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Definitieve vaststelling van het RUP Gemeenteplein Meerle. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Het huidige "RUP nr. 16 gemeenteplein Meerle" werd goedgekeurd door de Deputatie in zitting van 
29 juni 2006, en vormt sindsdien het juridisch kader voor het vergunningenbeleid binnen het 
betreffende plangebied. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle heeft tot doel om voor de 
omgeving van het raadhuis een uitbreiding van de mogelijke functies en een meer gepast juridisch 
kader met voldoende flexibiliteit tot stand te brengen, door middel van beperkte herbestemmingen 
gekoppeld aan stedenbouwkundige voorschriften, die een duurzame en dynamische 
dorpskernvernieuwing van Meerle mogelijk maken. 
 
Op 8 augustus 2016 heeft een vooroverleg met de provincie en het Departement Omgeving 
plaatsgevonden. 
 
In het kader van een onderzoek tot milieueffectenrapportage van een plan of programma werd: 

• Op 10 januari 2017 het verzoek tot raadpleging verstuurd aan de dienst MER. 
• Op 24 januari 2017 het verzoek tot raadpleging verstuurd aan de adviesinstanties. 
• Op 9 maart 2017 een rappelbrief verstuurd. 

Volgende adviezen werden uitgebracht naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging: 
• Provinciebestuur Antwerpen, 7/02/2017 
• Wonen-Vlaanderen, 26/01/2017 
• Onroerend Erfgoed Antwerpen, 17/02/2017 

Op 27 maart 2017 werd het screeningsdossier verstuurd werd aan de dienst MER. 
Op 3 mei 2017 maakt de dienst Milieueffectenrapportage per brief de conclusie over dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
De randvoorwaarden uit het verzoek tot raadpleging en van de ontvangen adviezen zijn verwerkt 
zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle. 
De screeningsnota en de beslissing van de dienst MER kunnen geraadpleegd worden op het 
gemeentehuis en op www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17012). 
 
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal 
waterbeleid dient het plan onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse 
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Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de 
watertoets. Het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante 
doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het 
decreet integraal waterbeleid. In het screeningsdossier is een toetsing gebeurd van het RUP 
Gemeenteplein Meerle ten aanzien van het watersysteem. Op basis van de getoetste elementen 
kan een gunstige beoordeling gebeuren met betrekking tot de watertoets op planniveau voor het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle gelet op volgende elementen: 

• De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of schadelijk effect 
op het watersysteem. 

• Op basis van de voorziene reguliere randvoorwaarden lijkt met andere woorden 
geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is met de doelstellingen en 
beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

• De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal waterbeleid 
werden in acht genomen bij de opmaak van het plan, waarbij werd uitgegaan van de 
relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6. 

Op basis hiervan kan met andere woorden geconcludeerd worden dat het plan de doelstellingen 
en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, in acht heeft 
genomen. 
 
Op 13 december 2017 heeft de plenaire vergadering plaatsgevonden. Het ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen uit de plenaire vergadering. 
 
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Gemeenteplein Meerle werd 
voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 26 februari 2018. 
 
Een openbaar onderzoek werd gehouden van 9 maart 2018 tot 7 mei 2018. 
 
De GECORO van 19 juni 2018 heeft de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en 
volgend gemotiveerd advies geformuleerd aan de gemeenteraad: 
"1. ADVIES DEPUTATIE 
1.1. Vormvereisten en procedure 
1.1.1. Vormvereisten  
Het plan voldoet aan de vormvereisten van artikel 2.2.2.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (B.S. 20 augustus 2009)  
1.1.2. Procedure  
Momenteel bevindt het RUP zich in de fase van het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek 
loopt van 9 maart 2018 tot en met 7 mei 2018. In toepassing van art. 2.2.14§1 heeft de deputatie 
advies uitgebracht inzake de overeenstemming met het RSPA en de provinciale RUP’s. 
1.1.3. Aandachtspunten voor besluitvorming 
1.1.3.1. Op te heffen verkavelingen 
Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel het 
besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling. 
1.1.3.2. Waterparagraaf 
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een 
motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is (waterparagraaf). 
1.1.3.3. Procedurestappen inzake het MER 
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een 
overzicht van de verschillende stappen van de plan-MER-screening opgenomen te worden. Het 
gaat om de volgende gegevens: 

- datum aanschrijven dienst Mer; 
- datum aanschrijven adviesinstanties + vermelden van de termijn van de terinzagelegging (= 

30 dagen); 
- datum opsturen van het dossier aan de dienst Mer; 
- datum + (samenvattende) weergave van de beslissing van de dienst Mer. 

1.1.3.4. Behandelen en verwerken bezwaren bij openbaar onderzoek 
In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is 
omgegaan met de bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er 
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dient minimaal weergegeven te worden op welke wijze de gemeenteraad zich al dan niet (geheel 
of gedeeltelijk) aansluit bij het advies van de gecoro. 
1.2. Bespreking 
1.2.1. Verenigbaarheid met beleidskader  
1.2.1.1. Hoger beleidskader 
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) behoort Hoogstraten tot de 
hoofdruimte “Noorderkempen”, en daarbinnen tot de deelruimte “Open Kempen”. Het gebied van 
de Open Kempen is een open gebied in het noorden van de provincie. De landbouwfunctie 
overweegt en heeft een belangrijke economische betekenis voor de provincie. 
In het RSV is Hoogstraten geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De provincie heeft het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten afgebakend. Meerle wordt in het RSPA geselecteerd als een 
buitengebied kern met meer dan 500 huishoudens en als een woonkern. 
Ruimte Vlaanderen brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 
gewestelijke RUP’s (in opmaak) en het Vlaams beleidskader. 
Voorliggend RUP is verenigbaar met het RSPA. 
1.2.1.2. GRS 
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Hoogstraten naar voor geschoven als een uitgangshouding voor het ruimtelijk beleid. 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Hoogstraten, maakt Meerle een deel uit van de 
deelruimte “groen-geel hoefijzer”. Voor de ontwikkeling van Meerle worden volgende 
perspectieven voorgesteld: 

- Nieuwe voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn. Voorzieningen functioneren 
lokaal en zijn op maat van de woonkern. 

- Gezien de huidige lage dichtheden in alle woonkernen van Hoogstraten dient het accent op 
het verdichten van de kern te liggen waar mogelijk. 

De rustige woonomgeving van Meerle dient haar landelijke karakter te behouden. Waar nodig 
wordt ze afgewerkt. Maatregelen in functie van verkeersleefbaarheid moeten onderzocht worden. 
Commerciële voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn. De rustige woonomgeving wordt 
in haar natuurlijke omgeving ingepast. Zij dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn door 
openbaar vervoer. 
De opmaak van het RUP Gemeenteplein Meerle werd opgenomen als bindende bepaling in het 
GRS (goedgekeurd door deputatie op 29/6/2006). Momenteel wenst de gemeente een deel van dit 
RUP te herzien. 
Voorliggend RUP is verenigbaar met het GRS. 
1.3. Conclusie 
Er wordt akkoord gegaan met het voorliggend RUP omwille dat er voldoende rekening gehouden 
wordt met de draagkracht van de omgeving. Het voorliggend RUP draagt bij tot de kernversterking 
van de deelgemeente Meerle zonder het typerende karakter van Meerle uit het oog te verliezen. 
1.4. Bespreking van het advies 
Geen behandeling of aanpassing vereist. 
1.5. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om de vermelde aandachtspunten voor besluitvorming zaken te controleren in 
het document en indien nodig aan te vullen of te wijzigen.  
2. ADVIES DEPARTEMENT OMGEVING  
Geen advies. 
2.1. Bespreking van het advies 
Geen behandeling of aanpassing vereist. 
3. BEZWAARSCHRIFTEN 
Er werden 6 bezwaarschriften ingediend. 
3.1. Beknopte weergave van de bezwaarschriften 
1. Het ontwerp-RUP wijkt af van het voorontwerp dat aan GECORO werd voorgelegd en toegelicht 

op de vergadering van 5/12/2017. Meerbepaald wordt gesteld dat in de nota van het 
voorontwerp (blz. 10) gekozen wordt om het juridische kader van de geschakelde gebouwenrij 
met parochiecentrum, brandweerkazerne, en jeugdlokaal ongewijzigd te behouden. Ook in 
andere tekstdelen van het voorontwerp (hoofdstuk 6, §6.2.2 toelichtingsnota) wordt gesteld dat 
instandhoudings- en verbouwingswerken aan de betreffende gebouwen mogelijk zijn zonder 
dat er echter sprake was van een bestemmingswijziging. 
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In het ontwerp-RUP, en dit zowel in de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften 
en het verordenend grafisch plan, stelt men nu echter vast dat een invulling voor deze 
gebouwen met een woonfunctie als optie behouden blijft. 
Tijdens de hele procedure met burgerparticipatie en toelichtingen aan de dorpsraad werd over 
een herbestemming van de parochiezaal niet gesproken. Deze raadpleging is juridisch wellicht 
niet verplicht, maar men is ervan overtuigd dat er momenteel geen draagvlak is voor deze 
beslissing bij de bevolking van Meerle. 

2. Er wordt gevraagd om de parochiezaal niet in te kleuren als zone voor wonen en 
gemeenschapsfuncties (rood) maar wel als zone voor openbaar nut en recreatie (blauw). Men 
is immers bevreesd dat door het opnemen van een bestemmingswijziging naar wonen, de kans 
toeneemt dat de parochiezaal afgebroken zal worden en plaats zal moeten maken voor 
woningen. De parochiezaal is voor de inwoners van Meerle een belangrijk gebouw dat zij in de 
jaren ’70 volledig zelf hebben bekostigd. 

3. Er wordt opgemerkt dat op het grafisch plan het symbool van beschermd gebouw en waardevol 
bouwkundig erfgoed in de legende is omgekeerd. 

4. Men heeft twijfels bij het verloop en de geldigheid van het openbaar onderzoek: 
- De aankondiging van het openbaar onderzoek heeft niet op de website gestaan in de 

daartoe voorziene rubriek (“Over Hoogstraten – inspraak – openbaar onderzoek”) maar wel 
op de beginpagina van de website in de rubriek “in de kijker”. Deze aankondiging is volgens 
de bezwaarder gebrekkig. 

- Aanvragers voor een vergunning of aankondiging van een openbaar onderzoek zijn 
verplicht een geel bekendmakingsformulier uit te hangen gedurende de looptijd van het 
openbaar onderzoek. Een dergelijk aankondigingsbord stond nergens opgesteld op de site 
(Raadhuis – parochiezaal). 

- Gelet op het belang van dit RUP voor de bewoners van Meerle, is men van mening dat de 
gemeente hier in gebreke is gebleven met zijn informatieplicht over een openbaar 
onderzoek. 

5. Tijdens het uitschrijven van de wedstrijdbundel “Meerle Ons Dorp” in het kader van het vormen 
van een PPS-overeenkomst, werd door de stad Hoogstraten gekozen voor stapelwoningen in 
deze zone, en werden meergezinswoningen uitgesloten. Aan deze stapelwoningen werden 
specifieke parkeernormen gekoppeld. Het ontwerp van Van Roey Vastgoed werd gemaakt 
conform deze wedstrijdbundel. Men vraagt de nodige aanpassingen door te voeren. 

3.2. Behandeling van de bezwaarschriften 
1. Na bespreking van het voorontwerp-RUP met GECORO en de adviesprocedure die op dat 

moment doorlopen werd, werden er inderdaad aanpassingen doorgevoerd naar het ontwerp-
RUP toe. Deze mogelijkheid wordt voorzien in de decretale bepalingen van de VCRO met het 
oog op een optimalisatie van het plan op basis van de adviesprocedure. Er zijn geen 
procedurefouten gemaakt. Wat betreft de inhoudelijke bezwaren tot mogelijke herbestemming 
van de parochiezaal naar een woonfunctie, wordt verwezen naar de behandeling van punt 2. 

2. De GECORO dient een afweging te maken tussen enerzijds de noodzaak tot behoud van een 
gemeenschapsfunctie in het gebouw van het huidige parochiecentrum en de meerwaarde 
hiervan voor het dorpsleven van Meerle, en anderzijds de wens om zo flexibel mogelijk om te 
gaan met het voortbestaan van het gebouw en mogelijke bestemmingswijzigingen (o.a. naar 
wonen). Aangezien het sociale engagement rond de werking van het parochiecentrum en de 
verankering door de financiële participatie van de Meerlese gemeenschap dat blijkt uit de 
reactie in de bezwaarschriften, acht de GECORO de nood aan een nieuwe functie 
onwaarschijnlijk en beslist de GECORO om het ontwerp-RUP zodanig aan te passen dat het 
Raadhuis, het schoolgebouw en de onderwijzerswoning wel binnen bestemmingszone art. 2 
behouden blijven, maar het parochiecentrum binnen de bestemmingszone art. 1 in te tekenen. 
Met deze wijziging dient ook de maximaal mogelijke bebouwingsgraad gewijzigd te worden. Op 
dit moment is hier een maximale B/T index van 0,5 voorzien. Aangezien het maximum aantal 
wooneenheden beperkt is tot 16, de zone gelegen is in het beschermde dorpsgezicht en bij de 
beoordeling de goede ruimtelijke ordening ook nog zal meespelen, is deze maatregel niet 
nodig om een te overdreven bebouwingsdichtheid te voorkomen. De teksten dienen aangepast 
te worden zodat voor Raadhuis, schoolgebouw en onderwijzerswoning telkens maximaal 1 
wooneenheid mogelijk is, en in het resterende stuk dan maximaal 12 wooneenheden mogelijk 
zijn.  
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3. De opmerking over de vermelding van de symbolen voor beschermde gebouwen en waardevol 
bouwkundig erfgoed in de legende van het grafisch plan is terecht. Dit dient aangepast te 
worden.  

4. De decretale bepalingen van de VCRO stellen dat de aankondiging van het openbaar 
onderzoek dient te gebeuren via de website van het gemeentebestuur, alsook via publicatie in 
het Belgisch Staatsblad en minimaal 3 dagbladen. Hieraan is door de stad Hoogstraten 
voldaan. Er werden geen procedurele fouten gemaakt. Het aanplakken van een openbaar 
onderzoek van een RUP door middel van een geel biljet is decretaal geen verplichting. Ook 
hier werden geen procedurele fouten door het stadbestuur gemaakt. De GECORO adviseert 
wel aan stadsbestuur om in het vervolg consequenter deze documenten te publiceren op hun 
website onder een vast rubriek.   

5. Het is voor GECORO niet duidelijk wat concreet de vraag tot aanpassing is, dus is bespreking 
ervan en de overweging van een aanpassing niet mogelijk. 

3.3. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om: 
- het RUP zodanig aan te passen dat het parochiecentrum binnen de bestemmingszone artikel 1 
valt. 
- de maximale B/T index in artikel 2 te verwijderen en aan te passen in functie van aantal 
wooneenheden zoals hier boven vermeld. 
- de symbolen van beschermd gebouw en waardevol bouwkundig erfgoed in de legende van het 
grafisch plan te corrigeren. 
4. SYNTHESE GECORO  
De GECORO vraagt om volgende zaken in het RUP aan te passen: 
- het RUP zodanig aan te passen dat het parochiecentrum binnen de bestemmingszone artikel 1 

valt. 
- de maximale B/T index in artikel 2 te verwijderen en aan te passen in functie van aantal 

wooneenheden zoals hier boven vermeld. 
- de symbolen van beschermd gebouw en waardevol bouwkundig erfgoed in de legende van het 

grafisch plan te corrigeren." 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Artikel 27 §1 van het gemeentedecreet houdende het verbod om deel te nemen aan de 

bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij/zij een rechtstreeks belang 
heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 
• Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen 

teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van 
diverse decreten (B.S. 19 augustus 2016). 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, meer bepaald artikel 25, §1 inzake 
de lopende ruimtelijke uitvoeringsplanprocedures (B.S. 28 maart 2017). 

• Overwegende dat ruimtelijke uitvoeringsplannen die cumulatief voldoen aan de twee in 
artikel 25, §1 van voornoemd besluit opgesomde voorwaarden, de bepalingen volgen van 
de VCRO en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid zoals deze van kracht waren tot en met 30 april 2017. 

• Overwegende dat het verzoek tot raadpleging aan de adviesinstanties uiterlijk op 30 april 
2017 werd verstuurd, namelijk op 24 januari 2017, en dat een plenaire vergadering werd 
gehouden uiterlijk op 31 december 2018, namelijk op 13 december 2017, zodat de oude 
procedureregels nog kunnen worden gevolgd. 

• Gelet op de artikelen 2.2.13 t.e.m. 2.2.18 VCRO, zoals deze van kracht waren tot en met 
30 april 2017. 
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• Besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 
december 1997 wat de bindende bepalingen betreft. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 
vaststelling van de eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve 
vaststelling van de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
bekrachtigd bij het decreet van 16 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft. 

• Ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan voor de provincie Antwerpen. 

• Ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de gedeeltelijke goedkeuring van de partiële 
herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen. 

• Besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 03 maart 2005 houdende 
de goedkeuring van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten. 

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
• Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), 

inzonderheid artikel 8, §§1 en 2. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor 

de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 
en de in bijlage 1 opgenomen kaarten. 

 
Argumentatie 
 
Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen ten opzichte 
van de voorlopige vaststelling slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht die gebaseerd zijn 
op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen 
of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden, of het advies van de 
GECORO. 
 
De gemeenteraad verwijst voor haar beslissing, tenzij expliciet anders vermeld, voor de bundeling 
van de bezwaren, opmerkingen en adviezen naar het gemotiveerd advies van de GECORO van 19 
juni 2018, en wenst zich aan te sluiten bij dit advies. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Gemeenteplein Meerle” bestaat uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel, een verordenend grafisch 
plan en een grafisch register met mogelijke planschade / planbaten / 
bestemmingswijzigingscompensatie / compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften. 
 
Conform artikel 7.4.5 VCRO worden alle andere plannen van aanleg gelegen binnen het 
plangebied opgeheven, tenzij het RUP het uitdrukkelijk anders bepaalt. Het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle vervangt die delen van het "RUP nr. 16 gemeenteplein 
Meerle” die gelegen zijn binnen de plancontour als juridisch kader voor het vergunningenbeleid. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle is in overeenstemming is met de bepalingen 
van het gemeentelijk, het provinciaal en gewestelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder actie "Opmaak en realisatie Masterplan: Meerle centrum" van het meerjarenplan, met 
actienummer: 002/002/001/003, beleidsitem: Ruimtelijke planning met nummer 060000 en 
algemeen rekeningnummer: 21400007 Plannen en studies - in uitvoering. 
Voorziene budget in het meerjarenplan: 229.974,76 EUR. 
Reeds gebruikt budget: 66.726,10 EUR. 
Beschikbaar budget op vandaag: 163.248,66 EUR. 
Budget nodig voor dit besluit: 2.722,50 EUR. 
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BESPREKING 
 
Raadslid Katrien Brosens licht toe dat de firma Van Roey bezwaar heeft ingediend, maar dat het 
tijdens de GECORO nog onduidelijk was wat de elementen van bezwaar waren. Ze wil graag 
weten wat dit bezwaar inhield. 
 
Raadslid Fons Jacobs brengt in herinnering dat tijdens de bespreking van het voorontwerp RUP 
Gemeenteplein Meerle in de gemeenteraad van 26/02/2018  de fractie Anders niet akkoord kon 
gaan met het feit dat een gedeelte dat bestemd was voor openbaar nut nu voor bouwzone werd 
voorzien, o.a. de parochiezaal. Na bespreking van de bezwaren, waaronder een bezwaar dat 
ondertekend werd door 284 inwoners, geeft de GECORO aan dit standpunt te delen. Vandaar ook 
dat er geoordeeld werd om de parochiezaal als ‘zone voor openbaar nut’ te behouden. De fractie 
Anders wil dit RUP dan ook in deze vorm graag mee goedkeuren.  
 
Schepen Ward Baets legt uit dat de oorspronkelijke bedoeling om de zone van de parochiezaal 
niet meer als zone voor openbaar nut in te kleuren, ingegeven was door het idee om ook een 
privé-uitbating van een parochiezaal mogelijk te maken. Dit is nu niet meer mogelijk. Uit de 
ingediende bezwaren bleek duidelijk dat de mensen van Meerle hier niet voor te vinden waren. Er 
werd dan ook geoordeeld om dit terug aan te passen.  
Schepen Ward Baets weet ook niet wat de precieze inhoud van het bezwaar van Van Roey was, 
maar de dienst ruimtelijke ordening heeft contact met hen gehad en de opmerkingen hebben niet 
tot aanpassingen geleid. De schepen gaat er dus vanuit dat deze mondeling werden afgehandeld. 
Hij engageert zich om de opmerkingen van Van Roey aan de  gemeenteraadsleden te bezorgen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 27 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward 
Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman 
Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien 
Brosens, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël 
Adams, Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos). 
 
Artikel 1: 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle, bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel, een verordenend grafisch 
plan en een grafisch register met mogelijke planschade / planbaten / 
bestemmingswijzigingscompensatie / compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften, definitief 
vast te stellen met volgende wijzigingen op basis van de uitgebrachte bezwaren, opmerkingen of 
adviezen alsmede op basis van het advies van de GECORO: 

• Het RUP zodanig aan te passen dat het parochiecentrum binnen de bestemmingszone 
artikel 1 valt. 

• De maximale B/T index in artikel 2 te verwijderen en het aantal wooneenheden voor 
Raadhuis, schoolgebouw en onderwijzerswoning te beperken tot maximaal 1 wooneenheid, 
en in het resterende stuk te beperken tot maximaal 12 wooneenheden. 

• De symbolen van beschermd gebouw en waardevol bouwkundig erfgoed in de legende van 
het grafisch plan te corrigeren. 

Artikel 2: 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle, samen het besluit van de 
gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
per beveiligde zending over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen, het 
departement Omgeving en de Vlaamse Regering, conform artikel 2.2.15 VCRO, zoals van kracht 
tot en met 30 april 2017. 
Artikel 3: 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle op te nemen in het 
plannenregister met het algemene planidentificatienummer RUP_13014_214_00025_00001. 
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Joke Verschueren 
algemeen directeur 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

Voor éénsluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 29/08/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke Verschueren 
Algemeen directeur 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


