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Inleiding: afspraken 

Geluid uit 

Camera uit 

Presentatie wordt opgenomen 

in functie van verslag 

Vragen in chat 

of na presentatie  
? 



Inleiding: wat is een RUP 

• RUP = Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

• Legt bestemming vast 

• Wijzigt bestaande bestemming 

(gewestplan, RUP, BPA) 

• Beschrijft welke mogelijkheden er zijn 

binnen dit gebied 

• Basis voor beoordeling van latere 

aanvragen tot omgevingsvergunningen 



• Informeren eigenaars en bevolking 

• Verzamelen kennis en input 

• Bepalen alternatieven 

• Detecteren onvolledigheden 

 

Inleiding: doelstelling inspraakmoment 

NIET: bezwaren op plan uiten (dit kan in een latere 

fase tijdens het openbaar onderzoek) 
 

Op basis van inspraakreacties (en adviezen) wordt het 

RUP verder uitgewerkt. 



Inleiding: procedure 
Opmaak startnota (inclusief 

beoordeling milieueffecten)+ 

procesnota 

Raadpleging publiek en adviesvraag 

– 60 dagen 

Opmaak scopingsnota 

Opmaak voorontwerp RUP 

Plenaire vergadering / adviesronde 

Voorlopige vaststelling 

Openbaar onderzoek – 60 dagen 

Definitieve vaststelling 

Inwerkingtreding RUP 

Raadplegingsronde   

(3/05 -1/07/2021) met 

raadplegingsmoment 19/05 

Gelijktijdig: adviesronde 

Openbaar onderzoek 

ontwerp RUP 



Doelstelling RUP 

• Zoeken naar beste locatie voor realisatie van 

voldoende parking voor de Mosten 

• Aan de overzijde van Hoogeind is deel reeds in 

gebruik als parking in seizoen. Locatie is 

gelegen in ‘landschappelijke waardevol 

agrarisch gebied’ 

• Alternatieven onderzocht voor locatie parking 

 



Alternatievenonderzoek 

Nr Beschrijving Aantal 

wagens 

1 Bestaande parking 140 

2 Bos met parking 100 

3 Niet-ingerichte 

parking 

300 

4 Bestaand bos / 

5 Oefenterrein ruiters / 

Parkeerbehoefte: 

• Ca. 125-500 

parkeerplaatsen op 

drukke dagen 

• Piekdagen: nog hogere 

capaciteit nodig 



Alternatievenonderzoek 

• Bosparking dient te worden 

afgesloten 

• Huidige parking komt er als 

beste uit: 
– Voldoende ruim om samen met parking 1 

grootste parkeerdruk op drukke dagen op 

te vangen. 

– Locatie parking: in noorden van 

recreatiegebied: goede spreiding 

– Goed gelegen t.o.v. horeca, zwemvijver, 

hoogteparcours. 

– Geen ontbossing  of verwijdering van 

waardevolle vegetatie nodig. 

 

 



Aanzet grafisch plan 



Krachtlijnen voorschriften RUP 

• Zone voor opvang parkeerbehoeften De Mosten 

• Behoud van beboste delen 

• Inrichting als groene parking met beperkte verharding 

• Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven 

mogelijk. 

• Uitbreidingen van deze zone naar andere delen van het 

agrarisch gebied niet mogelijk. 

• Bij inrichting inzetten op verkeerveiligheid: toegang voor 

auto’s afscheiden van paden voor voetgangers, 

conflicten met overstekende voetgangers vermijden. 

 

 



Flankerende maatregelen 

• Voorzien van een goede 

fietstoegankelijkheid en 

fietsparkeerplaatsen. 

• Snelheidbeperkingen op de weg 

Hoogeind 

• Afsluiten van de bestaande 

bosparking en behoud van 

natuurwaarden en microreliëf in 

deze zone. 

• Pieken in parkeervraag kunnen 

evt. opgevangen worden in zone 

waar ruiters (LRV) trainen. 

 



Meer info 

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

• Volledige documenten: 

– Startnota: alle inhoudelijke delen + beoordeling 

milieueffecten 

– Procesnota: ‘leeswijzer’ met betrekking tot het 

gevoerde proces 

• Mogelijkheid tot indienen inspraakreacties via 

formulier (ook aangetekend schrijven of brief 

tegen ontvangstbewijs mogelijk) 

• Onbeantwoorde vragen:  

03 340 19 11 - dienst stadsontwikkeling 



Vragen 

Via ‘handje’ 

 

 

 

Of via chat 


