  d i ent  de upgrade van de  "schoolbe re ikbaar -

he idskaar t "  in  2012 vermeld  te  worden.  

*  gegevens  ove r  het  pa r t i c ipat ieproces  d ienen b i jgevoegd te  worden:  bemerk ingen gefo rmulee rd o p 

dorps raden en op inwonersve rgader ing.  

*  pag ina 71 wordt  verder  aangevu ld  met  de ju is te  modules .   
 

-  in  de ac t ie tabel   

*  onder  4 .2 .1  de teks t  Antwerpen te  vervangen door  Hoogs t ra ten  (aangelanden is  onz ichtbaar )  

*  onder  5 .1 .2  “gekoppeld  aan mogel i j ke  KMO -ontwikke l ing tussen Houte lweg en N115 (Ri jkevo rse l ) ”  

wordt  aangevu ld   met  “ in  k ader  s tud ie  geb iedsger ich te  v is ie  Noorderkempen” .   

*  onder  5 .3 .1  en 2  worden de ac t ies  van de l i j n  op MLT gezet  ipv  kor t e  door  budget .  

*  onder  5 .4 .2  f ie ts routenetwerk  

 -  haa lbaa rhe idsonderzoek :  prov inc ie  te  schrappen in  ko lom par tne rs  

 -  de "soor t  route"  vo lgens  BLFN d ient  vermeld  

 -  Module  10 schrappen b i j  aan leg f ie tssugges t ies t rok en in  cent rumdeel  to t  Sp i j k er .   

 

De vergader ing bes lu i t  gunst ig  advies te  ver lenen  over  d i t  document ,  reken ing houdend met  

bovenstaande bemerkingen.  De PAC word t  voorz ien in  november .   

 

 Planstudie N638 -  N146 

 

De te r  besch ikk ing ges te lde presenta t i e  vanwege de gemeente Zunder t  wordt  besprok en door  de 

ve rgader ing.    

Vo lgens  MOW  Vlaanderen d ient  het  voo rs te l  gez ien t e  worden in  het  ve i l i ge r  maken van de 

ve rb ind ing tussen de E19 en de A58.   D i t  wordt  verder  u i t gewerk t  in  een aanpass ing van de 

categor iser ing van de wegen en in  de aanpass ing van de wegprof ie l en.   De voo rge legde s tud ie  

toont  de comprom issen d ie  z i jn  bekomen tussen de hogere bes turen i n  V laanderen en Neder land.  
 

Op V laams grondgebied is  een aanpass ing van het  pro f ie l  van de N146 zeker  geen p r io r i te i t ;  enke l  

wanneer  z ich  een recons t ruc t ie  o f  een bu i tengewoon onderhoud van d i t  wegdeel  opd r ingt ,  za l  

reken ing worden gehouden  met  deze s tud ie .  
 

De Bes tend ige Deputa t ie  heef t  een pos i t i eve toezegging gedaan aan Neder land ove r  d i t  p ro jec t .   
 

De vergader ing meld t :  

-  enerz i j ds  toch en ige schroom te  hebben naar  de j u i s te  bedoel i ngen van Zunder t  (N l ) .   Het  mag 

zeke r  n i e t  de bedoel i ng z i j n  om ext ra  ve rkee rs las ten te  ve rschu i ven naar  Hoogs t ra ten.  

-  de s tad Hoogs t ra t en ve rmeld t  haar  aans lu i tende consequent i es :  hers te l l ing /he raan leg f ie tspad 

tussen E19 en do rpske rn Meer  +  s t r i k te  t onnagebeperk ing naar  dor pskern Meer  toe.  

 

De vergader ing bes lu i t  gunst ig  advies te  ver lenen ,  rekening houdend met  bovenstaande 

bemerkingen.  

 



Varia  

 

Dossier  module 10 voor  de N124  (Ge lmels traat )  

De d iens tk r ing ingen ieur  b i j  AW V za l  b innenkor t  in te rn  voo rs te l l en  ind ienen voor  het  verschu i ven van 

de weg.  Het  s tud iebu reau Sch i l lebeeck x,  we lke het  p ro jec t  voo r  Hoogs t ra ten begele id ,  kan 

onder tussen verder  doorwerken aan d i t  p ro jec t .  

 

Module 10 en 13 voor  de N128 (Ul i cotenseweg)  

Kath leen Huet  za l  het  s tud iebu reau van de s tad Hoogs t ra ten (Sch i l lebeeck x)  ve rder  pe r  mai l  

ins t rue ren.   W e l  d ient  de her l ocat ie  van de n ieuwe school  zeke r  mee worden opgenomen in  het  

doss ier .   

 

 

De vers l aggever  

H.  Vanderhens t  


