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1. Inleiding 

1.1 Ligging van het plangebied en historiek van het 

dossier 

1.1.1 Ligging op meso- en microschaal 

Hoogstraten ligt in het noorden van de provincie Antwerpen, grenst in het noorden 

aan Nederland en wordt aan Vlaamse zijde omringd door de buurgemeenten 

Wuustwezel, Brecht, Rijkevorsel en Merksplas. Deze in de Noorderkempen 

gelegen stad heeft zes deelgemeenten: Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, 

Meersel-Dreef en Wortel.   

Figuur 1: Ligging op mesoschaal 

Het gebied van het BPA Centrum-Westkant situeert zich aan de westelijke kant 

van het centrum van Hoogstraten. Ten oosten van het plangebied ligt het overige 

deel van het centrum met onder meer het stadhuis, de kerk van Sint Catherina, de 

bibliotheek en het Begijnhof. Ten zuiden van het plangebied grenst het BPA aan 

het Kleine Seminarie / gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Ten westen van 

het plangebied loopt de wijk door tot tegen de Katelijnestraat waar de open ruimte 

begint. 

Figuur 2: Ligging op microschaal 

1.1.2 Historiek van het dossier 

Bij beraadslaging van september 22 september 1997 heeft de gemeenteraad 

besloten een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor het gebied Centrum-Westkant 

te herzien. Het betreft de herziening van een BPA dat bij Koninklijk Besluit van 

27 februari 1956 werd goedgekeurd. 

Verschillende faktoren zijn aanleiding tot het opmaken van dit BPA. 

Binnen het plangebied is de herinrichting van het kruispunt Gravin Elisabethlaan 

en Burgemeester J. van Aperenstraat een belangrijk aandachtspunt. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met volgende elementen : 

 goede fiets- en voetgangerssituatie (scholen, post, supermarkt..) 

 parkeerplaatsen 

 kermis 
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De huidige stedenbouwkundige voorschriften dienen bovendien aangepast te 

worden o.m. voor volgende aspecten : 

 binnenplaatsen en tuinen, kleine huisindustrie (weglaten) 

Binnen het plangebied zijn er heel wat scholen. Deze worden het best voorzien in 

een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Andere relevante faktoren die aanleiding hebben gegeven tot het opmaken van dit 

BPA zijn; 

 onlogische grens voor het bestaande BPA 

 Brouwerijstraat aan te passen. 

 Privé toegangswegen en voetwegen inpassen. 

 Bestemming Vrijheid (horeca, handelspanden, appartementen) / bepaling in 

verband met hoogte/grote en diepte van de gebouwen. 

 Inpassing postgebouw 

 Aanpassing gebied (appartementen Michoel, voorin Burgemeester J. Van 

Aperenstraat) 

 Mogelijkheid tot het plaatsen van terrassen en uitstallingen op het openbaar 

domein maar volgens het terrassenreglement en het decreet betreffende 

ruimtelijke ordening. 

1.2 Begrenzing van het plan 

Het plangebied bestrijkt een oppervlakte van ca. 8 ha 61 a 25 ca. Het gebied dat 

door het huidige BPA wordt bestreken, wordt begrensd door : 

 een lijn evenwijdig aan en op ongeveer 50 m van de pare kant van de Karel 

Boomstraat in het noorden, 

 de as van de Vrijheid in het oosten,  

 de achterste perceelsgrenzen van de onpare kant van de Gravin Elisabethlaan 

in het zuiden, 

 een lijn evenwijdig aan en op 50 m van de Culemborglaan in het westen.  

Figuur 3: Huidige begrenzing van het plangebied 

Gezien het om een volledige herziening gaat en de grenzen (vooral in het zuiden) 

een grillig en irrationeel verloop kennen, zou het aangewezen zijn deze grenzen 

zoveel mogelijk te laten samenvallen met bestaande perceelsgrenzen om een 

beperkte uitbreiding mogelijk te maken. Een voorstel in verband met de 

aanpassing van de grens van het BPA wordt in paragraf 4.1 verder besproken. 
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2. Analyse van de bestaande 

rechtstoestand 

2.1 Het Gewestplan 

In het Gewestplan “Turnhout” dat bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd op 30 

september 1977, is het plangebied hoofdzakelijk bestemd als “woongebied”. Een 

strook van ongeveer 100m uit de as van Vrijheid is bovendien ook “zone van 

cultureel, historisch en/of esthetisch belang”. Een uithoek van het BPA (hoek 

Gravin Elisabethlaan en Culemborglaan) is bestemd als “zone voor openbare 

nutsvoorzieningen”. 

Figuur 4: Het Gewestplan 

Er is geen gewestplanwijziging die enige invloed heeft op het plangebied. 

2.2 Bijzondere plannen van aanleg in de omgeving 

Er zijn geen Bijzondere Plannen van Aanleg van kracht in de onmiddellijke 

omgeving.  

2.3 Bestaande plan van aanleg 

Het bestaande plan van aanleg is, gelet op haar talrijke wijzigingen, de nieuwe 

noden en nieuwe opvattingen, aan een globale herziening toe. Het 

bestemmingsplan dateert van 27 februari 1956.  

Figuur 5: Het bestaande plan van aanleg 

Het plan werd opgebouwd met een elftal verschillende zones. 

 Zone hoofdgebouwen gesloten en halfopen bebouwing; 

 Zone voorbehouden voor open bebouwing; 

 Achteruitbouwstrook zone “non aedificandi” 

 Koeren - hovingen; 

 Aanplantingen; 

 Openbare wegenis; 

 Zone voorbehouden voor kleine huisindustrie; 

 Zone voorbehouden voor openbaar nut; 

 Park; 
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 Zone voorbehouden voor bijgebouwen; 

 Zone voorbehouden voor aanhorigheden. 

Voor de „zone voor hoofdgebouwen gesloten en halfopen bebouwing‟ wordt er 

algemene voorschriften uitgewerkt voor de bestemming, bouwhoogte, dakvorm, 

dakbedekking, gevelkenmerken en gevelmaterialen. De voorschriften betreffende 

daken en gevels gelden ook voor de zone voor open bebouwing.  

De voorschriften voor de andere bebouwde en onbebouwde zones zijn slechts zeer 

algemeen uitgewerkt.  

2.4 Verkavelingsplannen 

Volgens de gemeentelijke administratie van de stad werden er sedert de Wet op de 

Stedenbouw 9 verkavelingsaanvragen binnen het plangebied goedgekeurd, 

namelijk : 

Alfred Oststraat, 4-6 : verkaveling goedgekeurd op 3 juni 1991 voor twee kavels in 

open bebouwing; één van de kavels (nl. 4) is gerealiseerd. Deze verkaveling houdt 

een afwijking in tav. het BPA dat gesloten bebouwing voorschrijft. Deze afwijking 

werd op 27 december 1990 door de GA toegestaan. 

Burgemeester J. Van Aperenstraat, 8 : verkaveling (051/255) goedgekeurd op 12 

oktober 1992. Het oorspronkelijke vergunning werd verleend voor 8 loten. Loten 

1, 2 en 3 werden gerealiseerd. Na een aantal wijzigingen werden loten 4 tot en met 

8 samengevoegd om 2 percelen te vormen. Een gunstig advies voor het oprichten 

van 2 woonhuizen met winkels en kantoren op de beneden verdieping werd 

verleend op 22 april 1996.  

Gravin Elisabethlaan, 9a-11 : verkaveling (051/006 (1))goedgekeurd p 27 

september 1962 voor tien kavels. Op 21 oktober 1985 dient de Regie der 

Gebouwen een wijziging van verkavelingsvergunning in voor de samenvoeging 

van de kavels 1 tot en met 8. Op 22 januari 1986 wordt de vergunning door de 

Gemachtigde Ambtenaar toegestaan. Deze noteert dat de nieuw gevormde kavel 

8A in aanmerking komt voor een postgebouw en derhalve geen deel meer uitmaakt 

van de vergunde verkaveling voor zover hij wordt aangewend voor deze 

bestemming. 

Alfred Oststraat, 1 en Gravin Elisabethlaan 4 tot en met 26 : verkaveling (051/064) 

goedgekeurd op 15 juli 1974 voor 14 kavels; 3 gebouwen werden gerealiseerd op 

6 kavels : kavel 1 en 2 werden samengevoegd tot één lot (A. Oststraat, 1), kavel 3 

en 4 werden samengevoegd tot één lot (Gravin Elisabethlaan, 4) en kavel 9 en 10 

werden samengevoegd tot één lot (Gravin Elisabethlaan, 14, 16 - 18). Voor loten 9 

en 10 heeft de GA op 9 juni 1995 een afwijking toegestaan op de 

verkavelingsvergunning. De afwijking heeft betrekking op de wijziging van de 

vergunning voor loten 9 en 10 voor 2 woningen in halfopen bebouwing. Dit is 1 

woning in open bebouwing geworden.  

Hoek Gravin Elisabethlaan, 28 en Culemborglaan : verkaveling 777.816.3 

goedgekeurd op 16 oktober 1984 voor vier kavels van telkens twee 

koppelwoningen; geen enkele kavel werd gerealiseerd. De verkaveling blijft geldig 

omdat het in 1985 werd verkocht.  
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Hoek Karel Boomstraat 28 en Brouwerijstraat : verkaveling goedgekeurd op 15 

maart 1993 voor drie kavels waarschijnlijk in gesloten bouworde. Op 25 april 

1994 wordt een afwijking toegestaan voor de verspringing van de bouwlijn en 

voor een verhoging van de bouwdiepte op verdieping. De drie kavels worden één 

kavel voor nieuw te bouwen appartementen. 

Hoek Karel Boomstraat en Katelijnestraat : verkaveling nummer 051 / 017 

goedgekeurd op 3 maart 1965 voor het oprichten van 9 woningen in open en 

halfopen bebouwing. Een aanvraag tot wijziging werd op 23 april 1990 

goedgekeurd. De wijziging heeft betrekking tot het herverkaveling van loten 7 tot 

en met 9. De nieuwe vergunning voorziet 6 woningen in halfopen bebouwing 

(waarvan 2 reeds gerealiseerd zijn) en 2 woningen in open bebouwing aan de hoek 

met de Katelijnestraat. 

Brouwerijstraat : verkaveling nummer 051/128 voor 2 percelen in open 

bebouwing. Beide zijn reeds ontwikkeld.   

Burgemeester J. Van Aperenstraat : Verkaveling nummer 051/280. Loten 60 en 61 

van deze verkaveling zijn in het plangebied gelegen. Een beslissing van de 

gemeenteraad werd genomen 29 september 1999 om over te gaan tot in 

herzieningstelling van de verkaveling meer bepaald voor de loten 60 en 61. Voor 

een wijziging van de verkaveling werd een machtiging gevraagd aan de minister 

om reden dat de verkavelingsvergunning werken van algemeen belang (de 

uitbreiding van de school) verhindert. De twee loten dienen deel uit te maken van 

de terrein van de school. Toestemming voor deze  wijziging werd gegeven door 

het ministerieel besluit van 5 mei 1999.  

De percelen die het voorwerp uitmaken van een verkavelingsvergunning, worden 

in het plan van de bestaande rechtstoestand opgenomen. 

Alle verkavelingen zouden nog steeds rechtsgeldig zijn. 

2.5 Rooilijnen 

Er bestaat een rooilijnplan van de Burgemeester J. Van Aperenstraat met een 

rooilijnbreedte van 11 m. Het werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 4 april 

1985 (M.B. 28 april 1986). Met goedkeuring van het BPA zullen de bestaande 

rooilijnen bevestigd worden. 
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2.6 Statuut van de wegen en de waterlopen 

Binnen het plangebied zijn er zowel gewestwegen als gemeentelijke wegen : 

Tabel 1: Statuut van de wegen  

Gewestweg Vrijheid (gewestweg 014) 

Gemeentelijke wegen Gravin Elisabethlaan 

Burgemeester J. Van Aperenstraat 

Alfred Oststraat 

Culemborglaan 

Karel Boomstraat 

Brouwerijstraat 

Binnen het plangebied bevindt zich één openbare waterloop van categorie 3 

nummers 4.11.13, de Weigracht (of Dorploop, ook Dorploopske volgens Atlas der 

Waterlopen). Het is gedeeltelijk overwelfd vanaf de Burgemeester J. Van 

Aperenstraat tot de Karel Boomstraat (tussen 45 en 47), waar het in de openbare 

riolering schijnt aan te sluiten (kruising met waterleiding PIDPA, B.D. 9/6/1970). 

Vanaf de Karel Boomstraat (tussen 36 en 38) zou het gedeeltelijk afgeschaft zijn 

bij besluit van de Bestendige Deputatie van 28 september 1971 en aan het 

Gemeentebestuur overgedragen. 

Deze waterloop schijnt de grens te vormen tussen twee kadasterbladen. 
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2.7 Openbare erfdienstbaarheden 

De Atlas der Voetwegen vermeldt twee buurtwegen, één voetweg en een aantal 

privéwegen.  

Tabel 2: Openbare erfdienstbaarheden 

Weg (chemin) Weg n° 15 (K.Boomstraat) 

Weg n° 1 (Vrijheid) 

Voetweg (semier) Voetweg n°27 

De verlegging van de voetweg n° 27 tussen Burgemeester J. Van Aperenstraat en 

Gravin Elisabethlaan werd goedgekeurd bij Besluit van de Bestendige Deputatie 

van 23 februari 1877. 

Voetweg n°27 tussen Burgemeester J. Van Aperenstraat en Gravin Elisabethlaan 

werd afgeschaft bij Besluit van de Bestendige Deputatie van 28 augustus 1997. 

Voetweg n° 27 tussen Gravin Elisabethlaan (gelegen op de huidige Alfred 

Oststraat) en de Karel Boomstraat werd afgeschaft bij Besluit van de Bestendige 

Deputatie van 30 juli 1975. 

Voetweg n° 27 tussen de Karel Boomstraat en Tinnepotstraat werd niet afgeschaft 

(de vraag tot afschaffing werd niet toegestaan). 

De weg n° 15 komt overeen met de Karel Boomstraat. Op 9 december 1887 en op 

23 oktober 1893 heeft de Bestendige Deputatie besloten de weg te verbreden tot 8 

m. 

Andere erfdienstbaarheden bv. leidingen zijn ons niet bekend. 

2.8 Toegekende milieu- en exploitatie vergunningen 

Volgens de stedelijke administratie zijn er binnen het BPA slechts 2 inrichtingen 

aanwezig welke moet beschikken over een milieuvergunning klasse 1 of 2. 

Het betreft  : 

Vito - Gravin Elisabethlaan  30 (vestiging tussen Gravin Elisabethlaan en Karel 

Boomstraat + vooraan rechts in Karel Boomstraat). Zij werden recent verzocht een 

aanvraag in te dienen voor 01.11.1998. 

Vershueren – Vrijheid 150 (hoek Karel Boomstraat)  Het betreft een winkel voor 

fietsen, kleine herstelwerkplaats en pomp voor 2-takt. In het verleden (10.09.1968) 

werd door de bestendige deputatie een vergunning afgeleverd voor 3 bergplaatsen 

voor 5.000 l benzine elk + bijhorende verdeelpompen. Deze is vervallen op 

10.09.1998.  
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2.9 Beschermde monumenten, landschappen en 

stadsgezichten 

Volgens de gemeentelijke administratie zijn er geen beschermde monumenten 

binnen het plangebied. Er zijn evenmin gebouwen in het plangebied waarvoor een 

beschermingsvoorstel wordt onderzocht in toepassing van de wet van augustus 

1931. 

Bij Koninklijk Besluit van 19 april 1955 werd de lindeboombeplanting op de 

Vrijheid te Hoogstraten eigendom van de stad Hoogstraten en behorende tot de 

openbare weg gerangschikt als landschap, overeenkomstig de bepalingen van art. 6 

van de wet van 7 augustus 1931, om reden van haar historische en esthetische 

waarde. Deze dient te worden beschouwd als één ondeelbaar geheel dat groter is 

dan het plangebied. 

Door deze bescherming is het de stad verboden : 

 de bomen te vellen, 

 de bomen meer dan normaal te snoeien, 

 palen of masten te planten voor bovengrondse leidingen, 

 er reklame-panelen of gelijk welke publiciteit op aan te brengen, 

 de bomen welke zouden verdwijnen, niet door jonge boompjes van hetzelfde 

soort te vervangen. 

2.10 Leegstaande, verkrotte en ongezond / 

onbewoonbaar verklaarde gebouwen 

In het plangebied bevinden zich enkele panden die opgenomen zijn in de 

vermoedenslijst van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar 

verklaarde panden. 

Tabel 3: leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden. 

Adres Commentaar 

Gravin Elisabethlaan 3 appartement boven bank 

Vrijheid 144 appartement boven winkel 

Vrijheid 190 appartement boven winkel 

Vrijheid 154 verbouwd naar nieuwe 

winkel 
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2.11 Uitgereikte stedenbouwkundige attesten en nog 

niet uitgevoerde bouwvergunningen 

Volgens de dienst ruimtelijke ordening van de stad Hoogstraten zouden er geen 

uitgereikte stedenbouwkundige attesten en bouwvergunningen in uitvoering zijn.  

2.12 Vastgestelde bouwovertredingen 

Volgens de stedelijke administratie is er slechts één bouwovertreding vastgesteld 

binnen het plangebied;  

Gravin Elisabethlaan 13 (Dossier nummer 222): oprichten van garage/berging en 

zwembad, plaatsen afrastering op minder dan 5m van waterloop en overwelven 

van waterloop. 
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2.13 Openbare eigendommen  

Tabel 4: Openbare eigendommen 

 

Ligging Functie Eigenaar Kadastraal 

nummer 

Vrije Gewestelijke 

Vakschool, Karel 

Boomstraat 2 

School Stad 

Hoogstraten 

105r2 

Vrijheid 146 woonhuis Vrije 

Gewestelijke 

Vakschool 

106h 

Vrijheid 148 handel (horeca) Vrije 

Gewestelijke 

Vakschool 

107r 

Karel Boomstraat 63 woonhuis Vrije 

Gewestelijke 

Vakschool 

273e 

Vrij Instituut voor 

Technische 

Onderwijs, Gravin 

Elisabethlaan 30 

School Vrij Instituut 

voor Technische 

Onderwijs 

270e2, 274p, 

269y 

Katelijnestraat 19 woonhuis Vrije 

Gewestelijke 

Vakschool 

269 a b 

Gravin Elisabethlaan 

9a 

Postgebouw De Post 159h 

Gravin Elisabethlaan Park  Stad 

Hoogstraten 

158a 

Mouterijstraat toegangsweg 

naar sociale 

woonwijk 

OCMW 105a3 

Vrijheid 168 kantoor voor 

ziekenfonds 

Kristelijk 

Sociaal 

Hulpfonds 

134g 

Gravin Elisabethlaan 2 medisch centrum Kristelijk 

Medico-Sociaal 

Leven 

129d 
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3. Beleidsvisies 

3.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (R.S.V.) worden stedelijke gebieden 

geselecteerd op basis van hun functioneel belang, hun rol en plaats in de 

ruimtelijke structuur van Vlaanderen en in een ruimere Europese context. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de bestaande structuur (morfologisch en 

functioneel), met de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur 

en in het bijzonder met de gedeconcentreerde bundeling.  

Figuur 6: R.S.V selectie van de stedelijke gebieden 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen onderscheidt grootstedelijke gebieden, 

regionaalstedelijke gebieden, structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en 

kleinstedelijke gebieden op regionaal niveau. Hoogstraten is gelegen in het 

buitengebied maar delen van een aantal gemeenten werden als niet stedelijke kern 

aangeduid en beleidsmatig opgewaardeerd naar kleinstedelijke gebieden op 

provinciaal niveau. De reden hiervoor is dat in grote aaneengesloten gebieden van 

het buitengebied kan een stedelijk beleid in enkele geselecteerde kernen 

noodzakelijk zijn om versnippering en uitzwerming van activiteiten tegen te gaan. 

Volgens het RSV ligt Hoogstraten op grote afstand van Turnhout en Antwerpen. 

De meest nabijgelegen stedelijke gebieden en de stad hebben een goed uitgeruste 

historische stedelijke kern die duidelijk afgebakend kan worden en potenties heeft 

om een stedelijk aanbodbeleid te voeren. Hoogstraten behoort dus tot de categorie 

van kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau.   

Het ruimtelijk beleid, voor de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, is 

erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk 

functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te 

geven. Dit is slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend 

beleid met alle prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande 

stedelijke potenties (bestaande natuurelementen, het historisch karakter, de sterke 

stedelijke voorzieningen , ...) en anderzijds door een complementair beleid in de 

aangrenzende goed uitgeruste kernen van het buitengebied. Er moet veel aandacht 

worden besteed aan de kwalitatieve verbetering van het woningpatrimonium, de 

stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische structuur veeleer dan aan 

een ruimtelijke ontwikkeling met alleen een kwantitatieve uitbreiding die opnieuw 

de stedelijke kern beconcurreert. 
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Verdichting is één van de sleutelbegrippen van het RSV. Verdichting, in stedelijke 

gebieden en kernen van het buitengebied, houdt de volgende elementen in; 

 het concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden en de 

kernen van het buitengebied; 

 het differentiëren van de woningvoorraad; 

 het versterken van de multifunctionaliteit door verweving; 

 het streven naar minimale dichtheden. 

Voor de stedelijke gebieden bedraagt de na te streven woning dichtheid 25 

woningen per hectare. Voor de kernen van het buitengebied is dit 15 woningen per 

hectare. 

3.2 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) 

Het PRS is momenteel in opmaak. Het tweede concept van voorontwerp werd in 

september 1999 uitgebracht. De huidige overlegronde zal leiden tot het ontwerp 

ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen. Dit document zal waarschijnlijk in 

het voorjaar 2000 voorgelegd worden aan de provincieraad  ter  voorlopige 

goedkeuring. Hierna kan de in decreetal vastgelegde procedure van openbaar 

onderzoek opstarten.  

In de bestaande stedelijke structuur van de provincie wordt Hoogstraten 

opgenomen als één  van de kleine steden waar de tewerkstelling nog sterk groeit. 

Zulke  steden beschikken over ingerichte bedrijfsterreinen die de drager vormen 

van de economische activiteiten. Er komt ook een groot deel van de economische 

functies voor in verwevenheid met het woonweefsel. 

Figuur 7: Bestaande stedelijke structuur 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet perspectieven voor de stedelijke 

gebieden opstellen. Dit houdt onder meer de volgende elementen in: 

met betrekking tot de verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen; 

 kwantitatieve optie voor minimum aan bijkomende woningen voor alle 

kleinstedelijke gebieden; 

 kwantitatieve optie voor minimum aan bijkomende woningen voor ieder 

kleinstedelijk gebied; 

met betrekking tot de ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden; 

 het opstellen van een ruimtelijke differentiatie van de woondichtheid; 

 het uitwerken van de afstemming van voorzieningen op het belang van het 

stedelijk gebied; 

 het aanduiden van gebieden als toeristisch-recreatief knooppunt; 

met betrekking tot uitvoerende taken voor de provincie; 

 het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden; 

 het opstellen van een verordening met verscherpte minimale en maximale 

dichtheden. 
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De uitgangspunten voor de visievorming kunnen als volgt opgesomd worden; 

 een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Een belangrijk element hiervan is het 

spaarzaam, zuinig en selectief omspringen met de ruimte; 

 integrerend werken. Deze aanpak wordt gekenmerkt door de vroegtijdige 

betrokkenheid van alle actoren, intensieve communicatie, door het werken met 

integrerende concepten en door de maximum koppeling van planning en 

uitvoering; 

 streven naar diversiteit en samenhang; 

 samenwerken en overeenkomsten tussen de betrokken partijen zijn belangrijke 

instrumenten. 

De uitgangspunten voor de visie en beleidsdoelstellingen zijn; 

 een provincie met veel functies en gezichten; 

 het optimaal verweven van functies, activiteiten en gezichten (locatie-, 

mobiliteits- en inrichtingsbeleid). 

De concept elementen bestaan uit hetvolgende ; 

 het sterven naar maximale differentiatie, medegebruik en verweving; 

 de concentratie en verdichting van stedelijke gebieden, netwerken en 

bestaande kernen, rekening houdend met de draagkracht van het gebied; 

 de rivier- en beekvalleien en het fysisch systeem als drager van de natuurlijke 

structuur, de landschappelijke structuur en de leefbaarheid van het gebied; 

 het tegengaan en herstructureren van de versnippering door het bundelen van 

infrastructuren, concentreren van economische functies in de bestaande 

concentraties en het herstructureren van gefragmenteerde gebieden. 

 de verbinding van open ruimten. 

Het PRS ziet de rol van Hoogstraten als een compacte kern waarbinnen een 

kernversterkendbeleid gevoerd moet worden zodat de stad als verdichtingspunt in 

de Noorderkempen kan functioneren. Het moet de zwakke stedelijke structuur in 

de bredere omgeving versterken.  

Hoogstraten maakt deel uit van de deelruimte “Open Kempen” dat een 

buitengebied bij uitstek is. In dit gebied moeten verstedelijking verspreiding van 

de bebouwing en versnippering van de open ruimte worden tegengegaan.  

Als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau moet Hoogstraten naar een 

woondichtheid van 25 woningen per hectare streven. Binnen dit gebied kan er in 

principe worden gedifferentieerd. Het is logisch om verschillende gemengde 

stedelijke woonomgevingen te identificeren waarvoor kwalitatieve of met een 

aantal richtcijfers worden opgesteld.  

De verdeling van bijkomende woningen over gemeenten met een klein stedelijk 

gebied op provinciaal niveau is een taak voor de provincie. Hoogstraten krijgt 

1,211 woningen toebedeeld.  
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3.3 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevindt zich in de tweede fase: de 

nadruk ligt op het richtinggevend deel. Hierin worden voor een aantal 

deelproblemen oplossingen gezocht. Van belang voor dit BPA zijn de voorstellen 

tot afbakening van het stedelijk gebied.  

Een voorstel tot afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten wordt op dit 

ogenblik uitgewerkt. Momenteel liggen er twee alternatieven op tafel. Het eerste 

alternatief gaat uit van een compacte stad waarbij geopteerd wordt om enkel 

Hoogstraten op te nemen in het stedelijk gebied.  

Het tweede is het groene lobbenmodel waarbij naast Hoogstraten ook delen van de 

deelgemeente Minderhout mee worden opgenomen in het stedelijk gebied. Beide 

benaderingen gaan ervan uit dat de huidige nederzettingsstructuur moet worden 

versterkt:  

De huidige nederzettingsstructuur wordt eveneens gekenmerkt door hoge 

dichtheden rond de Vrijheid en verlengde en lage dichtheden van de Vrijheid weg 

het open gebied in. Het is gewenst deze structuur te behouden, maar de zone van 

verdichting rond de N14 te verbreden.  

Naast het realiseren van 25 woningen per hectare in de binnengebieden van het 

woongebied, wordt voor het bestaande woongebied wonen boven winkels als 

instrument gezien om te verdichten. 

In het kader van het structuurplan werden de woonbehoeften en de concrete 

gevolgen ervan berekend op basis van beide afbakeningsalternatieven. Volgens het 

eerste model (compacte stad) moet  naast de behoefte voor de deelkern op basis 

van een gesloten bevolkingsprognose (265 woningen), nog 227 woningen 

gerealiseerd worden  (50 omwille van stedelijk gebied en 177 als rest van de 

andere kernen). 141 percelen zijn bouwrijp te ontwikkelen en geven weinig keuze; 

er blijven 351 woningen over die verdeelt moeten worden over binnengebieden en 

woonuitbreidingsgebieden. In deze benadering worden de binnengebieden „H-

Bloedstraat - Achelsestraat‟(83 woningen), „H-Bloedstraat - De Koninckstraat‟ (43 

woningen), „Thijsakker - Brouwerijstraat‟ (67 woningen), „Groenewoud‟ (22 

woningen) en het woonuitbreidingsgebied „West de H-Bloedstraat‟ (111 

woningen) volledig aangesneden, hetgeen 326 woningen geeft
1
. Er moet  nog voor 

25 woningen een oplossing gezocht worden. 

Uit overleg met de betrokken diensten van de Provincie blijkt dat hettweede 

alternatief (groene lobbenmodel) waarschijnlijk de voorkeur zal krijgen. Bij deze 

benadering moeten in de kern van Hoogstraten 420 woningen  voorzien worden. 

Na aftrek van de bouwrijpe percelen moet Hoogstraten nog 279 woningen in 

binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden realiseren. In het groene 

lobbenmodel worden de Hoogstraatse binnengebieden „H-Bloedstraat - 

Achelsestraat‟, „H-Bloedstraat - De Koninckstraat‟, „Thijsakker - Brouwerijstraat‟ 

en „Groenewoud‟ volledig aangesneden, wat voor 215 woningen zorgt. Er moet 

nog voor 64 woningen een oplossing gezocht te worden.  

                                                      
1
 Rekening houdend met de gewenste gemiddelde dichtheid van 25 woningen per hectare.  
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3.4 Het verkeersplan  

In april 1997 werd een verkeersveiligheidsplan en verkeersleefbaarheidsplan 

opgemaakt voor de stad Hoogstraten. Dit verkeersplan gaat vooral in op 

infrastructurele aspecten. Het plan vormt een belangrijk bouwsteen voor de 

opmaak van een ruimer mobiliteitsplan. Het verkeersplan bestaat uit twee delen, 

“Inventarisatie en analyse” en “Plandoelen en maatregelen”. 

 Binnen de structuur van het wegennet wordt de Vrijheid opgenomen als een 

hoofdverbindingsweg
2
. Alle andere straten binnen het plangebied zijn 

woonstraten
3
. De Vrijheid kent een etmaalintensiteit op werkdagen (in beide 

richtingen samen) van 16000 voertuigen. De Gravin Elisabethlaan kent een 

intensiteit van 2200 voertuigen. Wat de verkeersveiligheid betreft, worden de 

kruisingen van de Vrijheid met de Gravin Elisabethlaan en de Karel Boomstraat 

als knelpunten beschouwd. De Vrijheid (ter hoogte van het plangebied) behoort tot 

wegtype 4a secundaire weg binnen het bebouwd gebied in de gewenste 

wegcategorisering. Deze wegen hebben een doorgaande functie op regionaal 

niveau. 

Op lange termijn wilt de stad de functie van de Vrijheid verlagen, van een weg 

met bovenlokale doorgaand verkeer, tot een weg met lokaal doorgaand verkeer. 

Het wegontwerp moet rekening houden met de verblijfsfunctie van de straat. Alle 

straten binnen het plangebied zijn in het verkeersplan opgenomen als wegen met 

een belangrijk verblijfsfunctie (woon- en / of winkelfunctie). 

 De Karel Boomstraat, Culenborglaan en Gravin Elisabethlaan maken deel uit 

van een schoolomgeving en zijn ook woonstraten. Algemene problemen, met 

betrekking tot deze straten, zijn de te hoge intensiteiten en een slecht onderhoud. 

Voorgesteld wordt, alle rijbanen te versmallen tot 4,50m en alle kruispunten uit te 

voeren als plateau. Bovendien moeten er voetpaden aangelegd worden. Om de 

snelheid te beperken en het parkeren voor de ingang te voorkomen, wordt er een 

verdere versmalling voorgesteld, van de rijbaan tot 3m, en dit ter hoogte van de 

school ingangen. Het kruispunt van de Gravin Elisabethlaan en de Burgemeester J. 

Van Aperenstraat wordt als onoverzichtelijk beschouwd. Door de aansluiting 

haaks te maken, te versmallen en op plateau te leggen zal de duidelijkheid en de 

veiligheid toenemen. 

 De geïdentificeerde knelpunten van belang voor het plangebied zijn; 

 doorgaande verkeer op de Vrijheid; 

 kruispunt van de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan 

De Karel Boomstraat, Culenborglaan en Gravin Elisabethlaan maken deel uit van 

de belangrijkste routes voor het schoolverkeer in de gemeente. 

De volgende uitvoeringswerken zijn in het plangebied opgenomen; 

                                                      
2
 Hoofdverbindingsweg hebben een belangrijke landelijk of regionale functie voor het 

doorgaand autoverkeer. 

3
 Woonstraten zijn de overige wegen in de bebouwde gebieden waar slechts 

bestemmingsverkeer wenselijk is en de verblijfsfunctie primeert. 
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Tabel 5: Het Verkeersplan Hoogstraten, prioriteiten en maatregelen 

Straat Maatregel 

 

Prioriteit 

Gravin Elisabethlaan versmallen rijbaan 3 

 herinrichting kruispunt met Van 

Aperenstraat 

2 

 plateaus op kruispunten 2 

 beveiligen school uitgangen 1 

 verbeteren voetpad waar nodig 2 

Karel Boomstraat en 

Culemborglaan 

plateaus op kruispunten 

aanleg of verbeteren van voetpaden 

2 

2 

Aan beide zijde van de weg, ter hoogte van het plangebied, wordt De Vrijheid van 

vrijliggende fietspaden voorzien. Omwille van de aanwezigheid van de scholen in 

de buurt, kent het plangebied een intensief fietsverkeer. 

 Het plangebied wordt ook goed voorzien, wat het busnetwerk van De Lijn 

betreft, met een aantal haltes gesitueerd langs de Vrijheid (60 Hoogstraten - Brecht 

- Antwerpen, 43 Meersel - Hoogstraten - Turnhout en 40 Hoogstraten - 

Oostmalle). 

3.5 Het mobiliteitsplan 

Het mobiliteitsplan Hoogstraten is momenteel in de tweede fase. De 

oriëntatienota werd afgerond in november 1997. In de oriëntatienota worden de 

volgende elementen behandeld: 

 inventaris van bestaande plannen en studies; 

 inzicht in visies van de verschillende actoren; 

 probleemomschrijving; 

 definiëring van het verder onderzoek; 

Hoogstraten heeft een goede aansluiting op het landelijke wegennet. Er zijn twee 

toegangscomplexen tot de autosnelweg E19 / A1 die goede verbindingen biedt met 

Antwerpen en Breda. Daarnaast zijn er behoorlijke verbindingen met de 

omliggende plaatsen zoals Turnhout. 

Er zijn een aantal relevante uitgangspunten met betrekking tot de 

lijninfrastructuur; 

 een duurzame mobiliteit; 

 een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en 

infrastructuur; 

 het versterken van de alternatieven voor het autoverkeer en het optimaliseren 

van het wegennet door categorisering; 

 het beheer van het verkeer en een doelgroepenbeleid (parkeerbeleid, 

bedrijfsvervoerplannen.....). 
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In de oriëntatienota worden de visies van de verschillende beleidsactoren 

toegelicht. De visie van de stad Hoogstraten wordt in de vorige paragraaf 

weergegeven. De visies van de andere belangrijkste actoren, van belang voor het 

plangebied, worden in de hiernavolgende paragraaf weergegeven. 

Bij een ongewijzigd beleid voorspelt de Administratie Wegen en Verkeer voor 

2010, een zware overbelasting van de Vrijheid. Daar de Vrijheid als landschap 

geklasseerd is, kan de rijweg niet verbreed worden.  

Figuur 8: Structuur van de wegennet 

Figuur 9: Gewenste wegcategorisering  

Figuur 10: Gewenste functies van de wegennet 

De visie van AROHM is grotendeels uitgewerkt in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (zie paragraf 3.1). 

De visie van De Lijn stelt dat op openbare vervoerroutes waarop snelle 

interstedelijke verbindingen uitgebouwd worden, een optimale doorstroming 

verzekerd moet worden. De Lijn rekent erop dat in het kader van het 

mobiliteitsplan de nodige aandacht zal worden besteed aan het verzamelen van 

exacte gegevens over gevraagde verplaatsingsrelaties. Concreet voor Hoogstraten 

heeft De Lijn op korte termijn geen plannen om de betrokken buslijnen (60 

Hoogstraten - Brecht - Antwerpen, 43 Meersel - Hoogstraten - Turnhout en 40 

Hoogstraten - Oostmalle) te wijzigen. Een knelpunt inzake doorstroming 

manifesteert zich tijdens het spitsuur op de Vrijheid. Een knelpunt qua 

verkeersveiligheid wordt geïdentificeerd ter hoogte van Hoogstraten kerk. 

Figuur 11: Netwerk bussen De Lijn 

Het mobiliteitsplan duidt een aantal problemen aan. De belangrijkste met 

betrekking tot het plangebied zijn; 

 de omvangrijke stroom doorgaand verkeer (vaak vrachtverkeer) door 

Hoogstraten en andere bebouwde kommen. Dit leidt tot problemen op het vlak 

van congestie, verkeersonveiligheid, moeilijke oversteekbaarheid, slecht 

verblijfsklimaat, geluidshinder, stankoverlast en trillingshinder. 

 de Vrijheid maakt deel uit van een belangrijke verbindingsroute tussen de E19 

en bestemmingen als Turnhout en Geel. De route wordt ook gebruikt als een 

kortsluiting tussen de E19 en de E313 (Antwerpen - Luik); 

 de verkeersonveiligheid en slechte leefbaarheid op de doortochten veroorzaakt 

door de voortdurende toename in het autoverkeer en de slechte inrichting van 

de doortochten ten nadeel van de verblijfsfunctie; 

 sluipverkeer in de Katelijnestraat (ten zuiden van het plangebied), de Gravin 

Elisabethlaan en de Karel Boomstraat; 

 met betrekking tot voetgangers zijn het ontbreken aan voetpaden en 

oversteekvoorzieningen vermeldt; 

 met betrekking tot het fietsverkeer wordt het ontbreken aan fietsstallingen 

vermeldt. 

Figuur 12: Fietspaden 

Het mobiliteitsplan dient een oplossing te vinden voor de boven vermelde 

problemen. Dit kan enkel met een duurzaam beleid met een sturend en integraal 

karakter. 
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3.6 Woonbehoeftenstudie 

Een woonbehoeftenstudie voor Hoogstraten is op 26 oktober 1998 door 

de gemeenteraad goedgekeurd. Deze bestaat uit de volgende elementen: 

 bepaling van de vraag; 

 omschrijving van het huidige aanbod (beschikbare kavels en de theoretische 

beschikbare kavels) 

 confrontatie van vraag en aanbod; 

 beleidsmatige visie. 

Het kan gesteld worden dat er een totaal van 282 beschikbare kavels in het 

centrum van Hoogstraten bestaan (waarvan een twintigtal in het plangebied 

gelegen zijn) en dat een gemiddelde dichtheid van 15 woningen per hectare moet 

nagestreefd moet worden. Volgens het studie heeft Hoogstraten een behoefte aan 

765 bijkomende wooneenheden in de komende 10 jaar. Indien het 

huisvestingsbeleidsplan tot 2007 kan gerealiseerd worden, kan gesteld worden dat 

het aanbod aan woongelegenheden bijna gelijk is aan de behoefte. Daarvan kan 

gesteld worden dat de woningmarkt in evenwicht is. 

3.7 De strategisch commerciële toekomstvisie voor 

Hoogstraten 

In functie van het Mercuriusproject werd, in december 1997, een 

strategisch commercieel toekomstvisie voor de stad Hoogstraten opgemaakt. Een 

belangrijk deel van deze studie was de afbakening van het kernwinkelgebied. Er 

wordt er tevens voor geopteerd om in dit gebied (en zijn onmiddellijke omgeving) 

tot een maximale concentratie van commerciële, alsook niet commerciële 

kernfuncties te komen.  

De Vrijheid is duidelijk de drager van het kernwinkelgebied. Wat de Gravin 

Elisabethlaan betreft, wordt de verdere uitbreiding (langs achter) van het café De 

Tram als een mogelijk knelpunt vermeld. Uitbreiding betekent het creëren van een 

blindegevel. Een aantal winkels en diensten zijn in deze straat aanwezig. Langs de 

Burgemeester J. Van Aperenstraat wordt er geen commerciële ontwikkeling 

aangemoedigd. 

Er worden een aantal noodzakelijke investeringen geïdentificeerd om het 

handelsapparaat, een bijkomende impuls en uitstraling te geven. Deze kan als 

volgt opgesomd worden; 

 herinrichting van de Vrijheid en aansluitingen met de daarop uitkomende 

wegen; 

 vernieuwde en kwaliteitsvolle uitstraling bepalende elementen in de Vrijheid 

(verlichting, ,straatmeubilair....) 

 snel en passende invulling van de te verlaten Rijkswacht kazerne; 

 kwaliteitsvolle parking creëren kortbij de Vrijheid; 

 herinrichting van de Gravin Elisabethlaan; 

 beperking grote winkelketens. 
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Volgens het plan moet de unieke kenmerken van Hoogstraten versterkt worden. 

Deze kenmerken zijn; 

 hoge school concentratie; 

 belangrijk centrum voor land- en tuinbouw; 

 belangrijke boven lokale functies; 

 poort naar Nederland; 

 open landschappen; 

 toeristische potenties; 

 unieke sfeer van de Vrijheid (bomen, kerk...); 

 compact centrum; 

 beperkte aanwezigheid van winkelketens en sterk aanbod van zelfstandigen. 

De verder uitdunning van het kernwinkelgebied door de omvorming van 

voormalige handelspanden voor bewoning en leegstand wordt als een mogelijke 

bedreiging beschouwd. 

3.8 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

Een GNOP voor de stad Hoogstraten werd goedgekeurd op 21 april 

1997. Het GNOP stelt een realistische en uitvoerbare actieplan voor, met als doel 

het instandhouden en het versterken van landschappelijke en ecologische waarden 

in de gemeente. Terwijl de gemeente wordt gekenmerkt door een rijke natuurlijke 

structuur, zijn er geen maatregelen van direct belang voor het plangebied. 
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4. Analyse van de bestaande feitelijke 

toestand 

4.1 Aanpassing van de grens van het BPA 

Gezien het om een volledige herziening gaat en de grenzen (vooral in het zuiden) 

een grillig en irrationeel verloop kennen, zou het aangewezen zijn deze grenzen 

zoveel mogelijk te laten samenvallen met bestaande perceelsgrenzen. Dit om een 

beperkte uitbreiding mogelijk te maken en om een logische grens vast te leggen. 

De huidige grens wordt op het bijgaande figuur in paragraf 1.2 aangeduid. Het 

voorstel voor een nieuwe grens wordt in figuur aangeduid.  

Figuur 13: Voorstel nieuwe BPA grens 

Om een logische grens vast te leggen moet de huidige grens als volgt aangepast 

worden; 

1. noordelijke grens 

de noordelijke grens wordt, om de percelen van de woningen in de Karel 

Boomstraat volledig in te nemen, met zo‟n 60 meters achteruit getrokken. Het 

nieuwe voorstel houdt rekening met het karakter van het gebied. Ten noorden 

van het nieuwe voorstel tot aan de Tinnenpotstraat is een sociale woonwijk 

met appartementsgebouwen en open ruimte. De diepe tuinen en de noordelijke 

grens van de gemeentelijke school vormen een logische grens. De huidige 

grens, 50 meters ten westen van de Culemborglaan, wordt behouden tot aan de 

as van de Karel Boomstraat. De nieuwe grens volgt dan de as van de Karel 

Boomstraat tot aan de Katelijnestraat. Hierdoor wordt het hele terrein van de 

Vrij Instituut voor Technische Onderwijs (V.I.T.O.) opgenomen in het 

plangebied. Dit verzekert duidelijkheid voor de toekomst van het Instituut qua 

bestemming en bebouwingsmogelijkheden.  

2. de westelijke grens wordt achteruit getrokken tot aan de as van de 

Katelijnestraat om het volledige terrein van V.I.T.O. op te nemen binnen het 

plangebied.  

3. de zuidelijke grens volgt de as van de Gravin Elisabethlaan tot aan de 

gemeentelijke school. Het volledige terrein van de gemeentelijke school wordt 

opgenomen binnen het nieuwe voorstel. Omwille van een behoefte aan 

uitbreiding, wat niet mogelijk is binnen de bestaande schoolgrenzen, is de 

school momenteel bezig met de aankoop van twee aanpalende percelen in de 

Deken Sendenstraat. Eén perceel zou het onderwerp zijn van een 

onteigeningsplan overeenkomstig met een gemeenteraad beslissing van 27 juli 

1998. Het lijkt dus logisch omwille van alle duidelijkheid om die percelen ook 

mee op te nemen.  
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4. de oostelijke grens wordt uitgebreid om de panden in de Vrijheid mee op te 

nemen tot aan de Rijkswachtkazerne. De mogelijkheid bestaat dat de 

Rijkswacht dit gebouw op termijn zal verlaten. Omwille van de strategische 

ligging en het waardevolle karakter van het gebouw is het van uiterst belang 

dat een snel en passende invulling van de te verlaten Rijkswacht kazerne, 

gebeurt. Een beslissing in verband met het toekomstig gebruik van het 

gebouw, alsook de timing van het verhuis van de Rijkswacht liggen nog niet 

vast. Om dit proces zo flexibel mogelijk te maken wordt het gebouw niet mee 

opgenomen binnen het plangebied.  

De voorgestelde grens betekent een nieuwe oppervlakte voor het plangebied van 

ca 21 ha 38 a 10 ca een toename van ca 12 ha 76 a 85 ca. Terwijl de oppervlakte 

van het plangebied sterk toeneemt, worden er slechts een twintigtal bijkomende 

gebouwen opgenomen. Een definitief afbakening van het plangebied werd aan de 

schepencollege van de stad voorgesteld op 19 october 1998. Het college ging 

daarmee akkoord.  

4.2 Historisch-ruimtelijke ontwikkeling 

De oudste delen van het plangebied zijn de Vrijheid en de Karel 

Boomstraat. Op de Ferrariskaart (ca 1770) is de structuur van Hoogstraten al goed 

ontwikkeld. De bebouwing wordt meestal beperkt tot beide zijden van de Vrijheid. 

De Sint Catherinakerk (1525) is ook terug te vinden. De huidige Karel Boomstraat 

is reeds aangelegd en verbindt de Vrijheid met de Katelijnestraat. Er is nog geen 

bebouwing terug te vinden langs deze straat. Het plangebied is op dit ogenblik zeer 

open. 

Figuur 14: Historische ruimtelijke ontwikkeling 

Tegen 1933 werd de Gravin Elisabethlaan aangelegd, maar de bebouwingen zijn 

gebleven. De enige bebouwing ligt in de nabijheid van de Vrijheid. Langs de 

Karel Boomstraat zijn er enkele gebouwen terug te vinden, dit langs beide zijden, 

in de eerste 300 tot 400 meters vanaf de Vrijheid. Het overige deel van het 

plangebied is nog altijd open en onbebouwd. 

In 1972 werd het plangebied ontwikkeld tot de huidige toestand. De Alfred 

Oststraat en Culemborglaan werden aangelegd en enkele gebouwen van de scholen 

zijn al ontwikkeld.  
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4.3 Sociaal-economisch schets van het plangebied 

4.3.1 Woningen 

Er zijn een totaal van 290 bewoonde particuliere woningen in statistische sector 

A00 volgens de NIS statistieken van de 1991 volks- en woningtelling waarvan 

76% ééngezinswoningen zijn. Dit procent ligt wat lager dan dat voor de stad 

Hoogstraten (86%). De kwaliteit van de woningen is in het algemeen goed voor de 

stad en voor de sector Vrijheid met voor beide meer dan 50% van de woningen in 

de “groot comfort” klasse. Slechts 4% van de woningen in de statistische sector 

vallen onder de categorie zonder comfort, tegenover 8% voor de stad. Het aantal 

woningen met een tuin is wat lager in de sector A00 (67%), (83%) voor de stad. 

Het aantal woningen met een garage ligt hier ook aanzienlijk lager (46% tegenover 

69%) maar dit is deels te verklaren door het lager percentage aan autobezit. 

Wat de ouderdom van de woningen betreft zijn de cijfers voor de stad en de 

statistische sector A00, vrij gelijk. 71% van de woningen in de sector Vrijheid 

dateert van sinds de tweede wereldoorlog.  

Tabel 6: Ouderdom van de woningen 

Voor 1919 1919-45 1946-80 1981-

Vrijheid 12.81 16.94 54.55 15.7

Hoogstraten 11.57 14.49 55.05 18.89  

Bron NIS 

4.3.2 Bevolking 

Het cijfermateriaal in deze korte sociaal-economische bespreking is gebaseerd op 

statistische gegevens (NIS) op het niveau van de statistische sector. Het BPA 

gebied Centrum Westkant valt bijna volledig binnen de statistische sector A00 

Vrijheid. De statistische sector omvat de hele lengte van de Vrijheid tussen de 

Loenhoutsesteenweg en de Karel Boomstraat en loopt door tot aan de 

Katelijnestraat.  

De sector telde in 1991, 874 inwoners voor een totaal van 15.778 voor de 

gemeente, waarvan 4645 woonachtig zijn in Hoogstraten zelf. Hoogstraten toont 

weinig verschil qua leeftijdscategorieën. In vergelijking met de Rijk, de gewesten, 

de Provincie Antwerpen en de arrondissement, is de bevolking van de sector A00 

duidelijk ouder. 25.1% van de bevolking is 65 jaar en meer, tegenover slechts 

10.72% voor Hoogstraten.  
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Tabel 7: Leeftijdsopbouw van de bevolking 

Plaats % 0-19 jaar % 20-64 jaar% 65 jaar en meer

Het Rijk 24.61 60.32 15.06

Brussels Hoofdstedelijk gewest 23.14 59.37 17.49

Vlaams Gewest 24.32 61.19 14.49

Waals Gewest 25.55 59.07 15.38

Duitstalige gemeenschap 24.19 62.43 13.38

Prov.Antwerpen 23.90 61.20 14.90

Arr. Turnhout 26.02 62.49 11.49

 HOOGSTRATEN 28.50 60.77 10.72

Vrijheid 20.94 53.89 25.17

Bron; NIS 1991 

De bevolking is tussen 1991 en 1997 sterk toegenomen. Van 15778 in 1991 tot 

17193 in 1997 (9%). De cijfers voor Hoogstraten en voor de statistische sector 

A00 zijn nog dramatischer. Ze tonen respectievelijk een groei van 11% en van 

23%. 

Tabel 8: Bevolkingsevolutie 1991-1997 

0-19 20-64 65+ TOTAAL

Gemeente 1991 4497 199 9589 909 1692 307 15778 1415

Gemeente 1997 4696 4.43 10498 9.48 1999 18.14 17193 8.97

Hoogstraten 1991 1240 222 2803 518 915 -190 4958 550

Hoogstraten 1997 1462 17.90 3321 18.48 725 -20.77 5508 11.09

A00 Vrijheid 1991 183 36 471 124 220 41 874 201

A00 Vrijheid 1997 219 19.67 595 26.33 261 18.64 1075 23.00

Bron; NIS 

Het sterkst groeiende deel van de bevolking in de statistische sector A00, is de 

actieve bevolking (tussen 20 en 64 jaar), met een groei van meer dan 26%. Toch 

kennen de andere leeftijdsklassen in A00 ook een sterke groei, met 20% en 19% 

groei in de 0-19 en 65+ leeftijdsklassen. De cijfers tonen een sterke groei van de 

jongere bevolking in sector A00. 

Er zijn 884 mensen tewerkgesteld in de statistische sector A00. Meer dan 26% van 

de totaal tewerkgestelde personen in de stad, werken in deze statistische sector. De 

belangrijkste werksector in absolute aantallen zijn veruit de overige 

dienstverlenende sectoren. Het hoog aantal aan winkels, diensten en scholen 

binnen de statistische sector is hiervoor verantwoordelijk. Deze sector omvat 67% 

van alle tewerkgestelde personen in A00. 46% van alle mensen tewerkgesteld in 

de overige dienstverlenende sectoren in het hele gemeente werken binnen deze 

statistische sector. Terwijl het absoluut aantal mensen tewerkgesteld in de bank en 

verzekeringen sectoren redelijk klein is, werken meer dan 62% daarvan in de 

statistische sector A00 Vrijheid. Eén derde belangrijke sector is de horeca sector 

wat telt voor bijna 15% van de absoluut aantal tewerkgesteld in sector A00.  
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Tabel 9: Tewerkstelling per sector 
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Bron; NIS 1997 

Het gemiddeld inkomen per aangifte bedroeg in 1997 ca. 662,800 BEF. Vrijheid is 

daarmee samen met Bergen en Speken de armste buurt van Hoogstraten en ligt ver 

onder het gemiddelde voor de gemeente (771,300 BEF/aangifte). Aangezien het 

hoog aandeel kwaliteitsvolle woningen binnen het plangebied, is dit cijfer 

verassend.  

4.4 Bespreking van het bestaande plan van aanleg 

Het bestaande plan van aanleg is, gelet op haar talrijke wijzigingen, de nieuwe 

noden en nieuwe opvattingen, aan een globale herziening toe. Het 

bestemmingsplan van 27 februari 1956 bevat tevens een aantal onduidelijkheden 

die aanleiding kunnen geven tot verwarring, interpretatieverschillen en 

rechtsonzekerheid. 

De grens van het plan is onlogisch en op bepaalde plaatsen loopt het midden door 

gebouwen en percelen, met onder andere het appartementsgebouw Michoel, 

scholen....  

Behalve de grenzen bevat het plan een aantal andere onduidelijkheden. De breedte 

van de wegen zijn vaak niet terug te vinden in de praktijk. Een voorbeeld is de 

hoek van de Gravin Elisabethlaan en de Burgemeester J. Van Aperenstraat. Het 

bestaande appartementsgebouw Michoel ligt deels op de zone voor wegen en deels 

in een park zone.  

De huidige inrichting van de straat in de Gravin Elisabethlaan en in de omgeving 

van het park is ook nergens terug te vinden op het plan. De bestemming voor de 

zone voor gesloten en open bebouwing bevat “woonhuizen, winkelhuizen en 

instellingen van openbare nut”. Deze bestemming laat verscheidende 

ontwikkelingen toe. Het postgebouw wordt binnen deze zone gevestigd. 

Het binnengebied tussen de Vrijheid en de Alfred Oststraat wordt bestemd als een 

“zone voor kleine huisindustrie” wat een achterhaald gedachtengang toont en 

ongeschikt is in de hedendaagse stedenbouw.  
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De verplichte voorbouwlijn in de Karel Boomstraat is met een voortuinstrook, drie 

meter achteruit gezet, dit om de historische grillige bouwlijn te regulariseren. In de 

praktijk is het resultaat niet denderend. 

Naast verouderde concepten en onduidelijkheden is het huidige plan van aanleg 

dikwijls onderhevig aan vragen, dit om af te wijken van het plan. Deze 

afwijkingen hebben vooral betrekking op het uitbreiden van commerciële 

activiteiten en diensten in bestaande panden. Er zijn een aantal voorbeelden; 

1. Fietsenwinkel Verschuren (sectie E, n° 114 g):  

Een vraag tot regularisatie van een bestaand werkhuis en uitbreiding bestaande 

werkhuis tot 3 m van de perceelsgrens en de bouwlijn van de Karel 

Boomstraat respecterend. Het perceel is gelegen in een strook voor 

binnenplaatsen en tuinen met bouwverbod. De motivaties voor het gunstig 

advies over de voorgesteld afwijking zijn aangegeven als een behoefte om het 

bestaande werkhuis te regulariseren en het feit dat de Vrijheid wordt aanzien 

als winkelstraat, waar afgeweken kan worden van de normale bouwdiepte. Dit 

gunstig advies werd verleend op 12 januari 1990. 

2. De Christelijke Mutualiteiten gelegen in de Vrijheid vroegen een afwijking 

van het bestaande BPA om hun pand van 23,7m tot een diepte van 42,7m uit te 

breiden. De diepte van de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen, in het 

bestaande BPA bedraagt 25 m. Een gunstig advies werd op 4 juli 1995 

verleend op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 4 m. De motivatie voor 

dit gunstig advies was dat de omringende percelen en/of gebouwen komen 

hierdoor niet in het gedrang. 

3. Het pand gelegen in de Vrijheid nummer 162 (nadien Horecazaak geworden 

café den Bottel). De afwijking heeft betrekking tot de bouwhoogte en de 

dakvorm van het hoofdgebouw, en de bouwhoogte van het bijgebouw. Wat het 

hoofdgebouw betreft werd een bouwhoogte tot de kroonlijst van 7,90m en 

9,65m (in plaats van 5,5m tot 7m volgens het bestaande plan) over een diepte 

van 13m aangevraagd. Een ronddak in koper werd aangevraagd in plaats van 

een hellend dak met dakpannen. Wat het bijgebouw betreft werd een 

bouwhoogte van 4m in plaats van 3m aangevraagd.Een gunstig advies werd 

verleend door de gemachtigde ambtenaar op 25 september 1995 gelet op de 

aanpalende bebouwing. 

4. Vrijheid 154-156-158 (verbouwen bestaande woningen en handelsruimte). 

Hier ging het over de bouwhoogte, de dak- en gevelbedekking en het plaatsen 

van loggia”s aan de achtergevel van het hoofdgebouw en de bouwhoogte van 

het bijgebouw. Gelet op de aanpalende bebouwing werd een gunstig advies 

verleend door de gemachtigde ambtenaar op 6 maart 1995. 

5. Alfred Oststraat : verzoek tot oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning. 

Gelet op de aanpalende bebouwing werd een gunstige advies verleend door de 

gemachtigde ambtenaar op 6 october 1998. 
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4.5 Bestaande ruimtelijke structuur 

Het plangebied bestaat uit een aantal duidelijk te onderscheiden delen. 

Het eerste wordt gevormd door de Vrijheid, het tweede en derde deel door de 

Karel Boomstraat en de Gravin Elisabethlaan die loodrecht op de Vrijheid staat, 

en de straat ten westen van het plangebied met de Katelijnestraat verbind. Het 

stedelijk gevoel van de Vrijheid wordt snel vervangen door een meer open gevoel 

en dit tot aan de Katelijnestraat, waar de open ruimte begint. Het volgende deel 

wordt gevormd door de noordelijke kant van de Burgemeester J. Van 

Aperenstraat. De laatste eenheid wordt gevormd door de twee kleine dwarsstraten.  

Figuur 15: Bestaande ruimtelijke structuur 

4.5.1 De Vrijheid 

De Vrijheid is de drager van niet alleen het plangebied maar ook van de 

stad zelf. Als men de aanwezige functies beschouwt dan zijn de centrumfuncties 

duidelijk terug te vinden. Langs de Vrijheid nemen de non woonfuncties 77% van 

de gevelbreedte van de panden in, waarvan de kleinhandel de belangrijkste functie 

is, met meer dan 42% van de gevelbreedte. De horeca wordt ook goed 

vertegenwoordigd met 24% van de gevelbreedte. Een aantal van deze zaken 

hebben terrassen gesitueerd tegen de gevel van de panden, wat betekent dat men 

op bepaalde plaatsen zeker 5 tot 6 meter van de gevelwand moet lopen. 

Globaal gezien zijn de winkels meestal gesitueerd in het zuidelijke deel van de 

Vrijheid. Het noordelijke deel is grotendeels ingenomen door banken en andere 

diensten. In bouwblok 8 wordt meer dan 60% van de gevelbreedte ingenomen door 

kleinhandel. 

Tabel 10: Functies in de Vrijheid per aandeel van de straatwand 

Functie % van gevelbreedte

Woon 23.4

kleinhandel 42.2

horeca 24.0

private diensten 10.4

100.0  

Bron: iris terrein onderzoek 

Het geheel van de ruimtelijke structuur van de Vrijheid wordt grotendeels bepaald 

door de aanwezigheid van, in baksteen bebouwde gotische stijl, de Sint 

Catherianakerk. De kerk dateert van 1525 en werd bebouwd als vervanging van 

een Romaanse kerk. De toren is van overal in Hoogstraten zichtbaar en fungeert 

dusdanig als referentiepunt. 

De morfologie van de gebouwen versterkt de ruimtelijke samenhang. De 

meerderheid van de gebouwen bedraagt twee bouwlagen en heeft een (bijna) 

gelijke kroonlijsthoogte. De aanwezigheid van uitsluitend zadeldaken, versterkt de 

ruimtelijke samenhang nog verder.  
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De straat zelf is zeer aangenaam en breed (+/- 37 meter van gevel tot gevel ter 

hoogte van het plangebied) met een beschermd bomenrij langs beide zijden. Beide 

zijden van de straat zijn voorzien van vrijliggende fietspaden. Het enige storend 

element ter hoogte van het plangebied is het zwaar doorgaande verkeer, inclusief 

veel vrachtverkeer. Veel daarvan wikkelt zich af langs de Gelmelstraat in de 

richting van Turnhout. In de andere richting gaat veel verkeer langs de Vrijheid in 

de richting van de E19.  

4.5.2 De Karel Boomstraat 

Deze straat vormt het oudste deel van het plangebied. Een duidelijke teken is de 

zeer grillige bouwlijn, vooral aan de westelijke kant van de straat. De bebouwing, 

in de eerste 400 meter vanaf de Vrijheid, bestaat meestal uit woningen in halfopen 

en gesloten bebouwing. Er zijn wel enkele woningen in open bebouwing. Twee 

scholen bevinden zich ook in dit deel van de straat. Eén aan de noordelijke zijde 

van de straat (Vrije Gewestelijke Vakschool) en de grootste (V.I.T.O.) aan de 

zuidelijke zijde. V.I.T.O. loopt door tot in de Gravin Elisabethlaan. Ondanks de 

aanwezigheid van de scholen is de Karel Boomstraat duidelijk een woonstraat. De 

vroegere Gemeenteschool (nu in de Gravin Elisabethlaan) werd ook vroeger in de 

Karel Boomstraat gevestigd. Het gebouw vervult nu een aantal openbare functies 

met onder meer vergadering ruimte, een musea....   

De woningen aan de zuidelijke zijde beschikken meestal over een voortuin terwijl 

aan de andere kant, de woningen vaak tegen de straat gebouwd zijn. De woningen 

bestaan meestal uit ééngezinswoningen en er bestaat een echte mengeling van 

kleine arbeiderswoningen tot grote hogere prijsklasse woningen met grote tuinen. 

De grootste meerderheid van de binnengebieden wordt ingenomen door 

kwaliteitsvolle tuinen met veel groenvoorzieningen. Er zijn enkele onbebouwde 

percelen aanwezig maar deze worden meestal ingenomen door tuinen. 

In beperkte mate zorgt de gelijke bouwhoogte, de sterke aanwezigheid van de 

woonfunctie en de progressie van de stad tot de open ruimte, voor een bepaalde 

ruimtelijke samenhang. Alhoewel de bouwlijn, in bepaalde straatdelen, ervoor 

zorgt dat er een echt gevoel van wanorde heerst. Dit vormt ook een belangrijk deel 

van de charme van de straat. 

In de laatste 100 meter (wat buiten de grenzen van het BPA ligt) van de straat 

bevinden zich meer grootschalige ééngezinswoningen met grote tuinen en een 

aantal onbebouwde percelen.  

4.5.3 Gravin Elisabethlaan 

De Gravin Elisabethlaan loopt parallel met de Karel Boomstraat om de 

Vrijheid met de Katelijnestraat te verbinden. De verweving van functies is hier 

sterker dan in de Karel Boomstraat met de scholen, het postgebouw en een aantal 

winkels en diensten tot aan de Burgemeester J. Van Aperenstraat. De winkels en 

diensten bevinden zich vanaf de Vrijheid, in de eerste 120 meter van de straat. De 

pand gelegen op Vrijheid nummer 192 heeft een bouwdiepte van meer dan 50 

meter en neemt het volledige perceel in. Daarna verbreed de straat tot een plein 

van +/- 1400 vierkante meter.  
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Het plein heeft momenteel geen duidelijke functie of begrenzing en vormt een 

zwak punt in het stedelijk weefsel. Het openbaar domein wordt weldra 

heringericht met een nieuwe wegenstructuur. De ontwikkeling van het gebied moet 

binnen dit kader passen.  

De herinrichting van de weg zal een basis vormen voor het ontwikkelen van een 

stedelijk plein. Aan de westelijke zijde van het plein is er een open groengebied. 

Het noordelijke deel daarvan is aangelegd als een echt park (eigendom van de 

stad). Dit deel zal in het nieuwe BPA behouden blijven. Het zuidelijke deel is 

privé eigendom. Hoewel het ook open en groen is, is het momenteel niet 

onderhouden en geeft het een verwaarloosd beeld weer.  

Het noordoostelijk deel van het plein wordt visueel begrensd door achterkanten 

van de panden gelegen in de Vrijheid. Het is ingevuld door niet onderhouden 

groenstroken en 2 garageboxen. Er wordt een toegang voor voorzien en dit tot een 

aantal van de in de Vrijheid gelegen panden. 

Het terrein gelegen tussen Gravin Elisabethlaan 2 en de achterkant van de panden 

in de Vrijheid, moet een duidelijke functie krijgen. Het terrein wordt niet 

onderhouden en de aanwezigheid van de garageboxen bevestigd de status van een 

restgebied. Het plein gevoel gaat verloren omdat het plein visueel en vormelijk 

niet duidelijk afgebakend is. 

Het stedelijke park ten westen van de Burgemeester J. Van Aperenstraat bedraagt 

ongeveer 2000 vierkante meter en is uitgerust met groen voorzieningen en banken. 

Dit voorziet een aangenaam en rustig verblijfsruimte op minder dan 100 meter van 

de drukke Vrijheid. Het rustig en groen karakter wordt versterkt door de 

aanwezigheid van bomenrijen langs beide zijden van de straat. De Sint 

Catherinakerk blijft een zeer sterk beeldbepalend element en is overal zichtbaar 

vanuit deze straat.  

De aanwezigheid van het postgebouw in zo‟n rustige straat is op het eerste zicht 

ruimtelijk slecht ingeplant. Maar globaal gezien vormt het gebouw samen met de 

scholen een element die het verweven van functies in de straat versterkt. De 

groenvoorzieningen in de straat maken de inplanting van deze zware functie meer 

aanvaardbaar.  

De volgende 90 meter worden gekenmerkt door grote ééngezinswoningen, in open 

bebouwing, met aantrekkelijke tuinen en een aantal onbebouwde percelen wat het 

gevoel van openheid versterkt. Deze percelen, waarvan de huizen 10 tot 15 meter 

achteruit gezet zijn, zijn meestal zeer breed. Een deel van een oude stadsbeek is 

terug te vinden tussen percelen nummers 126a4 en 27v2v. Dit is het enige deel van 

de stadsbeek binnen het plangebied dat niet ondergronds is. 

Recht over de Culemborglaan ligt de Gemeenteschool. De bebouwing is niet 

grootschalig en de school past zich gemakkelijk aan in de omgeving. Aan de 

andere kant van de straat ligt de veel grotere V.I.T.O. wat een veel zwaardere 

inplanting betreft. Omdat de meerderheid van de bebouwingen achteruit gezet zijn, 

alsook de aanwezigheid van veel aantrekkelijke groenvoorzieningen, stoort de 

aanwezigheid van V.I.T.O. niet. Het karakter van het Instituut (land- en tuinbouw) 

past zich ook gemakkelijk aan in de omgeving.  
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De grens van het plangebied loopt door de percelen waarop de scholen gevestigd 

zijn. Vanaf de grens tot aan de Katelijnestraat wordt de volledige kant ten noorden 

van de Gravin Elisabethlaan ingenomen door V.I.T.O. Ten zuiden van de straat 

bevinden zich een aantal ééngezinswoningen met grote tuinen in halfopen en open 

bebouwing. 

4.5.4 Burgemeester J. Van Aperenstraat 

In de Burgemeester J. Van Aperenstraat wordt een nieuwe wijk, met meestal 

appartementsgebouwen opgebouwd. Deze wijk heeft duidelijk een andere karakter 

qua bestemming (appartementsgebouwen) en morfologie van de gebouwen. De 

straat voorziet nog een verbinding van de stad tot de open ruimte ter hoogte van de 

Katelijnestraat. Het gebied is een menging van bebouwde en onbebouwde percelen 

en percelen waar dat werken aan de gang zijn.  

4.5.5 Culemborglaan en Oststraat 

Deze twee kleine straten verbinden de Gravin Elisabethlaan en de Karel 

Boomstraat. In de Culemborglaan neemt V.I.T.O. de helft van de westelijke kant 

van de straat in. De rest van de straat wordt ingenomen door ééngezinswoningen in 

open, halfopen en gesloten bebouwing.  

Aan de hoek van de Gravin Elisabethlaan en de Alfred Oststraat vindt men, in een 

groene omgeving, een dokterspraktijk. De overige delen van de straat worden 

ingenomen door ééngezinswoningen in open bebouwing met grote tuinen.  

Er bestaat een kwaliteitsvolle perspectief vanuit de Alfred Oststraat naar het park 

in de Gravin Elisabethlaan. 
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4.6 Bestaande woondichtheid 

De stad Hoogstraten wordt in het algemeen gekenmerkt door een lage 

woondichtheid in vergelijking met andere stedelijk- en klein stedelijkgebieden. 

Een analyse van de bestaande woondichtheid op basis van de statistische sectoren 

toont de hoogste dichtheid in de sectoren in de kern van Hoogstraten tussen 5-8 

woningen per hectare te zijn.  

De dichtheden binnen het plangebied werden op een meer gedetailleerd basis 

geanalyseerd. Hieruit blijkt dat ook het plangebied gekenmerkt wordt door een 

duidelijk lage dichtheid die dramatisch daalt vanaf de Vrijheid tot aan de 

Katelijnestraat. In het gebied tussen de Vrijheid en de Alfred Oststraat (het 

verstedelijkt gebied) liggen de dichtheden rond de 13 woningen per hectare. 

Tussen daar en de Culemborglaan (het overgangsgebied) bedraagt de dichtheid 14 

woningen per hectare en tussen de Culemborglaan en de Katelijnestraat (het open 

gebied) slechts 7 woningen per hectare
4
.  

Hierna volgende tabel geeft de oppervlakten, het huidige aantal panden, het 

huidige aantal woningen en de huidige woondichtheid in de verschillende 

deelgebieden weer. 

Tabel  1: Bestaande woondichtheden  

Huidige toestand

                                                                                                                                                                                                                                                               Opp (ha) Aantal panden Aantal woningen Dichtheid

Verstedelijktgebied 4.2 51 54 12.86

Overgangsgebied 7.8 64 111 14.23

Open gebied 2.2 15 15 6.82  

 

Dit is gelijk aan een gemiddelde woondichtheid van ca. 13 woningen per hectare 

over het hele plangebied.  

                                                      
4
 In het gebied tussen de Culemborglaan en de Katelijnestraat werden de twee grootschalige 

zones voor gemeenschapsvoorzieningen uitgesloten om een meer nauwkeurig beeld van 

de woondichtheid binnen de daarvoor bedoelde zones te krijgen. 
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5. Bespreking en motivering inzake de 

voorgestelde woondichtheden 

5.1 Trend naar verdichting 

De status van Hoogstraten als klein stedelijkgebied op provinciaal niveau heeft 

zekere beleidsconsequenties wat de te realiseren woondichtheden betreft. Volgens 

een verduidelijking van AROHM hieromtrent is het richtcijfer van 25 woningen 

per hectare gewenst voor heel het stedelijk gebied. Dit houdt in dat in gebieden 

met een hoge ruimtelijke draagkracht hogere dichtheden gerealiseerd moet worden 

om te compenseren voor andere delen van het stedelijk gebied waarin het cijfer 

niet bereikt kan worden.
5
  

In veel stedelijke gebieden (ook op regionaal niveau zoals Aalst) zijn de bestaande 

woondichtheden zo laag, dat een algemene dichtheid van 25 woningen per hectare 

praktisch onhaalbaar is op middellange- en zelfs misschien lange termijn.  

Het voorstel van het huidige plan is om een progressieve trend naar verdichting 

op korte-, middellange- en lange termijn niet alleen mogelijk te maken maar ook te 

realiseren.  

5.2 Maatregelen in het kader van het plan 

Binnen het plangebied bedraagt de gemiddelde woondichtheid tussen de 

Culemborglaan en de Vrijheid ca. 14 woningen per hectare.
6
 Het gebied tussen de 

Culemborglaan en de Katelijnestraat werd buiten beschouwing gelaten door de 

aanwezigheid van de VITO en de gemeenteschool (die samen meer dan 75% van 

de oppervlakte van deze gebied bedragen) alsook de onzekerheid van het al dan 

niet opnemen van dit gebied als deel van het klein stedelijk gebied. 

                                                      
5
 Omwille van de bestaande toestand, landschappelijke en natuurwaarden..... 

6
 Zie hoofdstuk 4.6 
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Volgende maatregelen worden voorgesteld om de progressieve trend naar 

verdichting aan te moedigen: 

 de Vrije Gewestelijke Vakschool in de Karel Boomstraat plus één gebouw in 

de Gravin Elisabethlaan een nabestemming wonen te geven met een minimum 

te realiseren aantal woningen; 

 twee zones voor nieuwe meergezinswoningen te voorzien rond het plein in de 

Gravin Elisabethlaan met een minimum te realiseren aantal woningen; 

 het verplicht voorzien van minimum één volwaardige woning per pand in het 

kernwinkelgebied; 

 het toelaten van maximum drie woningen per pand (geen appartementen) in de 

zone voor wonen in één- of meergezinswoningen; 

 het verder ontwikkelen van appartementsgebouwen in de Burgemeester Van 

Aperenstraat; 

 het voorzien van viertwee nieuwe zones voor stedelijk wonen met een relatief 

hoge dichtheid.  

De timing voor het effect van de verschillende maatregelen wordt in volgende 

tabel weergegeven; 

Tabel 11: Overzicht van maatregelen voor verdichting 

Termijn Korte (tot 3j) Middellange (3-10j) Lange (+10j)

Maatregel

Gebieden met nabestemming wonen * *

Wonen boven winkels * * *

Het omvormen van ééngezins naar meergezins * *

Zones voor stedelijke wonen * *

 

 

5.3 Nieuwe woonzones  

Door middel van het BPA worden er in totaal 4 nieuwe gebieden voor woningen 

aangeduid, 2 in de omgeving van het plein rond de Gravin Elisabethlaan en 2 in de 

omgeving van de Karel Boomstraat en de Brouwerijstraat. Beide zijn gelegen op 

enkele honderden meters van de Vrijheid en dus ideaal voor stedelijke woningen.  

5.3.1 Gravin Elisabethlaan 

Er komen 2 nieuwe zones in aanmerking voor woningbouw rond dit plein, één ten 

noorden van het plein (SW3) en één ten zuidwesten ervan (SW4). De bedoeling is 

om meergezinswoningen te voorzien van 3 bouwlagen en een gemiddelde 

vloeroppervlakte van ca. 100m². Voor deze zones wordt de inplanting van de 

gebouwen vastgelegd op het bestemmingsplan. Er wordt een minimum te 

realiseren aantal woningen voor beide sites aangegeven (12 in SW3 en 16 in 

SW410 in het gebied ten zuidwesten van het plein en 6 in het gebied ten noorden 

ervan). Voor beide gebieden wordt een hoge woondichtheid van ca. 50 woningen 

per gehanteerd. Voor gebied SW3 bedraagt de minimum dichtheid ca. 57 

woningen per hectare, en voor gebied SW4 is dit ca. 89 woningen per hectare.  
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5.3.2 Karel Boomstraat/Brouwerijstraat 

Hier worden twee gebieden geïdentificeerd voor woningbouw. Het eerste is de 

vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Het tweede ligt ten oosten ervan 

en strekt tot aan de Brouwerijstraat. De 2 delen kunnen samen, apart of in fases 

ontwikkeld worden. De bedoeling is om verschillende appartementsgebouwen te 

voorzien van 2 tot 32 bouwlagen. In de nabijheid bevinden zich zowel andere 

appartementsgebouwen als het terrein van VV Hoogstraten en het binnengebied 

Thijsakker-Brouwerijstraat (inclusief het terrein van VV Hoogstraten). Hierdoor 

en door de relatief hoge ruimtelijke draagkracht van deze omgeving (300m van de 

Vrijheid) is het ontwikkelen van appartementsgebouwen hier aanvaardbaar.  

Er wordt geen precieze inplanting voor de op te richten gebouwen aangeduid op 

het bestemmingsplan. Er worden een aantal richtlijnen vooropgesteld in de 

stedenbouwkundige voorschriften waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten 

voldoen zoals een bebouwings- en VT index alsook een minimum te realiseren 

aantal woningen. Bedoeling is om de architect de vrijheid te geven om een 

kwalitatieve ontwikkeling te ontwerpen binnen bepaalde kwaliteitsnormen.  

Rekening houdend met een gemiddelde vloeroppervlakte van ca. 1200m² (inclusief 

trappen e.d.) wordt er een minimum te realiseren aantal woningen vastgelegd voor 

beide gebieden. Voor de vroegere school (SW1) bedraagt dit 4025 woningen en 

voor het andere gebied (SW2) 3019 woningen. Beide zijn gelijk aan een 

gemiddelde woondichtheid van ca. 8050 woningen per hectare. Door het hanteren 

van een relatief lage bebouwingspercentageindex (30%0,3) en het beperken van 

het aantal bouwlagen wordt een kwalitatieve ontwikkeling mogelijk gemaakt.  

5.4 Effect aan de woondichthieeid 

Vertrekkend van de huidige toestand van ca. 165 woningen (tussen de Vrijheid en 

de Culemborglaan) met een gemiddelde dichtheid van 14 woningen per hectare is 

het mogelijk om het effect van de nieuwe voorstellen aan de woondichtheid te 

bepalen. Dit moet op basis van een aantal veronderstellingen gebeuren, met o.a.:  

 het deel van het plangebied tussen de Vrijheid en de Culemborglaan zal deel 

uitmaken van het kleinstedelijk gebied (rekening houdend met de reactie van de 

provincie op de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan); 

 het ontwikkelen van 50% van de woningen in de 42 zones voor stedelijk wonen 

(494 woningen); 

 het ontwikkelen van 2 zones voor meergezinsgebouwen (16 woningen); 

 het realiseren binnen de plantermijn van 50% van de woningen in de twee 

gebieden met een nabestemming wonen (ca. 11 woningen); 

 een realisatiegraad binnen de plantermijn van 20% voor wonen boven winkels 

(ca. 6 woningen); 

 het invullen van de bestaande onbebouwde percelen (ca. 12 woningen); 

 een realisategraad binnen de plantermijn van 10% voor het omvormen van 

ééngezins- naar meergezinswoningen (ca. 16 woningen); 
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Op basis hiervan verwacht men dat ca. 94 105 nieuwe woningen binnen de 

plantermijn van het GRS (2007) voorzien zullen worden. In dit geval wordt de 

woondichtheid verhoogd van 14 tot 223 woningen per hectare binnen het gebied 

dat waarschijnlijk tot het kleinstedelijk gebied zal behoren. Dit 

houdtvertegenwoordigt een aanzienlijk toename van dehet bestaande gemiddelde 

woondichtheid in. Bovendien is het in principe mogelijk, binnen de bepalingen 

van het plan, om daarboven ca. 300260 woningen te realiseren. Dit is natuurlijk 

een onwaarschijnlijke veronderstelling waarbij het maximum aantal woningen in 

elk pand en op elk mogelijke plek gerealiseerd wordt. Dit vertegenwoordigt een 

aanzienlijk toename van het bestaande gemiddelde woondichtheid.  
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6. Probleemstelling 

6.1 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

Sterkten Zwakten 

1. De Sint Catharinakerk is van overal 

zichtbaar en fungeert als referentiepunt.  

2. De lindeboombeplanting langs de Vrijheid 

en de bomen in de Gravin Elisabethlaan 

creëren een echte laan karakter en voorzien 

een groene verbinding tussen de stad en de 

open ruimte. 

3. Er bestaat een breed kader van kwaliteitsvol 

zichten en perspectieven in het plangebied. 

4. Kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen langs de 

Vrijheid (fietspaden) en in de scholen (-

stallingen). 

5. Aanwezigheid van verschillende 

herkenbare eenheden die elkaar aanvullen 

om een aangenaam geheel te vormen.  

6. Aanwezigheid van kwaliteitsvolle rustige 

woonomgevingen.  

7. Aanwezigheid van een groot aantal 

kwaliteitsvolle tuinen.  

8. Goede vertegenwoordiging van een aantal 

verschillende functies binnen het 

plangebied. 

9. Breed palet van onderwijsmogelijkheden in 

een aantrekkelijk omgeving.  

10. Samenhang qua morfologie van de 

gebouwen langs de Vrijheid. 

11. Goede vertegenwoordiging van wonen 

boven winkels in de Vrijheid.  

12. Aanwezigheid van stedelijke en natuurlijke 

kwaliteiten op zeer korte afstand van elkaar 

(stedelijke voorzieningen, park, lanen, open 

ruimte....). 

13. Aanwezigheid van een aantal kleine dwars 

straten en voetpaden.  

1. Zwaar doorgaand verkeer langs de Vrijheid 

beperkt de verkeersleefbaarheid van het 

centrum.  

2. Barrière effect veroorzaakt door het zwaar 

doorgaande verkeer in de Vrijheid. 

3. Een te groot aandeel van het openbaar 

domein wordt op het autoverkeer gericht 

vooral in de Vrijheid en de Gravin 

Elisabethlaan.  

4. Zwak stedelijke plein in de Gravin 

Elisabethlaan zonder duidelijke functie en 

grenzen. 

5. Het postgebouw is ruimtelijk slecht 

ingeplant. 

6. Sommige binnengebieden van de panden 

langs de Vrijheid zijn volgebouwd. 

7. Sommige panden zijn van een zeer 

beperkte architecturale kwaliteit. 

8. Zeer onlogische grens van huidige BPA.  

9. De concepten van het huidige BPA zijn 

zeer verouderd.  
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14. Springende bouwlijn en combinatie van het 

oude naast het nieuwe, vooral in de Karel 

Boomstraat. 

15. Aangename omgeving om een terrasje te 

doen. 

16. Aanwezigheid van verschillende 

woonvormen (ééngezins, meergezins, 

wonen boven winkels....) 

  

Kansen  Bedreigingen 

1. Nog een aantal onbebouwde percelen om de 

woonfunctie nog verder te versterken. 

2. Het herinrichten van de Gravin 

Elisabethlaan biedt de kans om een 

aangenaam verblijfsruimte te voorzien. 

3. Een sterke fietsmentaliteit biedt de kans om 

het langzaam verkeer verder aan te 

moedigen. 

4. Het verder ontwikkelen van 

groenvoorzieningen en natuurverbindingen.  

1. Mogelijk conflict tussen de vele fietsers en 

het zwaar doorgaand verkeer.  

2. Mogelijk verdere ontwikkeling van het 

barrière effect langs de Vrijheid als de 

verkeersdruk verder toeneemt. 

3. De leefbaarheid van de hele wijk wordt 

bedreigt als de verkeersdruk blijft 

toenemen. 

4. Toenemende druk om 

appartementsgebouwen te ontwikkelen.  

5. Het verloren gaan van binnengebieden en 

kwaliteitsvolle tuinen als de 

ontwikkelingsdruk verder toeneemt. 

6. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden van 

sommige handelspanden langs de Vrijheid. 

7. De huidige voorstellen voor de 

herinrichting van de Gravin Elisabethlaan 

en de Karel Boomstraat versterken het 

belang van de auto. 
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Figuur 16: Foto-opname sterkte zwakte analyse 

Sterkten en kansen Zwakten en bedreigingen 

  

 Sint-Catharinakerk, beeldbepalend voor de 

stad.  

1.  

 Zwaar doorgaand verkeer vermindert de 

verkeersleefbaarheid van de Vrijheid. 

  

 De beschermde lindeboombeplanting langs 

de Vrijheid creëert een kwaliteitsvolle 

omgeving. 

2.  

 De inrichting van het openbaar domein is 

te veel gericht op het autoverkeer.  

  

 Goede fietsvoorzieningen langs de 

Vrijheid. 

3.  

 Zwak stedelijk plein zonder duidelijke 

functie. 

  

 Een verspringende bouwlijn en combinatie 

van het oude naast het nieuwe zorgen voor 

een interessante stedelijke omgeving. 

4.  

 Ontwikkelingsdruk van panden langs de 

Vrijheid bedreigt de binnengebieden en 

tuinen. 
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 Talloze kwalitetsvolle tuinen bevinden 

zich in het plangebied. 

  

5.  

 Beperkte architecturale kwaliteit van 

sommige panden.   

  

 Een breed gamma van onderwijs-

mogelijkheden, leerlingen in de VITO  

6.  

 Er bestaat een mogelijk conflict tussen het 

autoverkeer en het hoge aantal fietsers in 

functie van de scholen.  

  

 Een uitstekende woonomgeving. 

7.  

 De herkenbaarheid van de wijk wordt 

bedreigd door de toenemende druk voor 

appartementsgebouwen zoals in de 

aanpalende straten. 
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7. Doelstellingen 

7.1 Een duurzame stedelijke omgeving als 

uitgangspunt 

Sedert de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 over duurzame ontwikkeling, 

worden de besliste principes in tal van beleidsterreinen toegepast. Zo ook in de 

stedenbouw. Bijzondere Plannen van Aanleg vormen een geschikt instrument om 

de principes van duurzame stedenbouw om te zetten  

7.1.1 Kwaliteit van de woonomgeving verhogen 

De attractiviteit van de woonomgeving kan verhoogd worden door het verweven 

van functies en door het creëren van verschillende woonvormen waardoor de 

herkenbaarheid van een straat of buurt kan toenemen. De binnengebieden worden 

zoveel mogelijk ontpit. Dit houdt in dat de tuinfunctie moet primeren. De tuin 

wordt een zone waarin men kan verpozen, spelen of eten. Via de tuin ontvangt de 

woning licht en lucht.  

7.1.2 Water en waterlopen respecteren 

De oude stadsbeek de Weigracht is de enige waterloop binnen het plangebied en 

deze is voor slechts een klein deel nog zichtbaar. Regenwater kan minder snel 

afgevoerd worden door het beperken van de verhardingen in de binnengebieden. 

Regenwater van panden langsheen de waterlopen kan onmiddellijk in de 

waterloop geloosd worden in plaats van in het rioleringsstelsel.  

7.1.3 Beperken van het autoverkeer 

Het verbeteren van de milieukwaliteit kan ook geschieden door het beperken van 

het autoverkeer. Openbaar vervoer en langzaam verkeer moeten in de stad altijd en 

overal voorrang hebben op het autoverkeer. Een goede aanleg van fietspaden, 

fietsroutes en fietstallingen kunnen het autoverkeer verder terugdringen. De 

samenhang in het fietspaden netwerk, de fijnmazigheid van de fietspaden zodat 

korte en snelle verbindingen mogelijk zijn, en de aantrekkelijkheid van de 

fietsroutes zijn belangrijke stimuli om het fietsverkeer te promoten. Ook het 

gebruik van het openbaar vervoer kan aangemoedigd worden door aangename 

wacht- en opstapplaatsen te creëren.  
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Verkeershinder door autoverkeer kan ook getemperd worden door straten autoluw 

te maken en in het stedenbouwkundig ontwerp van de openbare ruimte 

maatregelen in te bouwen die de verblijfsfunctie in plaats van de verkeersfunctie 

laten primeren. 

7.1.4 Terugdringen van het energiegebruik 

Duurzame stedenbouw wil het energiegebruik in en om woningen terugdringen. 

De invloed van een Bijzonder Plan op het toekomstig energiegebruik kan zeer 

groot zijn. Vooral bepalingen in verband met de oriëntatie op de zon (passieve 

zonne-energie, op het zuiden gerichte glasoppervlakten en een zo weinig 

mogelijke beschaduwing en actieve zonne-energie door het gebruik van 

zonneboilers en zonnepanelen), het isoleren van de woningen (buitenisolatie), het 

gebruik van collectieve warmtelevering en het compact bouwen (het beperken van 

de buitenoppervlakte) zijn van grote invloed op de totale energiebehoefte.  

7.1.5 Creëren van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit kan voor een deel gecreëerd worden door de gebruiks- en 

belevingswaarde te verhogen. Dit kan gerealiseerd worden door plannen flexibel, 

compact en met een positieve identiteit op te stellen. In het Bijzonder Plan worden 

mogelijkheden gelaten voor het mengen van functies. Voorschriften kunnen 

opgesteld worden opdat gebouwen aangepast kunnen worden door nieuwe 

gebruikers. Compacte ontwerpen maken het mogelijk dat gemeenschappelijke 

verblijfsruimten gecreëerd worden. Het creëren van een positieve identiteit door 

het eigen karakter en herkenbaarheid van buurten en straten verhoogt de 

waardering van de bewoners voor hun omgeving en leidt hierdoor tot een meer 

duurzaam karakter van de ruimtelijke omgeving. 
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7.2 Algemene doelstellingen 

7.2.1 Het versterken van het stedelijke weefsel 

Het stedelijk weefsel wordt gedragen door het samengaan van verschillende 

functies. Het versterken van dit weefsel is een ruimtelijke optie die ook in het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid wordt. Een hogere woondichtheid 

leidt naar een zuiniger gebruik van de ruimte en verhoogt de economische 

draagkracht van de stad.Het stedelijk wonen bevorderen, door leegstand en 

verwaarlozing te bestrijden. Dit kan door het gebruik van de ruimten boven de 

winkels, waardoor tevens de ruimtelijke en omgevingskwaliteit verhoogd wordt. 

Ook de sociale veiligheid groeit daar de winkelstraten ook na sluitingstijd gebruikt 

worden. 

7.2.2 Het verhogen van de woning dichtheid dichtbij het hart van de 

stad 

Als klein stedelijk gebied op provinciaal niveau moet de stad Hoogstraten streven 

na een hogere woondichtheid.  

7.2.3 Het voorzien van betaalbare meergezinswoningen dichtbij het 

hart van de stad 

Hoogstraten heeft een algemeen gebrek aan betaalbare woningen dichtbij het 

centrum van de stad. Het BPA probeert dit probleem aan te pakken door nieuwe 

zones te voorzien voor het ontwikkelen van dergelijke woningen.  

7.2.4 Het verhogen van de woonkwaliteit in de stad 

De attractiviteit van de woonomgeving kan verhoogd worden door het verweven 

van functies en door het creëren van verschillende woonvormen waardoor de 

herkenbaarheid van een straat of buurt kan toenemen.  

De binnengebieden worden zoveel mogelijk ontpit. Dit houdt in dat de tuinfunctie 

moet primeren. De tuin wordt een zone waarin men kan verpozen, spelen of eten. 

Via de tuin ontvangt de woning licht en lucht.  

7.2.5 Het versterken van de ruimtelijke samenhang 

Een goede ruimtelijke samenhang verhoogt de woon- en belevingskwaliteit van 

straten en buurten. Elk bouwblok, elk straatdeel heeft een eigen herkenbaarheid. 

De bestaande kwaliteiten moeten versterkt worden en de zwakten, afgebouwd. De 

ruimtelijke samenhang wordt in belangrijke mate bepaald door de herkenbaarheid 

en de typologie van de gebouwen en door de aanleg van het openbaar domein. 
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Gebouwen en bestemmingen moeten bij de inplanting rekening houden met de 

leefbaarheid en het karakter van de omgeving zodat ze op een geschikte wijze in 

het bestaande weefsel geïntegreerd worden. Doel is de herkenbaarheid, kwaliteit 

en beleving van de omgeving te versterken. 

Bestaande gaten in de bebouwing en braakliggende terreinen worden bebouwd en 

zowel naar morfologie als functionaliteit ingeschakeld in de ruimtelijke omgeving. 

7.2.6 Het creëren van een leefbare stad 

Het beperken van de verkeerslast is een eerste vereiste. Het stedenbouwkundig 

beleid houdt rekening met mobiliteitseffecten en de mobiliteit. Nieuwe activiteiten 

met een hoge mobiliteitslast worden zoveel mogelijk gemeden. De bereikbaarheid 

van het openbaar vervoer en de inrichting van haltes van het openbaar vervoer 

krijgt een hoge prioriteit.  

Doorgangen voor voetgangers en fietsers worden behouden en zoveel mogelijk 

gecreëerd. In de mate van het mogelijke worden tuinen langs de achterzijde 

ontsloten.  

Afwisseling en samenhang moeten deel uitmaken van ontwerpen van nieuwe 

gebouwen. Een afwisseling van vormen en materialen wordt als attractief ervaren. 

Gebouwen moeten een kwaliteitsvolle architectuur en een samenhang en ordening 

vertonen. Gebouwen moeten tevens verstaanbaar zijn. Dit houdt in dat de vorm 

identificeerbaar moet zijn met de functie. De samenstellende delen van gebouwen 

moeten herkenbaar uitgebouwd worden.  

De publieke ruimten moeten worden opgevat als aaneensluiting van straten en 

pleinen die elk een herkenbare functionaliteit dragen. Pleinen worden 

ontmoetingsplaatsen en knooppunten van activiteiten. Straten worden herkenbaar 

ingericht als woonstraat, winkelstraat, woonerf of verbindingsstraat. 

Fietsverbindingen en wandelwegen worden aangeduid.  

7.2.7 Het verhogen van de sociale veiligheid 

De sociale veiligheidsgevoel wordt versterkt door de aanleg van het openbaar 

domein, de verweving van functies, de morfologie van de gebouwen en het creëren 

van looplijnen en zichten. Bewoners en bezoekers moeten zich te allen tijde vrij 

kunnen bewegen zonder daarbij belemmerd te worden door gevoelens van 

onveiligheid of door daadwerkelijk plaatsgrijpen van delicten.  

7.2.8 Het versterken van groen- en natuurelementen in de stedelijke 

omgeving 

Tuinen en binnengebieden kunnen met meer groenvoorzieningen worden 

aangelegd. Vegetatiedaken, tuinen, tuinterrassen, lanen en parken kunnen 

versterkt of uitgebreid worden. Een versteningsnorm en groennorm wordt 

ingevoerd om verdroging tegen te gaan door het vergroten van de 

waterdoorlaatbaarheid van de bodem en om een minimum aan groen in de buurt te 

voorzien. Bestaande kwaliteitsvolle groen voorzieningen moeten behouden en 

versterkt worden. 
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7.3 Bijzondere doelstellingen 

7.3.1 Doelstellingen in verband met juridische elementen. 

 het vastleggen van een logische grens voor het plangebied. 

7.3.2 Doelstellingen in verband met bestemmingen 

 duidelijkheid over de gewenste bestemmingen in de verschillende 

onderdelen van het plangebied; 

 het voorzien van kleine meergezinswoningen dichtbij het hart van de 

stad; 

 het verweven van functies en het vergroten van de woning voorraad; 

 het versterken van de centrum- en verblijfsfunctie van de Vrijheid; 

 het aanmoedigen van soepelheid zodat een dynamische ontwikkeling 

plaats kan vinden; 

 het verder ontwikkeling van handel en diensten gericht op 

diversificatie; 

 het versterken van de verblijfsfunctie van het openbaar domein; 

 het behouden van de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen; 

 het tegenhouden van grootschalige ontwikkelingen; 

 het tegenhouden van de uitzwerming van de winkelfunctie en 

gemeenschapsvoorzieningen in de woonstraten; 
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7.3.3 Doelstellingen in verband met bebouwing 

 het verhogen van de woondichtheid dichtbij de hart van de stad; 

 het creëren van een echt stedelijk plein in de Gravin Elisabethlaan; 

 het versterken van het historisch karakter van de stad; 

 het beschermen van alle waardevolle gebouwen en landschappen; 

 de harmonieus inplanting van nieuwe ontwikkelingen door de 

mogelijke bouwhoogten en bouwvolumes te beperken tot een 

geschikte niveau; 

 het versterken van de herkenbaarheid van de verschillende 

onderdelen van het plangebied qua morfologie van de gebouwen; 

 het aanmoedigen van kwaliteitsvolle architectuur dat rekening dient 

te houden met de bestaande kwaliteiten van het plangebied; 

 het aanbrengen van vegetatiedaken, educatief groen, gevelbegroeiing 

en dergelijke in openbaar gebouwen; 

 de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit versterken; 

 het mogelijk maken van uitbreiding van handelszaken langs de 

Vrijheid tot een geschikte schaal; 
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8. Concepten 

8.1 Concepten voor de gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur van het plangebied wordt gebaseerd 

op het versterken van de huidige ruimtelijke structuur wat een duidelijke kwaliteit 

bevat. De gewenste ruimtelijke structuur bestaat dus uit vier onderdelen. Het 

verweven van functies kan in bepaalde onderdelen aangemoedigd worden. In de 

meerderheid van het plangebied moet het wonen in ééngezinswoningen behouden 

en versterkt worden. Appartementsgebouwen zijn in de grootste meerderheid van 

het plangebied niet wenselijk.  

Figuur 17: Gewenste ruimtelijke structuur 

8.1.1 De Vrijheid 

De Vrijheid is duidelijk de drager van de wijk (en de stad) en deze 

positie moet versterk worden. De straat vormt veruit het belangrijkste deel van het 

kernwinkelgebied. Hier moet men een optimale verweving van winkels, diensten 

en horeca kunnen ontwikkelen. De woonfunctie moet sterk aanwezig zijn maar 

vooral op de verdiepingen. Een hoog dichtheid van bebouwing moet in dit 

„stedelijke‟ omgeving nagestreefd worden. De bestaande kwaliteiten moet 

versterkt worden om een echt aangenaam verblijfsgebied te creëren.  

Bijzonder aandacht moet wel besteden worden aan de terrassen van de 

verschillende horeca zaken langs deze winkelstraat. De horeca functie mag de 

functionering van de winkels niet in het gedrang brengen.  

8.1.2 Gravin Elisabethlaan 

De woonfunctie en gemeenschapsvoorzieningen zijn hier de 

belangrijkste functies. De woonfunctie moet versterkt worden door het 

ontwikkelen van woongebouwen met de architecturale karakter van 

ééngezinswoningen op onbebouwde percelen. Een beperkt aantal winkels en 

diensten kan zich vestigen in de nabijheid van de kruising met de Vrijheid. Het 

deel van het park in stadseigendom moet behouden worden. Een stadsplein kan 

ontwikkeld worden ter hoogte van het park met een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

Hier moet de verblijfsfunctie primeren over de verkeersfunctie. In het eerste deel 

van de straat wordt een hogere woondichtheid nagestreefd, door twee zones voor 

kleine meergezinswoningen te voorzien. Hierdoor wordt ook het stedelijk plein 

afgebakend en een echt stedelijke vorm eraan gegeven. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid om een maximum van drie wooneenheden in bestaande 

ééngezinswoningen te voorzien. Dit om het karakter van de wijk te bewaren. 
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Figuur 18: Plein Gravin Elisabethlaan, bestaande toestand 

Figuur 19: Situering en bestaande ruimtelijke structuur 

Het op het plan voorgestelde bouwvolumes willen het plein karakter versterken en 

het plein duidelijk afbakenen. De uitlopers van het terrein ten noorden van de 

Gravin Elisabethlaan (SW3te ontwikkelen zone 1) die zich voor het voorgestelde 

bouwvolume bevinden, kunnen best onteigend worden en mee opgenomen als deel 

van het stedelijk plein. 

Figuur 20: Plein Gravin Elisabethlaan, voorstel 

Figuur 21: Perspectiefschets zone 1 

Figuur 22: Perspectiefschets zone 2 

In het zuidelijk deel (SW4te ontwikkelen zone 2) kunnen er een 16talzevental 

appartementen meergezinswoningen met kleine naar het zuiden gelegen 

gemeenschappelijke tuinen kunnen hier ontwikkeld worden. Deze woningen 

kunnen een bouwdiepte van ongeveer 15 meter hebben. Achteraan bevindt zich 

een gemeenschappelijk tuin van ca. 900m². De strook voor de gebouwen wordt 

autovrij ingericht. Deze doodlopende strook heeft enkel een ontsluitingsfunctie 

voor de woningen.  

8.1.3 Karel Boomstraat 

Hier moet de woonfunctie versterkt worden door het ontwikkelen van 

woongebouwen met de architecturale karakter van ééngezinswoningen. 

Appartementsgebouwen en andere functies (behalve de bestaande scholen) mag 

hier niet toegelaten worden. De historische grillig bouwlijn kan behouden blijven. 

De Vrije Gewestelijke Vakschool krijgt een nabestemming wonen. De na te 

streven dichtheid in verband met bebouwing mag dalen vanaf de Vrijheid naar de 

open ruimte toe. 

8.1.4 Karel Boomstraat/Brouwerijstraat 

De gewenste ruimtelijke structuur van deze omgeving zal worden bereikt 

door het ontwikkelen van appartementsgebouwen op deze 2 sites. Het eerste is de 

vroegere gemeenteschool en het tweede is gelegen ten oosten ervan tussen de 

gemeenteschool  en de Brouwerijstraat.  

De sites kunnen samen, in fases of apart ontwikkeld worden. Er worden 

verschillende appartemenstblokken van 2 tot 3 bouwlagen ingeplant ter vervanging 

van de bestaande bebouwing, tuinen en restruimten. De 

bebouwingspercentageindex wordt beperkt om het scheppen van een kwalitatieve 

woonomgeving mogelijk te maken. Het gebied wordt ontsloten voor auto's via de 

Brouwerijstraat en voor voetgangers en fietsers vanuit verschillende richtingen.  

Een bebouwde wand is vereist aan de zijde van de Karel Boomstraat om het 

straatbeeld hier te respecteren. Andere delen van het gebied moeten worden 

ontwikkeld rekening houdend met de te ontwikkelen binnengebied Thijsakker - 

Brouwerijstraat en de sociale appartementen ten zuidoosten ervan. De 

ontwikkelingen mogen de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 

overschrijden.  
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8.1.5 Burgemeester J. Van Aperenstraat 

Hier moet de woonfunctie versterkt worden door het ontwikkelen van 

kleinschalige appartementsgebouwen. Dit leidt tot een verhoging van de woon 

dichtheid dichtbij het centrum van de stad. Door appartementsgebouwen toe te 

laten in deze omgeving wordt de druk voor dergelijke ontwikkeling in andere 

onderdelen van het plangebied vermindert. Hierdoor worden ééngezinswoningen 

in de Karel Boomstraat en Gravin Elisabethlaan beschermd. 

8.1.6 Culemborglaan en Oststraat 

Deze twee straten verbinden de Gravin Elisabethlaan en de Karel 

Boomstraat en zijn zeer rustige woonstraten met ééngezinswoningen. Deze functie 

moet behouden en versterkt worden. 
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9. Voorstellen 

9.1 Grens van het BPA 

9.1.1 Noordelijke grens 

Het precies voorstel voor de noordelijke grens loopt aan de achterkant 

van de volgende percelen; 106k, 105x2, 105z2, 89l w t v, 88m n r t x, 87y h2 c3, 

86l2 c2, 285s x y, 284 r g f. Daarna volgt de grens de as van de Karel Boomstraat 

tot aan de Katelijnestraat. 

9.1.2 Westelijke grens 

De westelijke grens wordt achteruit getrokken tot aan de as van de Katelijnestraat.  

9.1.3 Zuidelijke grens 

Het precies voorstel voor de zuidelijke grens volgt de as van de Gravin 

Elisabethlaan, de grens tussen perceel nummers 262l en 263h2, alsook de percelen 

263k2 en f2. Daarna loopt de grens aan in de as van de Burgemeester J. Van 

Aperenstraat aan de zuidelijke kant van de volgende percelen; 262l, 261l k h, 161v 

t s m p w, 162d, 171c en 172d. 

9.1.4 Oostelijke grens 

De oostelijke grens wordt uitgebreid om de panden in de Vrijheid mee 

op te nemen tot aan de Rijkswachtkazerne (tot aan perceel nummer 176d). 
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9.2 Bestemmingsvoorschriften 

9.2.1 Zones  

De volgende zones worden onderscheiden; 

 zone voor wonen in één- of meergezinswoningen; zone voor woningen;  

 zone voor stedelijke wonen; 

 zone voor appartementen; 

 kernwinkelzone; 

 zone voor gemeenschapsvoorzieningen; 

 zone voor gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlenende activiteiten met 

nabestemming wonen; 

 zone voor tuinen; 

 zone voor voortuinen; 

 parkzone; 

 zone voor openbare ruimten; 

In alle zones wordt er een verplichte hoofdbestemming vastgelegd. In bepaalde 

zones worden nevenbestemmingen toegelaten mits strikte voorwaarden. Bestaande 

bestemmingen die afwijken van de in het bijzonder plan vastgelegd bestemmingen 

mogen behouden blijven maar mogen niet meer uitbreiden. 

9.2.2 Bestemmingen 

9.2.2.1 Zone voor wonen in één- of meergezinswoningen 

Deze zone wordt bestemd voor huisvesting in woongebouwen met de 

morfologische karakter van ééngezinswoningen. Terwijl er hier maximum drie 

woningen per pand mag voorzien worden, moet het morfologische karakter van de 

ééngezinswoningen behouden blijven. Het ontwikkelen van 

appartemenstgebouwen wordt beperkt tot de Burgemeester J. Van Aperenstraat.  

Naast de woonfunctie zijn er enkel zeer beperkte nevenfuncties toegelaten om het 

karakter van de wijk te bewaren.  

9.2.2.2 Zone voor meergezinswoningen 

Deze zone wordt bestemd voor huisvesting uitsluitend in meergezinswoningen. 

Andere functies worden hier strikt beperkt. Een hoge woondichtheid wordt hier 

gehanteerd rekening houdend met de relatief hoge ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving (op 100m van de Vrijheid).  

9.2.2.39.2.2.2 Zone voor stedelijke wonen 

Deze zone wordt bestemd voor huisvesting in meergezins- en 

appartementsgebouwenappartementsgebouwen. Andere functies worden binnen 
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deze zone strikt beperkt. Er wordt hier Eeen hoge woondichtheid wordt hier 

gehanteerd, rekening houdend met de relatief hoge ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving (op enkele meters van de Vrijheid). 

9.2.2.49.2.2.3 Zone voor appartementen 

Deze zone wordt bestemd voor wonen in appartementsgebouwen. De bedoeling is 

om hierdoor ontwikkelingsdruk voor dergelijke gebouwen in andere delen van het 

plangebied te verminderen. Als nevenfunctie worden winkels, dienstverlening en 

kleine kantoren toegelaten.  

9.2.2.59.2.2.4 Kernwinkel zone 

Binnen deze zone wordt een maximum verweving van functies nagestreefd. De 

zone wordt hoofdzakelijk bestemd voor wonen, winkels, horeca en diensten. De 

woonfunctie moet binnen deze zone sterk aanwezig zijn met ten minste één 

volwaardige woning per pand, vooral op de verdiepingen. De bedoeling is om de 

centrumfunctie van de zone te behouden en versterken.  

9.2.2.69.2.2.5 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

Gemeenschapsvoorzieningen zijn sterk aanwezig in het plangebied. De 

hoofdbestemming moet altijd primeren en niet minder dan 75% van de bruto vloer 

oppervlakte innemen. Het wonen wordt toegelaten als een nevenbestemming. 

Andere nevenbestemmingen moet sterk buurt gebonden zijn.  

9.2.2.79.2.2.6 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlenende 

activiteiten met nabestemming wonen. 

De vroegere gemeenteschool, de Vrije Gewestelijke Vakschool en het gebouw aan 

de hoek van de Gravin Elisabethlaan en de Alfred Oststraat krijgen een 

nabestemming wonen. De bedoeling is om de woonfunctie in het plangebied op 

termijn te versterken en als er bewijzen kan worden dat de huidige bestemming 

achterhaald is.  

9.2.2.89.2.2.7 Zone voor tuinen en zone voor voortuinen 

Deze zones worden zoveel mogelijk open en groen gehouden om de woonfunctie 

te ondersteunen en om de leefbaarheid van de woonomgeving te versterken.  

9.2.2.99.2.2.8 Parkzone 

Deze zone functioneert als een kwaliteitsvolle groene ruimten ten voordeel voor 

niet alleen het plangebied maar ook andere delen van de stad. 

9.2.2.109.2.2.9 Zone voor openbare ruimten 

Deze zone moet aangelegd worden in verband met de functie van de straat. Alle 

straten binnen het plangebied (behalve‟ de Vrijheid) zijn bestemd enkel voor 

bestemmingsverkeer. 
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Op andere delen van het openbaar domein moet er bijzonder aandacht besteden 

worden aan de inrichting daarvan ten voordeel van het langzaam verkeer. Straat 

meubilair en dergelijke kan gebruikt worden om het verblijven aan te moedigen. 
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9.2.3 Bebouwing 

De bebouwingsvoorschriften zijn bedoeld om de bestaande kwaliteiten 

van het plangebied te behouden en te versterken, alsook om bepaalde zwakten af te 

breken. De meerderheid van de bebouwingsvoorschriften hebben betrekking op 

het invullen van bestaande gaten in het weefsel. De enige nieuwe voorstellen 

hebben betrekking op de bebouwing rond het stedelijke plein in de Gravin 

Elisabethlaan. Hier kunnen kleine ééngezinswoningen voorzien worden. 

9.3 Parkeren 

9.3.1 Parkeerplaatsen op het openbaar domein 

Parkeerplaatsen op het openbaar domein zijn ter beschikking in alle 

straten van het plangebied. Het centrum kent parkeerproblemen enkel op een 

tijdelijke basis in functie van bijzondere evenementen. Parkeerplaatsen zijn ter 

beschikking op beide kanten van de Vrijheid. De herinriching van de Karel 

Boomstraat en de Gravin Elisabethlaan zullen voor een toenemende aantal 

plaatsen zorgen. Na deze herinrichting mogen het totaal aantal voorzien 

parkeerplaatsen binnen het plangebied niet aanzienlijk verder toenemen. Het 

voorzien van parkeerplaatsen op het openbaar domein mag het verblijfsfunctie 

daarvan niet overheersen.  

9.3.2 Gebouwgebonden parkeerplaatsen 

Deze zijn parkeerplaatsen die voor de gebruikers en bewoners worden 

voorzien. Een verplicht aantal parkeerplaatsen voor ééngezinswoningen wordt niet 

vereist. De bedoeling hiervan is om andere vervoersmiddelen aan te moedigen, om 

nodeloos kosten voor bouwondernemingen te vermeden en om het aantal 

garagepoorten in de gevels van gebouwen te beperken. Enkel voor woningen in 

open bebouwing met een voldoende gevelbreedte mag garagepoorten in de 

voorgevel worden toegestaan.  

Wat appartemenstgebouwen betreft moeten er evenveel (dus niet meer) 

parkeerplaatsen worden voorzien als woningen. Deze mogen ofwel in de tuinzone 

ofwel ondergronds voorzien worden. Appartemenstgebouwen moeten minimum 

twee fietsstallingen per woning voorzien. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen een aantal gegroepeerde parkeerplaatsen in 

openlucht voorzien worden in de bepaalde delen van de zones voor 

gemeenschapsvoorzieningen en in de kernwinkel zone. Deze parkeerplaatsen zijn 

uitsluitend bestemd voor werknemers en niet voor bezoekers. 
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9.4 Bebouwingsvoorschriften 

De bebouwingsvoorschriften moeten proberen kwaliteit te verzekeren. 

Dit houdt ondermeer in de bescherming van bestaande kwaliteiten en het mogelijk 

maken van kwaliteitsvolle inplanting van nieuwe gebouwen. Voor zowel de 

waardevolle gebouwen en straatdelen als de overige panden en de binnengebieden 

moet kwaliteit nagestreefd worden.  

9.4.1 Waardevolle en te behouden bomen 

De waardevolle bomen langs de Vrijheid maken deel uit van een beschermde 

landschap, overeenkomstig de bepalingen van art. 6 van de wet van 7 augustus 

1931, om reden van haar historische en esthetische waarde. De beperkingen in 

verband met deze bomen zijn in paragraf 2.9 weergegeven.  

De waardevolle hoogstamige bomen langs de Gravin Elisabethlaan wordt er door 

middel van dit BPA een strikte kapverbod en beschermende maatregelen bij 

bouwwerken in hun onmiddellijke nabijheid voorzien.  

9.4.2 Waardevolle panden en straatdelen 

De Vrijheid krijgt een bescherming omwille van zijn kwaliteit en / of 

samenhangende morfologie. In principe moeten de waardevolle elementen van 

deze gebouwen en straatdelen behouden blijven. Nieuwbouw mag enkel op 

voorwaarde dat de kwaliteit verhoogd wordt. Dit moet gemotiveerd worden in een 

motivatienota.  

9.4.39.4.2 Overige pPanden 

Alle andere pPanden mogen in principe worden vernieuwd, verbouwd of 

vervangen worden voor zover de ruimtelijke kwaliteit, het algemeen straatbeeld en 

de verschijningsvorm behouden of verhoogd wordt. Het uitgangspunt is dat alle 

nieuwe gebouwen moeten zich harmonieus inpassen in de omgeving. Dit houdt 

ondermeer in dat de beeldbepalende elementen van gebouwen (kroonlijsthoogte, 

inplanting, dakvorm, gevelgeleiding, -kenmerken, uitsprongen van het dak en 

gevel, materialen en kleuren) moeten zich binnen de in de voorschriften vastgelegd 

regels plaatsen.  
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9.5 Binnengebieden 

9.5.1 De open delen 

De hoofdfunctie van de binnengebieden is om kwaliteitsvolle tuinen te 

voorzien. Hier mag enkel tuinmuurtjes, speeltoestellen, kleine serres en kleine 

tuinhuisjes bebouwd worden. Bij elke bouwaanvraag met betrekking tot 

nieuwbouw, herbouw en grote verbouwingswerken moet een inrichtingsplan voor 

de binnengebied opgemaakt en ingediend worden. Bestaande niet vergunde 

constructies moeten verwijderd worden (tenzij zij een hoog architecturale waarde 

hebben) vooraleer een bouwvergunning afgeleverd kan worden. Een waarborg kan 

geëist worden bij het verlenen van een bouwvergunning om de realisatie daarvan 

te verzekeren. Voor alle binnengebieden moet het aandeel verharde oppervlakte 

zoveel mogelijk beperkt worden. In de binnengebieden van de kernwinkel zone 

mag enkele parkeerplaatsen voor werknemers voorzien worden in openlucht en 

met een niet verharde grondlaag.  

9.5.2 De uitbreidingszone voor woningen 

Het uitbreiden van woningen op het gelijkvloers wordt binnen deze deel 

van de binnengebied toegelaten. Zowel de hoofdbestemming als de 

nevenbestemming kunnen gebruik maken van deze ruimte.  


