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1. INLEIDING 

 

 

 
Meerle, één van de deelkernen van Hoogstraten, is een rustig dorp met een beschermd dorpsgezicht en een bloeiend 
verenigingsleven. Hierdoor heeft het heel wat troeven in handen. Het dorp kampt echter ook met de uitdagingen van 
een kleine plattelandsgemeenschap, zoals een dalende dienstverlening, minder jonge gezinnen en een beperkte 
bereikbaarheid. Omdat een aantal gebouwen binnen de kern van Meerle een nieuwe bestemming moet krijgen, er 
daarnaast enkele vragen zijn voor duurzame huisvesting vanuit het verenigingsleven, en het stadsbestuur bovendien 
wil inzetten op een aantal specifieke woonontwikkelingen met typologieën aangepast aan de eigen bewoners, werd 
er beslist om een integrale studie op te maken en de kansen tot dorpskernvernieuwing te grijpen. In een eerste fase 
werd er een burgerparticipatietraject opgezet met een verkennende studie om de doelstellingen voor het dorp 
concreet te maken. Vervolgens werd een ontwerp- en haalbaarheidsstudie uitgewerkt. Deze studie resulteerde in een 
ruimtelijk, stedenbouwkundig en financieel-economisch kader, waarbij rekening gehouden werd met de 
programmatorische eisen vanuit de gebouwen en gemeenschapsfuncties, alsook de wensen van uit de woonvisie. 
Momenteel worden de eerste stappen gezet tot realisatie van het project, door middel van een Publiek Private 
Samenwerking (PPS). De gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein Meerle” is noodzakelijk om de 
gewenste ruimtelijke doelstellingen te kunnen bereiken. 
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2. RUIMTELIJK KADER 
2.1. Situering: Meerle als woonkern van Hoogstraten binnen de ruime regio 

 
Situering van Meerle  binnen Hoogstraten en de regio 

 

Meerle is binnen het grondgebied van Hoogstraten – op het deeldorp Meersel-Dreef na - de meest noordelijk gelegen 
dorpskern, letterlijk omsloten door de landsgrenzen België-Nederland. Aanpalende gemeenten op Nederlands 
grondgebied zijn Ulicoten, Chaam en Strijbeek; iets verderop naar het oosten is Baarle-Nassau gelegen.  
Op een afstand van iets minder dan 10 kilometer van het stadscentrum van Hoogstraten, is Meerle voor haar 
voorzieningen quasi volledig aangewezen op dit centrum.  
De N14 is de dragende ontsluitingsas van Meerle, en dit zowel in zuidelijke richting (naar Hoogstraten) als naar het 
noorden toe.  
Op regionaal niveau wordt de omgeving van Hoogstraten en Meerle ontsloten vanaf de autosnelweg E19, met 2 
belangrijke afrittencomplexen (nr. 2 Loenhout, nr. 1 Meer. Verderop naar het noorden sluit deze autosnelweg aan op de 
E312 (aansluiting Galder), met voor Meerle een derde afrittencomplex (nr. 14 Ulvenhout).  
De dorpskern van Meerle wordt omsloten door een uitgestrekt landbouwgebied, dat gekenmerkt wordt door 
grootschalige beroepslandbouw en heel wat fruitteelt in glasbouw.  
 

2.2. De dorpskern van Meerle  

 
Luchtfoto plangebied binnen Meerle (bron: Geopunt Vlaanderen) 

De dorpskern Meerle is historisch gegroeid als een bebouwingspool rond N14 Meerledorp en een pool rond 
Gemeenteplein, met de onderlinge verbinding via Kerkstraat. De beperkte voorzieningen die het dorp vandaag nog kent, 
alsook de nieuwe invloeden met meergezinswoningen, bevinden zich nog steeds langsheen deze straten.  
Voor de rest vormt de bebouwing rondom Kerkstraat – Gemeenteplein vandaag quasi de noordelijke grens van het dorp: 
de meeste woonwijken zijn ten zuiden van de Kerkstraat ontstaan, als een aaneengesloten ruimte begrensd door N14 – 
Lage Rooy – Ulicotenseweg. Lintvormige uitlopers van de dorpskern blijven beperkt tot de straat Chaamseweg en een 
gedeelte van de N14.  
Het dorp is omgeven door grootschalige landbouwpercelen, waar de bebouwing in hoofdzaak een onderdeel uitmaakt 
van de beroepslandbouw. Ten zuidoosten van de dorpskern, bereikbaar via de Ulicotenseweg, raakt het bosgebied 
Smisselbergen letterlijk aan de dorpskern. Iets verder ten noorden van de dorpskern is ook het bosgebied Elsakker 
gelegen. 
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2.3. Het gemeenteplein als dorpshart van Meerle 

 
 

 
 

 
 

Het Gemeenteplein vormt het kruispunt tussen drie belangrijke wegen in de dorpskern van Meerle. In het westen ligt de 
Kerkstraat - de centrumstraat van Meerle -, in het noorden de Chaamseweg (N138) welke instaat voor de verbinding van 
Meerle met Chaam (Nl), en in het zuiden de Ulicotenseweg (N128), welke de verbinding maakt van Meerle met Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau (Nl). De Kerkstraat verbindt deze twee straten met de N14, hetgeen een vrij belangrijke – zij het 
eerder lokale - verkeersfunctie op het Gemeenteplein brengt.  
Het Gemeenteplein zelf is – buiten de directe omgeving van de kerk en het oude kerkhof - grotendeels ingericht als 
parkeerterrein. De groenbeleving gebeurt door middel van groenvakken met struikgewas en prominente bomen, maar 
heeft op zich niet zoveel verblijfswaarde. Vooral het gedeelte van het Gemeenteplein ten zuiden van de kerk mist de 
ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde die verwacht zou worden als hart van het dorp.  
Opvallend is dat de beide “pleinzones”, zijnde de onbebouwde delen ten zuiden van de kerk en vóór het Raadshuis, niet 
opgenomen zijn binnen het openbaar domein, maar juridisch verankerd zijn als afzonderlijke kadastrale percelen in 
eigendom van de stad. 
Ook de weg ten westen van de kerk maakt deel uit van het Gemeenteplein. Op deze weg is momenteel een 
enkelrichtingssysteem ingesteld voor autoverkeer. De zeer beperkte verkeersfunctie en het smalle profiel van de weg met 
aanpalende waardevolle gebouwen (de Posthoorn en private woning), maken van dit gedeelte van het Gemeenteplein 
wellicht het meest pittoreske en gezellige deel. 
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2.4. Afbakening van het plangebied 

 

Afbakening studiegebied in kader van ontwerp- en haalbaarheidsstudie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooronderzoek tot afbakening:  
In het vooronderzoek gericht op het bepalen van een passende afbakening voor de gedeeltelijke herziening van het RUP 
“Gemeenteplein Meerle”, werd een ruimer gebied in overweging genomen. Hierbij werd er teruggegrepen naar de 
ontwerp- en haalbaarheidsstudie rond de integrale dorpskernvernieuwing van Meerle, en werd dit gebied geanalyseerd 
op basis van het bestaande juridische kader en de ontwikkelingsdoelstellingen die door de stad vooropgesteld werden. 

 
Deze analyse levert de volgende gegevens op: 

- Het grootste gedeelte van het studiegebied, aangegeven met de gele lijn op bovenstaande figuur, is gelegen 
binnen de gewestplanbestemming woonzone, met culturele, historische en/of esthetische waarde. Daarnaast 
is in de hoek van Gemeenteplein - Chaamseweg het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” van toepassing; dit 
RUP vervangt een gedeelte van de gewestplanbestemming woonzone, agrarisch gebied, zone voor openbaar 
nut en zone voor dagrecreatie. 

- De ontwikkelingsperspectieven ter hoogte van de site Oude Melkerij (Hazenweg) werden onderzocht naar hun 
potentie in de toekomst. Hier werd het gedeelte woonzone aan de zijde van de Hazenweg, alsook het 
achterliggende gedeelte in agrarisch gebied mee in de eerste fase van studie betrokken. Vanuit de studie werd 
echter duidelijk dat een gestuurde ontwikkeling van deze site binnen het dorpskernvernieuwingsproject op 
korte termijn niet wenselijk is. De site werd daarom niet verder mee in overweging genomen. Eventuele private 
ontwikkelingen binnen de site kunnen gebeuren op basis van de gewestplanbestemming (voor het gedeelte 
binnen de woonzone – grondgebonden ééngezinswoningen). 

- De site met het oude weeshuis en schoolgebouw op de hoek Ulicotenseweg en Gemeenteplein – Kerkstraat zal 
in de toekomst samen met het voorliggende plein worden bekeken in functie van een intensivering van het 
woonprogramma, met typologieën die specifiek gericht zijn op de eigen bewoners van Meerle. Het meenemen 
van deze site binnen de afbakening van het RUP werd overwogen. Aangezien deze site echter volledig binnen 
de gewestplanbestemming “woonzone” gelegen is, en bovendien buiten de afbakening van het geklasseerd 
dorpsgezicht valt, werd er echter geopteerd om binnen het huidige juridische kader, zijnde de 
gewestplanbestemming, te werken. Dit kader biedt immers voldoende garanties om de nodige vergunningen 
voor het project te verkrijgen. Verdere kwalitatief-inhoudelijke afwegingen voor het project zullen gebeuren in 
het kader van de PPS-procedure die de stad voor deze site opzet. Een opname van de site binnen de afbakening 
van het RUP is bijgevolg niet noodzakelijk. 

- In de omgeving van het Raadhuis worden in het kader van het dorpsvernieuwingsproject enkele ingrepen 
voorgesteld, die niet passen binnen het huidige juridische kader van het RUP “Gemeenteplein Meerle”. 
Concreet wenst de stad een aantal aanpassingen van het juridische kader door te voeren ter hoogte van de 
zones die binnen het huidige RUP als zone voor openbaar nut zijn bestemd. Omwille van deze reden worden de 
betreffende delen mee opgenomen in de afbakening van de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein 
Meerle”. 

- Schoolsite op de hoek Rondeelweg- Ulicotenseweg: hier werd een nieuwbouw gedeelte van de school opgericht, 
in het kader van het DBFM-project “Scholen voor Morgen”. Het project werd integraal vergund, hierbij echter 
gebruik makend van enkele (zeer beperkte) afwijkingsmogelijkheden t.o.v. het RUP. Het is wenselijk om het 
juridische kader door herziening van het RUP in overeenstemming te brengen met de afgeleverde vergunningen, 
en een verdere duurzame ontwikkeling van de school in de toekomst niet te hypothekeren. Omwille van deze 
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reden wordt de betreffende site mee opgenomen in de afbakening tot de gedeeltelijke herziening RUP 
“Gemeenteplein Meerle”. Ook de smalle strook met groenbuffer (art. 1.02) op de grens tussen de schoolsite en 
de woningen van Rondeelweg, wordt meegenomen binnen de afbakening. Deze strook is immers op het perceel 
van de school gelegen. 

- De schoolgebouwen achter het Raadhuis werden vanaf dit schooljaar verlaten. Een herbestemming van de 
gebouwen in functie van gemeenschapsfuncties dringt zich op. Daarbij is ook het beperkt toevoegen van een 
nieuwbouwgedeelte noodzakelijk. Een goede integratie van de gebouwencluster binnen de onbebouwde 
ruimte, zijnde de speelplaats aan de voorzijde en de groene sport- en recreatiezone aan de achterzijde is 
gewenst. Door herziening van het RUP op deze plek kunnen de meeste passende stedenbouwkundige 
voorschriften voor de gewenste functies worden opgenomen, kunnen er mogelijkheden en randvoorwaarden 
voor nieuwbouw worden vastgesteld, en passende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor de niet-
bebouwde ruimten rondom het schoolgebouw. 

- Voor het Raadhuis zelf word een grondige binnen- en buitenrenovatie voorzien. Enkele beperkte ingrepen in 
functie van de toegankelijk van het gebouw zijn noodzakelijk. Het gebouw zal een herbestemming naar 
gemeenschapsfunctie krijgen. Hoewel de betreffende werkzaamheden vandaag reeds vergunbaar zijn binnen 
het RUP “Gemeenteplein Meerle” volgens het statuut als geklasseerd monument, is het wenselijk om het 
Raadhuis mee op te nemen in de herziening van het RUP, en ook hiervoor passende stedenbouwkundige 
voorschriften te voorzien. 

- Ter hoogte van het schoolgebouw, de onderwijzerswoning en de pastorij naast het Raadhuis gelegen, wordt een 
inbreiding met woonontwikkelingen vooropgesteld. Deze inbreiding is niet vergunbaar binnen het huidige 
juridische kader. Een herziening van het RUP is hiertoe noodzakelijk. Omwille van deze reden worden de 
betreffende delen mee opgenomen in de afbakening van de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein 
Meerle”. 

- Om tot een logische afbakening van het plangebied voor het RUP “Site Raadhuis Meerle” te komen, wordt de 
integrale bestemmingszone “zone voor openbaar nut en recreatie” (art. 1.01) met overlay “gebied met 
culturele, historische of esthetische waarde” (art. 4)” mee in herziening genomen. Dit betekent dat ook de 
geschakelde gebouwenrij met parochiecentrum, brandweerkazerne en jeugdlokaal mee binnen de plangrens 
valt, hoewel het juridische kader voor deze bouwdelen ongewijzigd zal blijven. Enkel het achterste gedeelte van 
de zone art. 1.01, zijnde het perceel waarop het kerkhof is gelegen, wordt niet mee in de herziening genomen. 
Voor het kerkhof worden immers een bestendiging in de toekomst vooropgesteld, die perfect mogelijk is binnen 
de contouren van het huidige RUP “Gemeenteplein Meerle”. 

- Ook de zone voor openbaar plein (artikel 1.03) wordt meegenomen binnen de herziening van het RUP, hoewel 
hiervoor geen specifieke ontwikkelingen in het kader van de dorpskernvernieuwing vooropgesteld worden. 
Omwille van de logische afbakening van de site tot aan de straten, en de wens om in de toekomst op een 
duurzame manier met deze zone te kunnen omgaan, is het echter wenselijk om dit gedeelte ook mee in de 
afbakening van de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” te nemen. 
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Afbakening gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” 

 

Gedeelte RUP nr 16 “Gemeenteplein Meerle”, dat geen deel uitmaakt van de 
herziening, en bijgevolg integraal van kracht blijft. 

Voorstel tot afbakening 
Vanuit het vooronderzoek en de ruimtelijke overwegingen werd finaal beslist om de gedeeltelijke herziening van het RUP 
nr.16 “Gemeenteplein Meerle” door te voeren voor de plandelen zoals weergegeven op de figuur hieronder. Daarbij is 
het gedeelte van de zone voor dagrecreatie met plaatsing recreatieve gebouwen verder in overweging te nemen. 
Wanneer er bij het verdere onderzoek in het kader van het RUP blijkt dat voor dit plandeel geen wijziging ten opzichte 
van het huidige juridische kader noodzakelijk is, kan de zone alsnog uit de afbakening van de herziening worden 
weggelaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het overige gedeelte van het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle”, zoals aangegeven op de figuur hiernaast, blijft integraal 
van kracht. 
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2.5. Aanleiding voor opmaak van het RUP  

 
RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle – Grafisch plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestaande RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” voorziet voor het plangebied zoals op de afbeelding hieronder 
aangegeven, een bestemming als woongebied voor de woningen gelegen langs Chaamseweg en een beperkt aantal 
woningen aan Rondeelstaat. Verder bevat het RUP in hoofdzaak de bestemmingszone voor “openbaar nut en recreatie” 
enerzijds en zone voor “dagrecreatie” anderzijds. De globale bestemmingen binnen dit RUP zijn vandaag nog steeds van 
toepassing en relevant. Voor de omgeving van het Raadhuis wordt echter een uitbreiding van de mogelijke functies en 
een meer gepast juridisch kader door middel van stedenbouwkundige voorschriften vooropgesteld, om de 
dorpskernvernieuwing van Meerle mogelijk te maken. Concreet is het inbrengen van een beperkt aantal woonfuncties op 
de site vandaag niet mogelijk binnen het huidige juridische kader. Daarnaast voldoet het nieuwbouw schoolvolume aan 
Rondeelstraat niet volledig aan de heersende stedenbouwkundige voorschriften, maar werd de stedenbouwkundige 
vergunning verleend op basis van een beperkte afwijking van het RUP. Het is wenselijk om het juridische kader ook voor 
de schoolsite in overeenstemming te brengen en een duurzame ontwikkelingsoptie van de schoolfunctie op de site in de 
toekomst open te houden. Tot slot zal het Raadhuis integraal worden gerenoveerd en zullen de achterliggende 
schoolgebouwen, die sinds dit schooljaar leeg zijn komen te staan, worden herbestemd voor gemeenschapsfuncties, met 
nood aan een beperkt nieuwbouwvolume. Om deze functies, verbouwingen en nieuwbouw mogelijk te maken, is het 
wenselijk om passende voorschriften op te nemen, die niet enkel de kwantitatieve randvoorwaarden stellen, maar ook 
kwalitatieve bepalingen inzake beeldkwaliteit, architecturale waarde en identiteit van de site inhouden. 



Stad Hoogstraten  Gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” 

 

ontwerp, januari 2018         13 
 

3. JURIDISCH KADER  
Juridisch kader Juridische elementen 

Gewestplan Gewestplan Turnhout ( KB d.d. 30/09/1977) 

BPA’s / RUP’s RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” (B.D. 29/06/2006) 

Verkavelingen  Geen verkavelingen binnen het plangebied. Verkaveling 076/019(2), dd. 02/05/1967paalt aan het plangebied 
(Rondeelweg) 

Bouwvergunningen Er zijn geen bouwovertredingen vastgesteld (PV) binnen het plangebied of direct aanpalend eraan. 

Leegstand Er zijn geen panden binnen het plangebied opgenomen in het register van leegstand. 

Rooilijnplannen Roolijnplan gewestwegen N128 Ulicotenseweg en N138 Chaamseweg, palend aan het plangebied 

Voetwegen/buurtwegen Chaamseweg: Chemin nr. 2 
Ulicotenseweg: Chemin nr. 3.  
Rondeelweg: Sentier nr. 32. 
Alle buurt- en voetwegen zijn aangegeven op het plan juridische toestand. 

Waterlopen Er zijn geen geklasseerde of niet- geklasseerde waterlopen in het plangebied of de directe omgeving. 

Ruilverkavelingen Niet van toepassing binnen plangebied of directe omgeving 

Beschermd Onroerend Erfgoed / Inventarissen  Plangebied gelegen binnen het geklasseerde dorpsgezicht van Meerle. (K.B. 03/09/1981) 
Geklasseerd monument Raadhuis gelegen binnen het plangebied (M.B. van 02/12/2002)  
3 gebouwen binnen het plangebied zijn opgenomen op de inventaris Onroerend Erfgoed:   

- Schoolgebouw jongensschool palend aan Raadhuis 
- Onderwijzerswoning naast schoolgebouw 
- Parochiecentrum Ons Thuis 

Erfgoedlandschap Het plangebied maakt geen deel uit van een erfgoedlandschap. 

Vogelrichtlijngebied Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

Habitatrichtlijngebied Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

Ramsargebied Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

Gebieden van VEN/IVON Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

natuurreservaten Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

Beschermingszone/waterwinningsgebied Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 

Overstromingsgevoelige gebieden Niet van toepassing op het plangebied en ruime omgeving. 
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3.1. Bestemmingsplannen  

3.1.1 Gewestplan 

 
Uittreksel uit het gewestplan dorpskern Meerle 

Het plangebied van de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” is gelegen  binnen het gewestplan 
Turnhout, goedgekeurd bij KB d.d. 30/09/1977. Het gewestplan werd echter over het gehele plangebied vervangen 
door het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle. Het juridische kader voor het vergunningenbeleid wordt vandaag dan 
ook niet gegeven  door het gewestplan, maar door het betreffende RUP.  
 
Het gewestplan toont het dorp Meerle, waarvan de kern gevat is binnen een woonzone met culturele, historische  
en/of  esthetische  waarde  (omvang  is  beperkter  dan  het  geklasseerde  dorpsgezicht).  De woonzone verloopt als 
een aaneengesloten geheel verder naar het westen (tot en met Meerledorp) en het zuiden. Lintvormige uitlopers zijn 
terug te vinden aan Chaamseweg en de zijstraten van Meerledorp. Centraal binnen de woonzones is een 
woonuitbreidingsgebied gelegen (zie hiernaast). De woonzone wordt omringd door agrarisch gebied, met uitzondering 
van een zone voor openbaar nut en een recreatiezone in de hoek tussen Chaamseweg en Ulicotenseweg. Ten 
zuidoosten van het projectgebied is een beperkte zone als “opspuitings- en ontginningsgebied” weergegeven  
 
Voor het plangebied van het RUP geldt de bestemming “woongebied, met culturele, historische of esthetische 
waarde”. Deze bestemming wordt in de heersende wetgeving volgens het gewestplan beschreven als volgt:  
 
”De  woongebieden  zijn  bestemd  voor  wonen,  alsmede  voor  handel,  dienstverlening,  ambacht  en kleinbedrijf voor 
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,  voor  openbare  
nutsvoorzieningen,  voor  toeristische  voorzieningen,  voor  agrarische bedrijven. Deze 40bedrijven, voorzieningen en 
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”  
(K.B.  betreffende  de  inrichting  en  toepassing  van  de  ontwerp-gewestplannen  en  gewestplannen  –  
28/12/1972) 
 
Wat betreft de culturele, historische en esthetische waarde wordt in de  omzendbrief van 08/07/1997 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen gesteld:  
 
“In de (ontwerp) gewestplannen werden deze gebieden aangeduid met het daarvoor voorziene teken (1.2.3. van de 
legende) voor zover de betrokken plaats of gebied voldoende groot was, om materieel nog te kunnen aangeduid 
worden. De  ordeningsmaatregelen  moeten  worden  bepaald,  rekening  houdend  met  de  culturele,  historische  
en/of esthetische waarde van het gebied. De beoordeling van aanvragen in dit gebied is, gelet op de zeer gevarieerde 
situaties, een feitenkwestie. Indien het aangevraagde project een invloed kan hebben op de culturele, historische en/of 
esthetische waarde is het aangewezen de Afdeling Monumenten en Landschappen te raadplegen (bv. bij  nieuwe  
gebouwen, uitbreiding van bestaande gebouwen, verbouwingen aan gevels en daken, ontbossingen, aanmerkelijke 
reliëfwijzigingen). Wanneer voor deze gebieden een bij koninklijk besluit goedgekeurd B.P.A. bestaat, dient te worden  
nagegaan of de bepalingen van dit B.P.A. nog wel stroken met de huidige opvattingen van waardering van de sites met 
cultureel, historisch en esthetisch belang. Is dit niet het geval dan dient de betrokken gemeente verzocht te worden dit 
B.P.A. in herziening te stellen. In elk geval dient de gemachtigde ambtenaar toezicht uit te oefenen op de door de 
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gemeente af te leveren bouwvergunningen in uitvoering van artikel 44 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996. De gemachtigde ambtenaar dient de bouwvergunning te schorsen niet 
alleen wanneer de vergunning in strijd is met de bepalingen van het B.P.A. maar evenzeer wanneer het voorgestelde 
project ernstig zou schaden aan het cultureel, historisch of esthetisch belang van de site.” 

 

3.1.2. BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

 
 
 

 
 

 
Grafisch plan RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” 

 

Op de deelsite “Raadhuis en omgeving” is het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” van toepassing. Dit RUP werd 
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 29/06/2006. Op de projectsite is een zone voor openbaar nut en 
recreatie ingekleurd, met een zone voor openbaar plein aan  de  straatzijde.  Een  groot  gedeelte  van  de  zone  heeft  
de  overdruk  “beschermd  monument” meegekregen.  Over  de  site  lopen  twee  gebiedsontsluitingswegen.  
Aanpalend  zijn  zones  voor dagrecreatie en woongebieden gelegen, al dan niet met tussengelegen groenbuffers.  
 
Samenvattend zijn de volgende stedenbouwkundige voorschriften van toepassing:  

 Art.  1.01:  zone  voor  openbaar  nut  en  recreatie:  Alle  bouwwerken  in  overeenstemming  met 
overheersend  karakter  en  verschijningsvorm  van  de  bestaande  bebouwing.  In  de  achterste zone  moet  
bijzondere  aandacht  gegeven  worden  aan  beeldkwaliteit.  Max.  25%  van  de onbebouwde zone mag 
verhard worden. Onbebouwde en onverharde ruimten aan te leggen als groenzone. Max. 50 
parkeerplaatsen in te richten.  

 Art.  1.02:  zone  voor  groenbuffer:  zone  bestemd  voor  groen,  visuele  buffering  en geluidsbuffering, als 
overgang tussen twee bestemmingen.  

 Art. 1.03: zone voor openbaar plein: Zone voor behoud en (her)aanleg van het Gemeenteplein. Minimum 
10% van de zone in te richten als groen.  

 Art. 1.04: gebiedsontsluitingsweg: Behoud van de bestaande ontsluitingswegen. De aanduiding op het plan 
is symbolisch / beperkt verleggen van het wegtracé is toegestaan. Minimale breedte van de wegen: 4m  

 Art.  4:  gebied met culturele, historische of esthetische  waarde:  Bij elke stedenbouwkundige aanvraag dient 
een advies van afdeling Monumenten en Landschappen (Onroerend Erfgoed) te worden. Dit advies is 
richtinggevend voor gebouwen die niet beschermd  zijn als monument, dorpsgezicht of landschap. In de 
andere gevallen is het advies bindend. 
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3.2 Juridisch grensstellende elementen 

3.2.1 Decreet integraal waterbeleid 

 Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van (dd. 09/07/2003) moet leiden tot een integraal waterbeheer 
en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het decreet voorziet dat er in de strijd 
tegen de wateroverlast ruimte voorbehouden wordt voor water. Daarnaast heeft het decreet ook tot doel een betere 
waterkwaliteit teweeg te brengen en de watervoorraden te vrijwaren.  
Het decreet legt de wijze tot geografische indeling van de watersystemen vast. De vier stroomgebieden zijn het 
stroomgebied van de Schelde, van de Maas, van de Yzer en van de Brugse Polders. Het stroomgebied van de Schelde 
en de Maas worden verder opgedeeld in bekkens en deelbekkens. De organisatie van het integraal waterbeleid volgt 
ook deze opdeling. Naast de stroomgebiedsdistricten en de bevoegdheden op Vlaams niveau, wordt per bekken een 
bekkenbestuur en een bekkenraad opgericht. Per deelbekken of voor meerdere deelbekkens van eenzelfde bekken 
wordt een waterschap opgericht.   
Naast een waterbeleidsnota wordt door de Vlaamse Regering voor elk stroomgebiedsdistrict een 
stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen bepalen het integraal waterbeleid voor het desbetreffende bekken. 
Deelbekkenbeheerplannen die door de waterschappen zijn goedgekeurd, worden toegevoegd aan de 
bekkenbeheerplannen en daarin geïntegreerd door het bekkenbestuur.  
Daarnaast wordt voor elk stroomgebiedsdistrict een maatregelprogramma vastgesteld ter verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die in het decreet werden vastgelegd voor oppervlaktewater, voor grondwater en voor 
kunstmatige waterlichamen. De vereiste inhoud van deze plannen worden vastgelegd in bijlage bij het decreet.  
Het plangebied en de ruimere omgeving van Hoogstraten behoren tot het stroomgebied van de Schelde. 
 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in 

hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.  

Artikel 8 van dat decreet luidt: 

"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het 

weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen 

van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel 

mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de 

vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.  

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een 

verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke 

activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of 

vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik 

van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het 

onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".  

In artikel 8 § 5 van het decreet integraal waterbeleid werden specifiek de ruimtelijke uitvoeringsplannen onderworpen 

aan de watertoets bij wijziging van het decreet van 25 mei 2007.  
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Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking (goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 14 oktober 2011). 

De belangrijkste wijzigingen zijn het omzetten van de aanbeveling tot advies naar de adviesplicht en het wijzigen van 

de kaart van overstromingsgevoelige gebieden.  

Verder zijn de beoordelingsschema’s geschrapt evenals de overige watertoetskaarten. Deze kaarten blijven echter nog 

informatief raadpleegbaar op agiv.be. 

 

3.2.2 Watertoets   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodemkaart met afbakening plangebied(Bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

In functie van de watertoets werd het plangebied van het RUP getoetst aan volgende beschikbare  

gegevens:   

– bodemkaart 2001 (bron:IWT, AGIV)  

– waterlopen, Vlaamse hydrologische atlas 2006 (bron: VMM - afdeling Water, AGIV)  

– ROG2003, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water)  

– risicozones overstroming, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water; MVG,  

LIN, AWZ, afdeling Waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch onderzoek)  

– watertoetskaarten (bron: CIW, AGIV)  

– overstromingsgevoelige gebieden   

– erosiegevoelige gebieden  

– grondwaterstromingsgevoelige gebieden   

– infiltratiegevoelige bodems   

– hellingenkaart  

 

Situering in watersysteem  
De bodemkaart geeft voor het plangebied de bodemtypologieën Zbm en OB (= bebouwde zone) aan.  
De site bestaat dus uit droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. 
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Kaart met effectief (donkerblauw) en potentieel (lichtblauw) 
overstromingsgevoelige gebieden  
 
 

 

 

Elementen van de watertoets  

Het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid (B.S. 14/11/2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, 

bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.  

 

Artikel 8 van dat decreet luidt:  

"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt  er zorg  voor,  door  

het  weigeren  van  de  vergunning  of  door  goedkeuring  te  weigeren  aan  het  plan  of programma  dan wel door  

het  opleggen van gepaste voorwaarden  of  aanpassingen aan het  plan of programma,  dat  geen  schadelijk  effect  

ontstaat  of  zoveel  mogelijk  wordt  beperkt  en,  indien  dit  niet mogelijk  is,  dat  het  schadelijk  effect  wordt  hersteld  

of,  in  de  gevallen  van  de  vermindering  van  de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 

watersysteem, gecompenseerd. Een  schadelijk  effect  wordt  gedefinieerd  als:  "ieder  betekenisvol  nadelig  effect  op  

het  milieu  dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt 

teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en 

de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 

overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, 

het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze 

elementen".  

 

Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking (goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 14 oktober 2011). De belangrijkste wijzigingen zijn het omzetten van de aanbeveling tot advies naar de 

adviesplicht en het wijzigen van de kaart van overstromingsgevoelige gebieden. Verder zijn de beoordelingsschema’s 

geschrapt evenals de overige watertoetskaarten. Deze kaarten blijven echter nog informatief raadpleegbaar op 

agiv.be. De dorpskern van Meerle kent geen specifieke watergevoeligheid. Zowel ten oosten als ten westen van de  

kern  zijn  mogelijks  overstromingsgevoelige  –  en  verderop  naar  het  westen  ook  effectief overstromingsgevoelige 

– gebieden gelegen. Deze hebben echter geen rechtstreekse invloed op  het studiegebied.  

 

Het studiegebied en omgeving vertoont bovendien de volgende kenmerken, die relevant zijn in kader van de 

Watertoets:  

-  Infiltratiegevoelige bodem  

-  Hellingenkaart: hellingen van minder dan 0,5% tot maximaal 5%  

-  Matig gevoelig voor grondwaterstroming, type II  

-  Niet-erosiegevoelig gebied 

 

    Wijziging overstromingsregime  

Bij de aanleg van het terrein dient er steeds van uitgegaan te worden dat het waterbergende vermogen van het gebied 

zo veel mogelijk behouden moet worden en dat het overstromingsrisico dient te worden beperkt. 
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De planinhoud veroorzaakt geen wijziging van een overstromingsregime of waterbergend vermogen. Dit feit, in 

combinatie met de andere bevindingen vanuit de situering van het plangebied in het hele watersysteem, betekent dat 

de veiligheid tegen natuurlijke overstromingen gegarandeerd lijkt. 

 

     Infiltratie – hemelwaterberging – oppervlaktewaterkwantiteit – afstromingshoeveelheid  

Het plan voorziet in een zekere verhoging van de verharde en bebouwde oppervlakte in de vandaag grotendeels 

onbebouwde omgeving. Deze mogen geen significante verhoging van het te bergen watervolume betekenen, met 

andere woorden mag de afstromingshoeveelheid hierdoor niet significant toenemen.   

Het hemelwater dient daarom maximaal opgevangen te worden en zo mogelijk nuttig hergebruikt. Het hemelwater 

dient bovendien gescheiden te worden van het afvalwater door een afgekoppeld rioleringsstelsel. Niet hergebruikt en 

overtollig hemelwater wordt bij voorkeur geïnfiltreerd of desnoods geloosd na buffering om piekafvoeren ter 

vermijden.   

Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.   

Er is geen schadelijk effect te verwachten indien bovenstaande maatregelen worden getroffen.  

 

   Waterparagraaf   

De conclusie van de beknopte analyse luidt dat de planinhoud geen aanleiding geeft tot een nadelig of schadelijk effect 

op het watersysteem:  

– Gezien het plangebied niet gelegen is binnen een risicozone lijkt de veiligheid tegen overstromingen gegarandeerd 

en heeft de planinhoud geen invloed op een eventueel overstromingsregime of waterbergend vermogen.   

– Uitvoering van de planinhoud volgens de geldende regelgeving houdt geen nadelige wijziging van de 

afstromingshoeveelheid in. 

 
 

3.2.3 Bouwkundig en archeologisch erfgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf  1  januari  2015  worden  alle  erfgoedsoorten  (monumenten,  stads-  en  dorpsgezichten, landschappen,  

archeologie)  in  één  overkoepelende  regelgeving  gegoten,  het  zogenaamde Onroerenderfgoeddecreet.  Dat  wordt  

verder  uitgewerkt  in  een  Onroerenderfgoedbesluit  van  de Vlaamse Regering (BS 27/10/2014).  

Buiten  de  effectieve  klasseringen,  worden  er  5  inventarissen  geïntroduceerd.  Voor  plangebieden  of delen van 

plangebieden die binnen 1 van deze inventarissen zijn opgenomen, geldt een  bijzondere zorgplicht, alsook een 

motiveringsplicht voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. 

Concreet gaat het om:  

 De inventaris Onroerend Erfgoed  

 De Landschapsatlas  

 De inventaris archeologische zones  

 De inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde  
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Beschermd onroerend erfgoed, dorpskern van Meerle (bron: Geoportaal 
Onroerend Erfgoed) 
 
 

 De inventaris historische tuinen en parken.  

 

Het Geoportaal Onroerend erfgoed geeft weer welke klasseringen of inventarissen van toepassing zijn binnen het 

plangebied.  

 

Beschermd Onroerend Erfgoed:  

Beschermd  onroerend  erfgoed  omvat  monumenten,  landschappen,  stads-  of  dorpsgezichten, archeologische  

sites,  varend  erfgoed  en  ankerplaatsen.  Ze  zijn  beschermd  via  een beschermingsbesluit. Aan een bescherming 

zijn rechtsgevolgen verbonden.  

 

Het plangebied is, met uitzondering van de nieuwe schoolsite, integraal gelegen binnen een beschermd dorpsgezicht. 

Meerbepaald werd de dorpskern van Meerle geklasseerd door het K.B. van 03/09/1981. De afbakening van het 

geklasseerde dorpsgezicht betreft het Gemeenteplein met de Sint Salvatorskerk en de omliggende bebouwing, de 

ruime site van het Raadhuis en omliggende gebouwen, een klein gedeelte van de Kerkstraat met aanpalende 

bebouwing, en de Chaamseweg en Ulicotenseweg.  

 

Binnen het plangebied is het Raadhuis geklasseerd als beschermd monument, M.B. van 02/12/2002, om rede van haar 

historische waarde. De klassering betreft het vrijstaande gemeentehuis in een stijl van Hollands getinte neo-barokke 

en neo-renaissance stijl, gebouwd in 1910 – 1927 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester J. Taeymans. 

 

Beheersplannen:  

Er zijn geen beheersplannen van toepassing binnen het plangebied of de omgeving ervan. De opmaak van een 

beheersplan voor het Raadhuis, dan wel voor de integrale omgeving van het geklasseerd dorpsgezicht, wordt 

momenteel overwogen.  

 

Vastgestelde inventarissen:  

Een vastgestelde inventaris bevat een door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vastgestelde lijst van items 

die erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Aan  een vastgestelde inventaris zijn rechtsgevolgen verbonden.  

 

Een 3-tal gebouwen binnen het plangebied opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Het betreft de 

onderwijzerswoning  en  de jongensschool  gelegen naast het  Raadhuis, en de parochiezaal “Ons Thuis”.  

 

Op de vorige kaart zijn de betreffende gebouwen aangeduid met de oranje bolletjes.  

 

Archeologie:  

Overeenkomstig de regelgeving omtrent archeologie, met name het Onroerenderfgoeddecreet (2013), dat sinds 1 juni 

2016 volledig in werking is getreden, zal er bij aanvragen voor  stedenbouwkundige vergunningen of 
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verkavelingsvergunningen, dus ook binnen het plangebied van het RUP, door elke aanvrager nagegaan moeten worden 

of een bekrachtigde archeologienota vereist is voor zijn project. Dit  kan  gecontroleerd  worden  via  de  

beslissingsboom  

(https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-

verkaveling_v7.pdf)  en  het Geoportaal  (https://geo.onroerenderfgoed.be)  van  het  agentschap  Onroerend  Erfgoed.  

Als  een archeologienota vereist is, moet deze toegevoegd worden aan de aanvraag van de stedenbouwkundige 

vergunning/verkavelingsvergunning, wat betekent dat (een deel van) het archeologisch traject al moet doorlopen zijn 

vooraleer de aanvraag wordt ingediend.  

 

Erfgoedlandschappen:  

Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) is toegevoegd aan  het  

decreet  van  16/04/1996  betreffende  de  landschapszorg  als  hoofdstuk  IV:  “behoud  van  de erfgoedlandschappen”.  

Het  afbakeningsinstrument  is  de  aanduiding  van  ankerplaatsen  en erfgoedlandschappen. De ankerplaatsen 

(Landschapsatlas) zullen worden opgenomen in een RUP als erfgoedlandschap Het is de bedoeling dat de techniek van 

de aanduiding van ankerplaatsen  gevolgd door de erfgoedlandschappen de belangrijkste manier wordt om 

landschappen te beschermen.  

 

De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen. De  inventaris  

geeft  een  overzicht  van  historische  landschapselementen,  structuren  en  gehelen.  De relicten zijn afkomstig van 

verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is.  

 

In de landschapsatlas vind je onder meer ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest 

waardevolle landschappelijke ensembles. In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden. Met het 

Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas 

vastgesteld worden in de vastgestelde landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de  oude  regelgeving  werden  

aangeduid,  zijn  gelijkgesteld  met  een  item  uit  de  vastgestelde landschapsatlas en met een onroerenderfgoed 

richtplan.  

 

De laag erfgoedlandschappen van het Geoportaal Onroerend Erfgoed geeft de afbakeningen weer van de  

erfgoedlandschappen  die  door  het  agentschap  Onroerend  Erfgoed  gekend  zijn.  Aangezien  het agentschap niet 

formeel op de hoogte wordt gesteld wanneer een erfgoedlandschap in een Ruimtelijk uitvoeringsplan wordt 

opgenomen, kan het zijn dat er erfgoedlandschappen in deze laag ontbreken. In het plangebied en de directe omgeving 

zijn echter geen erfgoedlandschappen terug te vinden. 

 

De  landschapskaart  van  de  provincie  Antwerpen  is  een  digitale  databank  (inclusief  geodata)  met gegevens  over  

cultuurhistorische  en  ruimtelijk  structurerende  landschapselementen  in  de  provincie. Deze  kaart  werd  
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geraadpleegd  via  de  website  van  de  provincie https://www.provant.be/landschapskaart.  Buiten  de  hierboven  

vermelde  elementen,  zijn  er  geen bijkomende aspecten naar voren gekomen vanuit deze raadpleging. 

 

Er zijn geen ankerplaatsen of relictzones gelegen in de directe omgeving van het plangebied. 

 

 
 

3.2.4 Historisch kaartmateriaal 

 
Ferrariskaart (1771 – 1778) 

De Ferrariskaart dateert van de tweede helft 18e eeuw en toont zeer duidelijk de dorpsstructuur van Meerle,  die  
vandaag  ook nog  aanwezig  is.  Het  huidige  stratenpatroon,  met  Meerledorp, Kerkstraat, Gemeenteplein,  
Hazenweg,  Chaamseweg  en  Ulicotenseweg,  is  in  deze  periode  al  aanwezig.  Het zwaartepunt  van  bebouwing  
ligt  enerzijds  rond  Meerledorp,  om  via  Kerkstraat  over  te  gaan  in  een kernvormige bebouwing rond 
Gemeenteplein. Op en rond het huidige Gemeenteplein zijn duidelijk de St.  Salvatorskerk,  de  kern  van  het  huidige  
gebouw  “De  Posthoorn”,  een  cluster  van  bebouwing  ter hoogte van het later op te richten Raadhuis, en een 
bebouwingscluster op de hoek met de Kerkstraat te herkennen. Ook ten zuiden van het Gemeenteplein is reeds 
bebouwing aanwezig. 
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Atlas der buurtwegen (1841) 
 

 
Vandermaelen kaart (1846 – 1854) 
 

Deze  bebouwing  blijft  ook in  de  loop  van  de  19e  eeuw  ongewijzigd  aanwezig,  en  is  dan  ook  quasi identiek te 
zien op de Atlas der Buurtwegen (1841) en de Vandermaelen kaart (1846-1854). Prominente bouwvolumes zijn nu 
terug te vinden ten zuidoosten van de kerk en op de hoek met de Kerkstraat. Daarnaast is het gebouw aan de zuidzijde 
van het Gemeenteplein opvallend aanwezig: dit gebouw is ingeplant  over  de  huidige  parkeerzone  heen  en  staat  
dwars  op  de  huidige  bouwlijn  met  de  private woningen en het weeshuis. Ten opzichte van de vorige eeuw zien we 
op de kaarten van de 19e eeuw ook de aanzet tot de huidige Heimeulenstraat, vroeger de Schoolstraat genoemd. 
 
Volgens de Atlas der Buurtwegen is de Chaamseweg opgenomen als Chemin nr. 2; de Ulicotenseweg  
is terug te vinden als Chemin nr. 3. Verderop is de Rondeelweg als voetweg (Sentier nr. 32) ingetekend. 
 
 
 
 
 
 

3.2.5 VEN, IVON, Speciale BeschermingsZones (SBZ) 

 
 
 
 

Met het Natuurdecreet van 1998 werd het startschot gegeven voor een vernieuwd natuurbeleid. Dit decreet bepaalt 
de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil voeren. Het uitgangspunt is dat de natuur in 
Vlaanderen, zowel binnen als buiten de natuurgebieden, niet verder achteruit mag gaan. Om belangrijke en 
waardevolle natuurwaarden in natuurgebieden te behouden, te ontwikkelen en te versterken, zijn aangepaste 
maatregelen per gebied noodzakelijk. Eén van de belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen is de ontwikkeling van 
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Kaart VEN en IVON, met aanduiding GEN (Grote Eenheid Natuur) in blauwe kleur 

 

een netwerk van uiterst waardevolle en gevoelige natuurgebieden, met name het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke 
structuur en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Natuurbehoud en –ontwikkeling komen er op de 
eerste plaats. Het Natuurdecreet bepaalt dat enkel gebieden met een ‘groene bestemming’ op het gewestplan 
opgenomen kunnen worden in het VEN. Het VEN zal opgebouwd zijn uit ‘Grote Eenheden Natuur’ (GEN’s) en ‘Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling’ (GENO’s). Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel 
mogelijk met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Natuur komt er samen met andere functies, zoals landbouw, 
bosbouw en recreatie, voor. In VEN- en IVON-gebieden gelden bijkomende maatregelen voor de bescherming en de 
ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden. 
Binnen het plangebied of de ruime omgeving ervan zijn geen VEN- of IVON-gebieden gelegen.  
 

Binnen Vlaanderen is een aantal speciale beschermingszones (SBZ) aangeduid in opvolging van de Europese richtlijnen 
i.v.m. de vogelstand en de instandhouding van natuurlijke habitats van flora en fauna. De habitat- en 
vogelrichtlijngebieden (SBZ-H en SBZ-V) maken deel uit van het Europees ecologisch ‘Natura 2000-netwerk’ en zijn 
aangeduid door de Vlaamse Regering in toepassing van de Europese vogel- en habitatrichtlijn. De habitatrichtlijn heeft 
tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de 
natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora die hier deel van uit maken. De vogelrichtlijn heeft tot doel de 
instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te 
bevorderen. 
 
Binnen het plangebied of de directe omgeving ervan zijn geen VEN- of IVON-gebieden gelegen. De dichtstbijzijnde 
Grote Eenheid Natuur (GEN) is gelegen op een afstand van meer dan 1 km van de dorpskern.  
 
Aangezien het plangebied niet gelegen is binnen een VEN- of IVON-gebied, is de opmaak van de verscherpte 
natuurtoets niet vereist. 
 

3.2.6 Bosdecreet 

 Het bosdecreet van 13/06/1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming volgens het gewestplan, andere 
bestemmingen of eigenaar. Het kent aan de bossen verschillende functies toe, het regelt de toegankelijkheid, het stelt 
het opmaken van een beheerplan voor bossen groter dan 5 ha verplicht en het beschermt de bossen.  
Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos enkel kon gekapt worden ten 
openbaar nut, is het nu mogelijk een bos te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie 
voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage 
aan het boscompensatiefonds.  
Als de percelen in kwestie geheel of deels bebost zijn, zal rekening gehouden moeten worden met artikel 90bis van 
het Bosdecreet de wijzigingen ervan. Dit artikel voorziet in uitzonderingen op het ontbossingsverbod, maar die 
uitzonderingen gelden niet voor ontbossing gelegen in landbouwzones. In dat geval is er advies van de afdeling Bos en 
Groen nodig. Artikel 90bis voorziet wel nog in een mogelijkheid tot ontheffing van het verbod. Dat verzoek tot 
ontheffing van het verbod moet goedgekeurd worden door de Vlaamse minister van Leefmilieu. 
Binnen het plangebied zijn geen omvangrijke beboste delen aanwezig. Het bomenbestand blijft beperkt tot een aantal 
zeer waardevolle solitaire bomen, in de voortuinstrook tussen Gemeenteplein en de historische omgeving van het 
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Raadhuis, op de speelplaats, en in de zone achter de schoolgebouwen en de sporthal. De volwaardige (al dan niet 
waardevolle) bomen werden aangeduid op het plan bestaande toestand. 

 
  

3.2.7 Biologische waarderingskaart 

 
Biologische Waarderingskaart (Bron: Geopunt Vlaanderen) 

De biologische waarderingskaart toont een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 
(lichtgroene arcering) op het perceel gelegen achteraan op de site Raadhuis en achter de school. Concreet gaat het 
volgens de BWK om een “parkgebied” met een zekere biologische waarde. Ook de tussengelegen ontsluitingsweg is 
mee opgenomen binnen dit complex. 

3.2.8 Recht van voorkoop 

 Er zijn geen percelen of panden binnen het plangebied, waarop een recht van voorkoop rust.  
 

3.2.9 Verordeningen 

 
 
 

 

Op 31 juli 2014 werden de gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen van de stad Hoogstraten goedgekeurd 
door de Bestendige Deputatie. De verordening – die bestaat uit meerdere deelverordeningen - is principieel van 
toepassing voor het volledige grondgebied van de stad Hoogstraten, ongeacht de stedenbouwkundige bestemming 
van het perceel van een aanvraag, tenzij anders vermeld. Bestaande  gewestelijke  stedenbouwkundige  verordeningen  
zoals  de  verordening  rond hemelwaterputten,  wegen  voor  voetgangersverkeer,  openluchtrecreatieve  verblijven  
en toegankelijkheid - blijven ondanks de gemeentelijke verordening onveranderd van toepassing. De gemeentelijke 
verordening is zodanig opgesteld dat ze geen tegenstrijdigheden bevatten opzichte van geldige gemeentelijke 
reglementen, en deze dus onverminderd naast elkaar blijven bestaan. De gemeentelijke verordening bestaat uit 
volgende deelverordeningen: 

1. Algemene  verordening  huiskavels:  deze  verordening  bepaalt  dat  elk  bouwwerk  op  een huiskavel in 
harmonie moet opgetrokken worden met de omgeving en op passende wijze moet  inspelen  op  
omgevingsfactoren.  Ook  worden  er  specifieke  bepalingen  rond dakkapellen,  erkers,  balkons,  luifels,  
erfscheidingen,  funderingen,  bodemreliëf, verhardingen en bijgebouwen opgenomen.  

2. Parkeerverordening: bij alle nieuwbouwwerken en (grotere) uitbreidingswerken dient voldaan te worden 
aan deze verordening. De tabel hiernaast geeft het minimaal aantal parkeerplaatsen weer voor functies, 
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relevant voor het studiegebied Meerle-dorp. Ook technische voorwaarden voor de aanleg van 
parkeerplaatsen en garages worden in de verordening opgenomen. 

3. Verordening groen: in deze verordening is opgenomen dat beplanting bij ontwikkelingsprojecten 
landschappelijk inpassend moet zijn, en dat voor sommige functies een visueel afschermende groenbuffer 
aangelegd dient te worden.  

4. Verordening  verkavelingen:  aanvragen  tot  verkavelingsvergunningen  moeten  voldoen  aan bepalingen  
inzake  perceelsconfiguratie,  achterontsluitingen  bij  gesloten  bebouwing, zonoriëntering, minimale 
kaveloppervlakten, ontsluiting en mobiliteit. Ook zijn er voorschriften opgenomen  over  de  kwaliteit  en  
oppervlakte  van  de  publieke  ruimte  die  in  verkavelingen voorzien moet worden. 

De  verschillende  gewestelijke  en  gemeentelijke  stedenbouwkundige  verordeningen  zullen onverminderd van 
toepassing blijven binnen de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle”. 
 
 

3.2.10 Lijninfrastructuren 

 
Atlas der Buurtwegen (Bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

De dorpskern van  Meerle wordt doorsneden door een aantal gewestwegen met een relatief belangrijke doorgaande 
verkeersfunctie. Het plangebied zelf paalt aan de gewestwegen N128 Ulicotenseweg en N138 Chaamseweg. Het 
openbaar domein palend aan het plangebied wordt mee opgenomen binnen de afbakening binnen het beschermde 
dorpsgezicht van Meerle.  
 
Binnen de publieke ruimte wordt het verblijfsgebied van Meerle afgebakend als volgt: 

- Kerkstraat: hoek aansluiting Gemeenteplein - Heimeulenstraat  
- Gemeenteplein integraal (inclusief pleinruimten voor site Raadshuis, site weeshuis, De  
- Posthoorn en woonproject Noorderkempen)  
- Ulicotenseweg vanaf Gemeenteplein tot Rondeelweg  
- Chaamseweg: ter hoogte van aansluiting Gemeenteplein  
- Hazenweg tot voorbij de site oude melkerij 

 
Aansluitend bij deze publieke verblijfsruimte wordt een aantal hoogwaardige plekken opgewaardeerd of gecreëerd, 
die een sterke interactie aangaan met de publieke ruimte, en het dagelijkse leven bijna letterlijk “op straat” brengen:  

- Woonproject Noorderkempen hoek Chaamseweg - Gemeenteplein  
- Integrale site Raadshuis  
- Schoolsite Ulicotenseweg  
- Site weeshuis – oude school  
- De Posthoorn 

 
Atlas der Buurtwegen:  
Volgens de Atlas der Buurtwegen zijn de volgende buurt- en voetwegen gelegen aanpalend aan of in de directe 
omgeving van het plangebied:  

- Chemin nr. 2: huidige traject Chaamseweg N138  
- Chemin nr. 3: huidige traject Ulicotenseweg N128  
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- Sentier nr. 32: huidig traject Rondeelstraat  
 
Atlas der Waterlopen:  
Er zijn geen waterlopen gelegen binnen het plangebied, overeenkomstig de Atlas der Waterlopen.  
 
Rooilijnplannen: 
Voor de gewestwegen N128 Ulicotenseweg en N138 Chaamseweg zijn rooilijnplannen aanwezig de betreffende 
plannen zijn correct ingetekend op het plan juridische toestand van de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein 
Meerle”. 
 

 

3.2.11 Onteigeningsplan 

 Er zal geen onteigeningsplan gekoppeld worden aan de gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein Meerle”. 

 

3.2.12 Verkavelingen  
 Er  zijn  geen  geldende  verkavelingen  gelegen  binnen  het  plangebied.  Palend  aan  het  plangebied, meerbepaald  

aan  de  site  van  de  nieuwe  school,  is  een  verkaveling  voor  woningbouw  langs  de Rondeelweg gelegen, met 
kenmerk 076/019(2), dd. 02/05/1967. 
 

3.2.13 Bouwovertredingen 
 Binnen het plangebied zijn geen bouwovertredingen bekend waarvoor een PV werd opgemaakt. 
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4. PLANNINGSCONTEXT 

4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 

 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, gewenste ruimtelijke structuur globaal. 

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 goedgekeurd en op 12 december  
2003 en 16 februari 2011 gewijzigd door de Vlaamse regering. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) is Hoogstraten geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De provincie 
is de bevoegde overheid voor afbakening van dit gebied. Belangrijke  delen  van  het  grondgebied  
Hoogstraten,  waaronder  ook  de  omgeving  van  de  dorpskern Meerle, zullen niet binnen de afbakening 
gelegen zijn, en behoren bijgevolg tot het Buitengebied. Voor het Buitengebied worden in het RSV volgende 
doelstellingen geponeerd:  

 Vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies  

 Tegengaan van versnippering in het buitengebied  

 Bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied  

 Inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen  

 Bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied  

 Afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem  

 Bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.  
 

Om  kernen  van  het  buitengebied,  en  in  het  bijzonder  de  kleinere  kernen  zoals  Meerle,  leefbaar  te 
houden,  moet  specifiek  ingezet  worden  op  sociaal-cultureel  en  economisch  beleid,  zonder  een 
disproportionele  groei  en  onverantwoord  ruimtebeslag  toe  te  laten.  Bijkomende  ruimte  voor 
voorzieningen dient inbreidingsgericht in hoofddorpen en woonkernen voorzien te worden. De  
autosnelweg  E19  die  westelijk  langsheen  Hoogstraten  en  Meerle  loopt,  is  geselecteerd  als Hoofdweg 
(verbindende functie op internationaal niveau) 
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4.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 

 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen – Gewenste ruimtelijke structuur 

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd definitief vastgesteld door de provincieraad op  
25  januari  2001  en  op  10  juli  2001  door  de  Vlaamse  Regering.  Het  plan  vormt  een  verfijning  van  
uitspraken die reeds in het RSV werden gedaan. 
Volgens  het  Ruimtelijk  Structuurplan  Provincie  Antwerpen  (RSPA)  behoort  Hoogstraten  tot  de 
hoofdruimte “Noorderkempen”, en daarbinnen tot de deelruimte “Open Kempen”, waarvan Hoogstraten 
de  hoofdstad  is.  Beleidsmatig  betekent  dit  dat  buiten  de  kernen  aandacht  gaat  naar  grootschalige 
landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. 
 
Meerle wordt – samen met Wortel, Meer en Minderhout - als woonkern geselecteerd. Woonkernen zijn 
nederzettingen waar eventuele bijkomende aansnijding of ontwikkeling van woonzones gewenst is. In de 
totale gemeente zijn tussen 1996 en 2007 nog minimaal 445 woningen te bouwen. Het blijft mogelijk om 
binnen het GRS een ruimere taakstelling te verdedigen.  
 
Het  zuidelijke  gedeelte  van  de  N14  tot  aan  de  aansluiting  met  de  N144  wordt  geselecteerd  als 
secundaire weg type II. Meerle is bereikbaar via het noordelijke gedeelte van diezelfde N14 (het niet-
geselecteerde gedeelte).  
 
De afbakeningsstudie van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten werd op provinciaal niveau uitgevoerd, en 
bevestigt dat het dorp Meerle niet tot het kleinstedelijk gebied behoort. 

4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Hoogstraten 
 

 
Figuur gewenste ruimtelijke structuur – Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS Hoogstraten) 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Hoogstraten 
naar  voor  geschoven  als  een  uitgangshouding  voor  het  ruimtelijk  beleid.  De   gewenste   ruimtelijke 
ontwikkeling van Hoogstraten wordt opgebouwd vanuit een lange termijnvisie die gebaseerd is op het 
principe van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling  biedt garanties en 
ontwikkelingsperspectieven aan de noden en behoeften van toekomstige generaties. De twee pijlers van 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling zijn het respect voor de ruimtelijke draagkracht en streven naar 
ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit houdt verband met de architectuur en  de uitstraling van 
gebouwen, terreinen en publiek domein. 
Deze houding resulteert in volgende doelstellingen: 

 Een denken op lange termijn  

 Verbanden met de ruimtelijke, maatschappelijke en historische context  

 Zuinig omgaan met de aanwezig ruimte  

 Aandacht voor de draagkracht en de beheersbaarheid van de ruimte  

 Functievermenging en verweving van activiteiten  

 Het creëren van een maatschappelijk en politiek draagvlak  

 Het creëren van randvoorwaarden voor het vrijwaren van een bloeiende economie, het 
verzekeren van mobiliteit en van aangename woonomgevingen. 
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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.  
 
Lokale  recreatieve  clusters  bestaan  uit  een  divers  aanbod  aan  recreatieve  activiteiten  die  in  elkaar 
nabijheid voorkomen. Dit kan zowel via een ruimtelijk samen voorkomen als via een concentratie van 
verschillende lokale recreatiepolen op een geringe afstand van elkaar. De nadruk dient te liggen op de 
integratie van de cluster in de kern die de cluster ondersteunt. De toegankelijkheid van de belangrijkste 
delen van de cluster dient steeds gegarandeerd te worden.  
 
Recreatie werkt ondersteunend aan het wonen. Bijkomende recreatie is mogelijk op niveau van de kern. 
Bestaande recreatie in de kern dient behouden en waar mogelijk versterkt te worden voor  zover de 
ruimtelijke  draagkracht  van  de  omgeving  niet  geschaad  wordt.  Kwaliteitsvolle  langzaam 
verkeersontsluitingen vanuit de kern naar de recreatie zijn gewenst.  
 
Het is belangrijk dat alle recreatieve ontwikkelingen respect hebben voor de omliggende  open  
ruimtefuncties.  De  ontwikkeling  van  de  recreatieve  functies  blijft  gericht  op  laagdynamische recreatie.  
 
Het  beleid  bij  landschapszones  zoals  het  dorp  van  Meerle  dient  gericht  te  zijn  op  een  aangename 
beeldkwaliteit. Waar mogelijk dient deze hersteld of geaccentueerd te worden. 
 

4.4 Mobiliteitsplan Hoogstraten 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het Beleidsplan van het gemeentelijk Mobiliteitsplan Hoogstraten wordt de volgende wegcategorisering 
vooropgesteld:  

- E19: Hoofdweg  
- N144 tot Hinnenboomstraat: primaire weg II  
- N14 tot aansluiting westelijke omleiding N115: secundaire weg II  
- N115: secundaire weg III  
- N124, N128, N138, N14 Hoogstraten – Breda, …: lokale wegen  
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Meerle is bijgevolg bereikbaar via de lokale weg N14, om richting het noorden via Nederland aansluiting te 
vinden met de autosnelweg A27 (afrit 14 Ulvenhout), en richting het zuiden doorheen de stadskern 
Hoogstraten langs de primaire weg N144 aan te sluiten op de autosnelweg E19 (afrit 2 Loenhout) . 
 
Voor de inrichting van  schoolomgevingen streeft de gemeente naar een bepaalde kwaliteit van de 
schoolomgeving  waarbij  de  volgende  ruimtelijke  maatregelen  kunnen  leiden  tot  een  hogere 
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de schoolomgeving:  

- het concentreren van parkeren in de schoolomgeving en het parkeervrij houden van  de 
schooltoegang (bijv. door het creëren van een Kiss & Ride voor kinderen op een bepaalde 
loopafstand van de school),  

- het  remmen  van  de  snelheid  van  het  gemotoriseerd  verkeer  tot  15  à  30  km/uur  in  de 
schoolomgeving  door  creatie  van  een  schoolerf  en  de  inbreng  van  snelheidsremmende 
voorzieningen zoals een verkeersplateau of middenberm  

- het bieden van ruimtelijke kwaliteit in de vorm van schoolerven, waarbij de openbare ruimte op 
één niveau gebracht wordt in de schoolomgeving. Een visuele scheiding (bijv. paaltjes, 
toegangshek) scheidt de verkeersruimte van het schoolgebeuren.  

- beperkt aandeel vrachtverkeer of vrachtwagenverbod tijdens bepaalde venstertijden inde 
toegangsstraat tot de school,  

- mogelijke verplaatsing van de toegang tot de school  
- parkeerplaatsen of opstelruimtes voor schoolbussen van De Lijn.  

 
Het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen voor niet-bewoners in de direct nabijheid van een school 
kan er toe leiden dat ouders misschien opteren om hun kinderen te voet of per fiets zelfstandig naar school 
te laten gaan. Op die manier kan de vicieuze cirkel 'steeds meer ouders brengen hun kinderen met de wagen 
naar school, want de weg naar school is erg onveilig omdat er zoveel auto’s zijn’ worden doorbroken.  
 
In november 2011 werd het gemeentelijk Mobiliteitsplan in herziening gesteld. In  de herziening wordt een 
beperkt aantal wijzigingen aangebracht in de categorisering van de wegen.  
 
Voor Meerle heeft dit tot gevolg dat – naast de N14 als lokale weg I, ook de N138 (Chaamseweg) en N128 
(Ulicotenseweg) een selectie als lokale weg II toebedeeld krijgen.  
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Ook wordt er een voorstel naar snelheidsregimes in de kern van Meerle uitgewerkt: 
 
Er wordt een verbeterde ontsluiting van Meerle met openbaar busvervoer voorgesteld. Wat betreft het 
fietsverkeer voorziet het mobiliteitsplan een duidelijke opwaardering van de infrastructuur in Meerle, met 
de aanleg van fietssuggestiestroken langs Kerkstraat (1 zijde), Chaamseweg en het eerste gedeelte van 
Ulicotenseweg. Verderop naar het oosten dient deze laatste fietssuggestiestrook over te gaan in een 
dubbelrichtingsfietspad (gepland). 

4.5 Woonbehoeftestudie Hoogstraten 
 Door IOK werd in 2015 een woonbehoeftestudie opgesteld voor de stad Hoogstraten, overeenkomstig de 

provinciale methodiek, zoals opgenomen in de handleiding “opmaken van de woningprogrammatie 2007-
2022 als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan” (versie september 2014).  
 
Meerle wordt in deze studie opgenomen als woonkern in het buitengebied, met meer dan 500 gezinnen.  
 
In Hoogstraten is een woningbehoefte van minimum 1.722 binnen het stedelijk gebied, en maximum 711 
in het buitengebied. Het bindend sociaal objectief was op het moment van opmaak van de studie nog niet 
bereikt. Er wordt verwacht dat dit objectief ook niet bereikt zal zijn voor 2020 voor wat betreft sociale 
koopwoningen.  
 
Tegenover deze behoefte wordt een realistisch aanbod voor de periode 2007-2022 geplaatst van  

- in kleinstedelijk gebied:  
o 804 percelen langs uitgeruste weg 
o 273 kavels in verkavelde binnengebieden 
o 291 wooneenheden te ontwikkelen in niet-verkavelde binnengebieden 
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o TOTAAL: 1.368 wooneenheden 
- In het buitengebied: 

o 170 percelen langs uitgeruste weg (waarvan 104 binnen woonkernen) 
o 29 percelen in verkavelde binnengebieden (geen in Meerle) 
o 46 wooneenheden te ontwikkelen in niet-verkavelde binnengebieden (in Meerle: 12 

eenheden potentieel aanbod in het gebied Park Eestermansstraat) 
o TOTAAL: 245 wooneenheden 

 
De confrontatie van aanbod versus behoefte levert in het buitengebied een openstaande behoefte 
van 466 wooneenheden. Dit aantal is zeer hoog ten opzichte van de initiële behoefte die bepaald is 
door de provincie, en kan niet volledig binnen woongebied opgevangen worden, ook niet indien 
vrijliggende percelen in woongebied worden bebouwd aan gemiddelde dichtheden.  
 
De motivatie tot het omvormen van een gedeelte van de zone voor openbaar nut, volgens het huidige 
RUP “Gemeenteplein Meerle”, naar woonzone door middel van de gedeeltelijke herziening van het 
RUP, kan dan ook gevonden worden in deze open staande behoefte, zoals aangetoond in de 
woonbehoeftestudie.   

 
 

 

 

  



Stad Hoogstraten  Gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” 

 

ontwerp, januari 2018         34 
 

 

5. BESTAANDE TOESTAND 

5.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

 
Luchtfoto. 

 

 
 

De dorpskern Meerle is historisch gegroeid als een bebouwingskern rond N14 Meerledorp en een pool rond 
Gemeenteplein, met de onderlinge verbinding via Kerkstraat. De beperkte voorzieningen die  het dorp  
vandaag  nog  kent,  alsook  de  nieuwe  invloeden  met  meergezinswoningen,  bevinden  zich  nog steeds 
langsheen deze straten. Voor de rest vormt de bebouwing rondom Kerkstraat – Gemeenteplein vandaag 
quasi de noordelijke grens  van  het  dorp:  de  meeste  woonwijken  zijn  ten  zuiden  van  de  Kerkstraat  
ontstaan,  als  een aaneengesloten ruimte begrensd door N14 – Lage Rooy – Ulicotenseweg. Lintvormige 
uitlopers van de dorpskern blijven beperkt tot de straat Chaamseweg en een gedeelte van de N14. Het  dorp  
is  omgeven  door  grootschalige  landbouwpercelen,  waar  de  bebouwing  in  hoofdzaak  een onderdeel  
uitmaakt  van  de  beroepslandbouw.  Ten  zuidoosten  van  de  dorpskern,  bereikbaar  via  de 
Ulicotenseweg, raakt het bosgebied Smisselbergen letterlijk aan de dorpskern. Iets verder ten noorden van 
de dorpskern is ook het bosgebied Elsakker gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het  Gemeenteplein  vormt  het  kruispunt  tussen  drie belangrijke wegen in de dorpskern van Meerle. In 
het westen ligt de Kerkstraat - de centrumstraat van Meerle -, in het noorden de Chaamseweg (N138) welke 
instaat voor de verbinding van Meerle met Chaam (Nl), en in het  zuiden  de  Ulicotenseweg  (N128),  die  
de verbinding  maakt  van  Meerle  met  Baarle-Hertog  en Baarle-Nassau  (Nl).  De  Kerkstraat  verbindt  
deze  twee  straten  met  de  N14,  wat  een  vrij belangrijke – zij het eerder lokale - verkeersfunctie op het 
Gemeenteplein brengt. 
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Het Gemeenteplein zelf is – buiten de directe omgeving van de kerk en het oude kerkhof- grotendeels 
ingericht als parkeerterrein. De groenbeleving gebeurt door middel van groenvakken met struikgewas en  
prominente  bomen,  maar  heeft  op  zich  niet  zoveel  verblijfswaarde.  Vooral  het  gedeelte  van  het 
Gemeenteplein ten zuiden van de kerk mist de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde die verwacht  
zou worden als hart van het dorp. Opvallend is dat de beide “pleinzones”, zijnde de onbebouwde delen ten 
zuiden van de kerk en vóór het Raadhuis,  niet  opgenomen  zijn  binnen  het  openbaar  domein,  maar  
juridisch  verankerd  zijn  als afzonderlijke kadastrale percelen in eigendom van de stad. Ook de weg ten 
westen van de kerk maakt deel uit van het Gemeenteplein. Op deze weg is momenteel een 
enkelrichtingssysteem ingesteld voor autoverkeer. De zeer beperkte verkeersfunctie en het smalle profiel 
van de weg met aanpalende waardevolle gebouwen (de Posthoorn en private woning), maken van dit 
gedeelte van het Gemeenteplein wellicht het meest pittoreske en gezellige deel. 
 
 
 
 

A. Raadhuis: het Raadhuis is beschermd als monument. Het gebouw kent vandaag geen duidelijke 
programmatie  en  wordt  eerder  beperkt  gebruikt  voor  gemeenschapsfuncties.  Een  integrale 
renovatie  van  het  gebouw  zowel  aan  binnenzijde  als  aan  buitenzijde  dringt  zich  op.  Een 
herbestemming  van  dit  beeldbepalende  gebouw  voor  dit  dorp  is  strikt  noodzakelijk  voor  
de goede instandhouding ervan en het ruimtelijk optimaliseren van het dorp.  

B. Oude jongensschool en onderwijzerswoning: de oude jongensschool en onderwijzerswoning 
worden vandaag gebruikt als bibliotheek en atelierruimte voor het IKO (kunstonderwijs). 

C. Pastorijwoning: modernistische pastorijwoning, bewoond door dorpspriester.  
D. Oude  jongensschool,  speelplaats  en  tijdelijke  containers  Stekelbees:  de  jongensschool  en 

speelplaats achter het Raadhuis staat sinds december 2016 leeg. Op de speelplaats van de oude 
jongensschool staan tijdelijk containers van de buitenschoolse kinderopvang ‘Stekelbees’. Een  
nieuwe  bestemming  dringt  zich  op,  aangezien  de  schoolfuncties  volledig  werden 
ondergebracht in de zuidelijk aanpalende nieuwe schoolgebouwen.  

E. Sporthal: de sporthal is een polyvalente ruimte, te behouden in haar huidige vorm. Mogelijks is 
een  intensivering  van  het  gebruik  van  het  gebouw  haalbaar  in  functie  van  het 
gemeenschapsleven. 

F.   parochiezaal Ons Thuis: de Parochiezaal “Ons Thuis” is een gebouw met polyvalente feestzaal 
en  lokalen.  Deze  worden  structureel  gebruikt  door  de  fanfare  en  momenteel  ook  door  het 
jeugdhuis Den Dorpel.  

G. Brandweerpost en gemeenschappelijke opslag: te behouden.  
H. Lokalen KLJ: te behouden. 
I. Lokalen en schietstand Sint-Jorisgilden: afgebakende zone in projectgebied met sterk privaat 

karakter, noodzakelijk omwille van veiligheid. Te behouden.  
J.  Evenementen en speelzone: grasveld voor tal van evenementen en sport- en jeugdactiviteiten. 

Een beperkte herstructurering en verdere vergroening van deze zone is aangewezen.  
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K. Voorplein: beeldbepalend voor het dorpscentrum, parkeren gebeurde voor het Raadhuis en aan 
de  rand  van  Ulicotenseweg.  Gezien  de  ligging  van  dit  voorplein  binnen  het  geklasseerd 
dorpsgezicht,  en  het  beeldbepalende  karakter  er  van,  worden  er  in  het 
dorpsvernieuwingsproject  geen  wijzigingen  in  aanleg  voorgesteld.  Toch  moeten  duurzame 
wijzigingen aan het voorplein in de toekomst mogelijk blijven.  

L. Kleuterschool: deze site ontstond als kleuterschool, maar doet vandaag dienst voor kleuter- en 
lager onderwijs. In september 2016 werd het nieuwbouwvolume dat tot stand gebracht  werd 
binnen het DBFM-project “Scholen voor morgen” effectief in gebruik genomen. Hierdoor zijn alle 
schoolfuncties geclusterd aanwezig op deze site, en worden de andere schoolgebouwen binnen 
het dorp verlaten. 
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6. VISIEVORMING 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voortbouwend  op  het  burgerparticipatietraject  en  de  ontwerp-  en  haalbaarheidsstudie  die  werden uitgevoerd  
voor  de  dorpskern  van  Meerle,  wordt  er  momenteel  een  concrete  projectrealisatie voorbereid.  Deze  realisatie  
bevat  een  zuiver  publiek  bouwproject,  meer  bepaald  de  renovatie  en herbestemming  van  het  Raadhuis,  alsook  
een  PPS-ontwikkeling  voor  zowel gemeenschapsvoorzieningen als woonfuncties. In de hiernavolgende teksten 
wordt de opzet  van de projectrealisaties zo concreet mogelijk toegelicht. Daarbij is het duidelijk dat de nodige 
vrijheidsgraden nog moeten worden meegenomen, aangezien het project nog maar in een voorbereidende fase is. 
De gewenste ontwikkelingen zoals hierna beschreven gaan echter uit van een maximalistisch scenario. Tevens  wordt  
er  aangegeven  op  welke manier  de  gewenste  ontwikkelingen  juridisch  zullen  worden verankerd binnen de 
gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein Meerle”.  

 

6.1 Projectonderdelen voor de dorpskernvernieuwing 
6.1.1 Bouwkundig en archeologisch erfgoed 

 

 
 

 
Voor het Raadhuis wordt vanuit een publiek initiatief een integrale renovatie voorzien, zowel van de buitenzijde van 
het gebouw als van het interieur. Om het gebouw voor gemeenschapsfuncties te kunnen gebruiken is een integrale 
toegankelijkheid noodzakelijk, en dient de verticale circulatie  verbeterd te worden. Aansluitend bij het 
renovatieproject zal er dan ook een uitwendig nieuwbouw volume met lift aan het gebouw worden toegevoegd. Zeer 
beperkte uitbreidingen aan het volume moeten eveneens mogelijk  zijn  in  functie  van  het  optimale  gebruik  van  
het  gebouw.  Het  geheel  van  de  renovatie  en uitbreiding gebeurt rekening houdend met de specifieke 
eigenschappen van het geklasseerd gebouw, en in nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed.  
Als bestemming voor het Raadhuis wordt een combinatie van gemeenschapsfuncties vooropgesteld. Binnen het 
bestaande volume wordt voorzien:  

- de bibliotheek  
- het lokaal dienstencentrum  
- enkele lokalen die multifunctioneel als ontmoetingsruimte ingezet kunnen worden  
- mogelijkheid tot inrichting van een beperkt aantal “flexwerkplekken”  

De  buitenruimte  rondom  het  Raadhuis  kan  bij  de  renovatie  betrokken  worden,  met  een  gehele  of gedeeltelijke 
herinrichting geïntegreerd binnen de totale aanleg van de omliggende onbebouwde ruimte, en  met  mogelijks  ook  
een  medegebruik  vanuit  de  gemeenschapsfuncties.  Zo  kan  een  gedeeltelijk gebruik  van  het  achtergelegen  
schuilhuisje  (op  de  speelplaats  van  de  school)  in  functie  van  onder andere bergruimten voor de 
gemeenschapsvoorzieningen worden overwogen.  
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Voor de vertaling naar het nieuwe RUP, betekent deze projectontwikkeling het volgende:  
- Renovatie van het Raadhuis binnen het bestaande volume moet mogelijk zijn overeenkomstig de decretale 

bepalingen van een geklasseerd gebouw.  
- Beperkte  uitbreiding  van  het  gebouw  met  een  verticaal  circulatie-element  in  functie  van  de 

toegankelijkheid is toegestaan.  
- Beperkte  uitbreidingen  van  het  volume  in  functie  van  het  optimale  gebruik  voor gemeenschapsfuncties 

zijn toegestaan.  
- Hoofdfunctie  van  het  gebouw:  gemeenschapsvoorzieningen,  publiekstrekkende functies m.i.v. 

flexwerkplekken, passend binnen het historische kader van het gebouw.  
- Een woonbestemming binnen het Raadhuis wordt binnen de stedenbouwkundige voorschriften als 

mogelijkheid behouden, om op flexibele en duurzame manier garanties voor een passend gebruik van het 
beschermde gebouw te kunnen bieden. Er zijn vandaag echter geen plannen om een woning onder te 
brengen in het Raadhuis. 

- De inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw dient de beeldkwaliteit van het geheel te versterken 
en tot een verbeterde gebruikswaarde en functionele integratie van de buitenruimte te komen. 

6.1.2 Schoolgebouwen achter Raadhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het schoolgebouw achter het Raadhuis wordt in het kader van de PPS een herbestemming naar de volgende 
gemeenschapsfuncties voorzien:  

- Jeugdhuis Den Dorpel: dit jeugdhuis is momenteel binnen het gebouw van het parochiecentrum voorzien, 
en zal een nieuwe locatie krijgen in het schoolgebouw. Het gaat bijgevolg om een herlocalisatie binnen 
dezelfde site.  

- Chiromeisjes Meerle: deze jeugdvereniging is vandaag gehuisvest in het oude weeshuis op de site aan de 
overzijde van de Ulicotenseweg. Aangezien het huidige gebouw niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften  
en  technische  vereisten,  is  het  wenselijk  de  jeugdvereniging  te herlocaliseren.  Het  weeshuis  
waarbinnen  hun  huidige  lokalen  gevestigd  zijn,  zal  worden afgebroken en vervangen door een 
woningbouwproject (zie verder).  

- Buitenschoolse kinderopvang BKO Stekelbees: deze functie is vandaag ondergebracht in een aantal 
containers tussen de sporthal en de onderwijzerswoning. Een volwaardige herlocalisatie, overeenkomstig 
de bepalingen van Kind & Gezin, is wenselijk.  
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- IKO  kunstonderwijs:  deze  functie  is  vandaag  gehuisvest  binnen  de  vroegere onderwijzerswoning  naast  
het  Raadhuis.  Omwille  van  de  clustering  van  meerdere gemeenschapsfuncties  die  in  hun  gebruik  
nauw  bij  mekaar  aansluiten,  en  de  totale ruimtebesparing die hiervan het gevolg kan zijn, is het eveneens 
wenselijk om  deze functie onder te brengen binnen het schoolgebouw en/of de aanpalende sporthal.  

- -  Polyvalente/gedeelde ruimten: om tot een optimaal en intensief ruimtegebruik te komen, zullen de  
verschillende  gemeenschapsvoorzieningen  maximaal  gebruik  moeten  maken  van gemeenschappelijke  
lokalen.  In  ieder  geval  zullen  bergruimten,  sanitair,  keukenfuncties, ontmoetingsruimten waar mogelijk 
voor meerdere functie worden gebruikt. 

 
Om  deze  verschillende  gemeenschapsfuncties  te  huisvesten,  is  het  huidige  schoolgebouw  niet voldoende groot, 
zelfs niet met het maximum aan polyvalent gebruik dat voorop gesteld wordt. Vanuit deze vaststelling werd er in 
eerste instantie gezocht naar een optimalisatie in het gebruik van de lokalen binnen  het gebouw  van  de sporthal. 
Deze  lokalen  worden vandaag nog in  hoofdzaak gebruikt voor schoolfuncties. Naar de toekomst toe komen er 
lokalen vrij, die aangewend kunnen worden in functie van de hierboven omschreven gemeenschapsvoorzieningen. 
Ook het medegebruik van de sporthal zelfdoor onder meer de jeugdvereniging is een goede optie tot intensivering 
van het gebruik van dit gebouw.  
 
Bijkomend aan de renovatie van het schoolgebouw binnen het bestaande volume, zal er daarnaast ook een  
nieuwbouw  gerealiseerd  moeten  worden  om  voldoende  ruimte  te  bieden  aan  de  verschillende 
gemeenschapsvoorzieningen.  Dit  nieuwbouwvolume  wordt  voorlopig  direct  aanpalend  aan  de achterzijde van 
het schoolgebouw voorzien. In ieder geval zal het nieuwbouwvolume een maximale bebouwde oppervlakte van 
250m² inhouden, en over maximaal 2 bouwlagen worden opgetrokken. De polyvalente nieuwbouw  is een  volume 
dat voor de  verschillende verenigingen  samen gebruikt moet kunnen  worden.  Hiervoor  denkt  men  aan  één  grote  
ruimte  die  flexibel  opdeelbaar  is  in  kleinere compartimenten. Het bouwvolume zal in het verdere verloop van de 
PPS concreet worden bepaald in functie van de noden van de hierboven vernoemde verenigingen, maar moet in de 
toekomst uitbreid baar zijn.  
 
De speelplaats tussen het Raadhuis en het schoolgebouw zal mee ingezet worden in functie van  deze  
gemeenschapsvoorzieningen.  Een  beperkte  vergroening  van  de  speelplaats  rondom  de waardevolle  bomen,  
alsook  het  toevoegen  van  enkele  speeltoestellen,  wordt  vooropgesteld.  De speelplaats blijft afsluitbaar op 
momenten van gebruik door bv. de buitenschoolse kinderopvang, maar kan  ook  opengesteld  worden  op  andere  
momenten  en  zo  een  multifunctionele  rol  opnemen  als buitenruimte voor het dorp van Meerle.  
 
De schuilhuisjes die de speelplaats grotendeels omranden, zullen worden omgevormd tot bergruimten  
in functie van de verschillende gemeenschapsvoorzieningen.  
 
Ook de groenruimten achter de sporthal en het schoolgebouw zal een opwaardering krijgen in het kader van de PPS. 
Daarbij wordt gezocht naar een grotere gebruikswaarde door het vergroenen van de zone, en het toevoegen van een 
aantal spelelementen (bv. skateveldje). Het geheel van verharde en groene ruimtes zal worden opgeknapt. 
 
Wat betreft de vertaling naar de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zal dit inhouden:  
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- renovatiewerken  van  het  schoolgebouw  en  de  sporthal  binnen  het  bestaande  volume  is mogelijk. 
Eveneens is een uitbreiding van de gebouwencluster met een nieuwbouwvolume van maximum  250m²  
bebouwde  oppervlakte  en  maximum  2  bouwlagen  toegestaan.  Dit nieuwbouwvolume dient zowel naar 
inplantingsplaats, architecturaal voorkomen, welstand en beeldwaarde passend te zijn binnen het 
geklasseerde dorpsgezicht.  

- Bestemming van het schoolgebouw, de sporthal en de nieuwbouw voor gemeenschapsfuncties, onderwijs 
gerelateerde functies, recreatieve functies, sportactiviteiten.  

- Renovatie van de schuilhuisjes op de speelplaats en intensivering in het gebruikt als berging is toegestaan.  
- Herinrichting van de speelplaats met vergroening en inrichting in functie van  de aanpalende 

gemeenschapsvoorzieningen  is  toegelaten.  De  bestaande  bomen  op  de  speelplaats  blijven behouden.  
- Inrichtingswerken  van  de  groene  zone  gelegen  achter  de  sporthal  en  het  schoolgebouw  in functie 

van een hogere gebruikswaarde, beeldkwaliteit en identiteit. Deze ruimte wordt te allen tijde opengesteld 
voor publiek gebruik. Eventueel afscheiden van beperkte deelzones in functie van  een  veilig  gebruik  door  
de  gemeenschapsvoorzieningen  is  toegelaten,  maar  mag  het algemene publieke karakter van de ruimte 
niet ondermijnen. 

  

6.1.3 Schoolgebouwen en onderwijzerswoning naast Raadhuis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor het schoolgebouw en de onderwijzerswoning naast het Raadhuis wordt in het kader van de PPS een  renovatie  
tot  drie  grondgebonden  wooneenheden  voorgesteld.  Ook  de  achterbouw  aan  de onderwijzerswoning in de 
richting van de sporthal wordt meegenomen in dit project. De voorgevels van de  gebouwen  alsook  de  voorste  
dakvlakken  dienen  integraal  behouden  te  blijven.  Bijkomende openingen in zij- en achtergevels alsook beperkte 
wijziging aan het achterste dakvlak zijn toegelaten, zonder daarbij het karakter van de woningen (opgenomen op 
inventaris bouwkundig erfgoed en binnen het geklasseerd dorpsgezicht) aan te tasten. De drie wooneenheden 
worden voorzien als geschakelde grondgebonden woningen met elk een eigen kleine private tuinzone achteraan. De 
renovatiewerken gebeuren in ieder geval binnen het bestaande volume (zonder uitbreidingen). 
 
Wat betreft de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP betekent dit:  

- Herbestemming  van  het  oude  schoolgebouw  en  de  onderwijzerswoning  tot  grondgebonden woningen.  
- Elk van de wooneenheden krijgt verplichte en private buitenruimte in de vorm van een tuin met minimale 

oppervlakte van 50m².  
- Om een duurzaam voortbestaan en flexibele invulling van de gebouwen in de toekomst te garanderen, 

wordt in de stedenbouwkundige voorschriften ook een invullen met gemeenschapsfuncties als optie 
behouden.  

- Alle  werkzaamheden  gebeuren  met  respect  voor  de  erfgoedwaarde  van  de  gebouwen  en passend 
binnen het geklasseerde dorpsgezicht. 
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6.1.4 Pastorijwoning en tuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de ontwerp- en haalbaarheidsstudie werd ter hoogte van de huidige pastorij een nieuwbouwproject voorzien  met  
meergezinswoningen.  De  huidige  pastorijwoning  is  gelegen  naast  de  oude onderwijzerswoning,  op  de  zuidelijke  
hoek  van  de  site  van  het  Raadhuis.  Het  inbrengen  van  een beperkte woonfunctie op deze site, biedt te 
mogelijkheid tot een inbreidingsgericht woonproject in het hart van Meerle, en een multifunctionele 24-uurs beleving 
op de site van het Raadhuis. Daarbij dient echter omzichtig omgegaan te worden met de opbouw en het volume van 
het woonproject, dat zich perfect moet inpassen binnen het geklasseerde dorpsgezicht, en moet aansluiten bij de  
wandvorming die vandaag aanwezig is vanuit het Raadhuis, schoolgebouw en onderwijzerswoning. In het kader van 
het PPS-project wordt er voorgesteld om in totaal een bruto vloeroppervlakte van ca. 2.700m²  aan  nieuwe  woningen  
in  te  brengen  in  de  dorpskern.  Daarbij  wordt  een  spreiding  van  het woningaanbod voorzien op de site van de 
oude school-weeshuis enerzijds, en de site van het Raadhuis anderzijds. Het woonprogramma moet zeer sterk 
inspelen op de specifieke noden die er zijn vanuit de eigen bewoners van Meerle, door het aanbieden van een 
typologie die geschikt is voor starters, jonge gezinnen en ouderen, binnen een kader dat zowel hoogkwalitatief als 
betaalbaar is. In het kader van de PPS  zal  dan  ook  aan  de  private  partner  gevraagd  worden  om  een  degelijke  
marktanalyse  en ontwerpoefening te maken om te komen tot de diversiteit in het woningaanbod op maat van 
Meerle. 
 
De totale injectie aan woongelegenheden binnen het centrum zal verdeeld worden over de site van de oude school 
en weeshuis langs de Ulicotenseweg-Gemeenteplein aan de overzijde van de site van het Raadhuis  enerzijds,  en  op  
de  site  van  het  Raadhuis  anderzijds.  Daar  waar  in  de  ontwerp-  en haalbaarheidsstudie een zwaartepunt aan 
wonen nog werd gelegd op de site Raadhuis, gaat de huidige visie  er  vanuit  dat  het  zwaartepunt  naar  wonen  zal  
komen  te  liggen  op  de  site van  oude  school  – weeshuis.  Het  voorgestelde  bouwprogramma  ter  hoogte  van  
de  huidige  pastorijwoning  met  tuin, bedroeg in de ontwerp- en haalbaarheidsstudie een bruto vloeroppervlakte 
van ca. 1.100m²; wellicht zal het programma dat in de PPS gerealiseerd wordt een stuk kleiner zijn. Daar waar initieel 
bovendien voorgesteld werd om een 13-tal kleine wooneenheden op het perceel van de pastorijwoning tot stand te  
brengen,  heerst  vandaag  de  visie  dat  er  wellicht  beter  een  iets  grotere  woningtypologie  en  een beperkter 
aantal wooneenheden wordt gestreefd. Aangezien noch het aantal wooneenheden, noch de totale bruto 
vloeroppervlakte vandaag gekend is, maar mee deel zal uitmaken van het ontwerptraject in het kader van het PPS-
verhaal, wordt er in de voorliggende plan-m.e.r.-screening echter nog steeds uitgegaan van een eerder maximalistisch 
programma, en zal er vanuit de randvoorwaarden die uit de screeningsprocedure voortkomen mogelijks een 
beperking binnen het RUP worden opgelegd. In ieder geval  is  de  historische  context  van  de  site,  gelegen  binnen  
het  geklasseerde  dorpsgezicht,  dé belangrijkste randvoorwaarde waaraan een kwalitatieve ontwikkeling zal worden 
afgetoetst. 
Ter voorbereiding van het RUP en de PPS-procedure werd er een structuurschets opgemaakt die de belangrijkste  
krachtlijnen  voor  de  ontwikkeling  van  de  woonfuncties  op  de  site  van  de  huidige pastorijwoning duidelijk maakt. 
Deze structuurschets gaat uit van het volgende: 

- Behoud van de voorgevellijn met de waardevolle gebouwen van Raadhuis, schoolgebouw en 
onderwijzerswoning als uiterste bouwlijn op de site van de huidige pastorij.  
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- Volumes die op of in de directe nabijheid van deze voorgevelbouwlijn geplaatst worden, dienen zich qua 
schaal en typologie aan te passen aan de aanpalende omgeving. Eventueel kan er met iets grotere volumes 
gewerkt worden aan de achterzijde van de site, waar de bebouwing de korrelgrootte aanneemt van de 
sporthal.  

- Een ruimtelijke spatie tussen de onderwijzerswoning en de bebouwing op de site van de pastorij is 
noodzakelijk, gezien de historische context enerzijds en het voetpad dat tussenin aangelegd moet worden 
anderzijds.  

- Gabarit, architecturale uitstraling en typologie van het volume vooraan dient nauw aan te sluiten bij de 
aanpalende waardevolle bebouwing.  

- Sint-Jorispad biedt ontsluiting en toegang tot de site. Aan de voorliggende groene ruimte wordt niet geraakt 
in functie van de toegankelijkheid van het terrein.  

- De  voetpaden  aan  linker  zijkant  en  achterzijde  van  de  site  bakenen  de  site  af  en  werken oriënterend 
voor de bebouwing.  

- De ontwikkelingen op de site richten  zich naar een collectieve tuinzone centraal binnen het project. Vanuit 
deze tuinzone kan aansluiting gezocht worden met de publieke groenzone aan de voorzijde van het project, 
waardoor deze publieke groenzone een verdere versterking kan krijgen. 

 
Naast  de  structuurschets  is  ook  de  historische  analyse  voor  de  site  en  omgeving  een belangrijk gegeven voor 
de opbouw van het ontwerp. Ontwikkelingen zullen in ieder geval tot stand komen in nauw overleg met Onroerend 
Erfgoed. 
 
Wat betreft de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP betekent dit:  

- Afbraak  van  de  huidige  pastorijwoning  en  vervanging  door  een  nieuwbouwproject met 
meergezinswoningen binnen een collectieve tuinzone is toegestaan.  

- De  wijze  waarop  de  bebouwing  wordt  opgetrokken,  beantwoordt  aan  de  principes  van  de 
structuurschets  zoals  hierboven  beschreven  (verder  uit  te  klaren  in  specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften bij opmaak van het RUP).  

- De meergezinswoningen hebben een typologie die beantwoordt aan de specifieke noden voor de eigen 
bewoners van Meerle, en gericht zijn op de doelgroep van starters, jonge gezinnen en ouderen,  binnen  
een  hoog-kwalitatief  en  betaalbaar  kader.  De mogelijkheden  tot collectief gebruik van bouwdelen en 
ruimten worden maximaal onderzocht en benut.  

- Het maximale woonprogramma dat op de site gerealiseerd kan worden, bedraagt een bruto 
vloeroppervlakte van 1.100m² en een maximaal aantal van 13 kleine wooneenheden. (wellicht zal  er  op  
basis  van  de  lopende  PPS-procedure  een  beperkter  woonprogramma  worden voorgesteld.  Dit  
gereduceerde  programma  zal  worden  vastgelegd  in  het  RUP.  Aangezien hierover vandaag nog geen 
zekerheid bestaat, en het wenselijk is in het kader van de plan-m.e.r.-screening  het  scenario  met  de  
grootste  inpakt  te  analyseren  en  evalueren,  wordt  er vandaag nog met het maximalistische programma 
rekening gehouden).  

- Toegang tot de site wordt genomen vanaf het Sint-Jorispad. Het doorbreken van de voorliggende groenzone 
in functie van de toegankelijkheid van de site is niet toegelaten.  
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- Het  woningproject  dient  de  voldoen  aan  de  gemeentelijke  parkeerverordening  van  de  stad 
Hoogstraten. Parkeren in functie van de woningen (1,5 parkeerplaats per wooneenheid) dient integraal 
binnen het eigen project opgevangen te worden en mag niet terecht komen binnen het openbaar domein. 

 
 

6.2. Plandelen los van het kernversterkingsproject 

 Los van het project tot dorpskernvernieuwing, dat enerzijds tot stand zal komen door de renovatie van het Raadhuis, 
en anderzijds door de opzet van een PPS-overeenkomst, zijn er binnen de gedeeltelijke herziening RUP 
“Gemeenteplein Meerle” nog enkele plandelen waarvoor wijzigingen ten  opzichte van de huidige juridische context 
(RUP nr.16 “Gemeenteplein Meerle”) vooropgesteld worden.  

6.2.1 Nieuwe schoolsite Ulicotenseweg 

 

 
 
 
 
 
 

Voor de schoolsite  gelegen aan de oostelijke  zijde  van  de Ulicotenseweg, aanpalend aan het  Sint-Jorispad en site 
Raadhuis, werd een nieuwbouwproject opgezet in het kader van de DBFM-procedure “Scholen  voor  Morgen”.  
Voor  de  vergunning  voor  de  betreffende  nieuwbouw,  die  alle  lagere schoolklassen en –voorzieningen zal 
bevatten, werd in de stedenbouwkundige vergunning een beperkte afwijking  gegeven  ten  opzichte  van  het  RUP  
“Gemeenteplein  Meerle”.  Concreet  schrijft  het  RUP “Gemeenteplein  Meerle”  voor  dat  in  een  zone  van  100m  
vanaf  de  voorste  grens  van  de bestemmingszone  aan  de  zijde  van  Ulicotenseweg,  bebouwing  met  maximaal  
2  bouwlagen.  In  het achtergelegen gedeelte kan nog slechts met een opstand van maximaal 1 bouwlaag 
ontwikkeld worden. De nieuwbouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, wordt met een 
opstand van 2 bouwlagen voorzien tot op een diepte van 104-106m vanaf de voorste perceelsgrens. De afwijking 
die verleend werd ten opzichte van het RUP, is dan ook zeer beperkt. 
 
In de toekomst zal de betreffende site zowel de kleuterschool als lagere school van Meerle huisvesten. De overige 
schoolgebouwen, aan de overzijde van de Ulicotenseweg en op de site Raadhuis, zijn reeds verlaten of worden in 
de loop van het volgende jaar ontruimd. Er worden geen initiatieven genomen om het  aantal  schoolkinderen  of  
activiteiten  te  verhogen  ten  opzichte  van  de  vroegere  situatie.  Het schoolgebeuren is vraagvolgend aan de 
demografische ontwikkelingen binnen Meerle. Wel moet  er rekening gehouden worden met een gewijzigd 
mobiliteits- en parkeergedrag door het samenbrengen van zowel kleuter- als lager onderwijs op 1 locatie. Waar 
vroeger de parkeerdruk in functie van de school in hoofdzaak op het Gemeenteplein en vóór het Raadhuis lag, zal 
het zwaartepunt aan parkeren en afzetten/ophalen van kinderen in de toekomst liggen ter hoogte van de 
parkeerzone in het begin van Ulicotenseweg. 
 
Met de nieuwbouw is voldaan aan de noden van de school vandaag en in de nabije toekomst. Duurzame 
ontwikkelingsperspectieven,  met  respect  voor  de  omgeving  en  binnen  de  draagkracht  van  de  site, moeten 
in de toekomst mogelijk zijn. Daarbij is het niet de bedoeling om de huidige bebouwbaarheid volgens  het  
heersende  RUP  “Gemeenteplein  Meerle”  verder  te  verhogen,  maar  wel  om  een  iets flexibeler  kader  te  
bieden  bij  de  herziening  van  het  RUP,  op  basis  waarvan  verdere ontwikkeling kan gebeuren. 
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Concreet voorziet het RUP een maximale bezettingsgraad van 75% over de integrale site. Dit levert een potentiële 
bebouwbaarheid op die veel hoger ligt dan de vandaag aanwezige gebouwen, inclusief de nieuwbouw. De 
onderverdeling in zones (met het verschil in maximaal aantal bouwlagen dat in het RUP wordt gemaakt tussen de 
eerste 100m en het achtergelegen gebied) lijkt, gezien de morfologie van de site en de ligging binnen de ruimere 
site rondom Raadhuis, bovendien eerder arbitrair. De aanpalende woningen aan Rondeelweg hebben bovendien 
ook 2 bouwlagen. Er wordt dan ook voorgesteld om in de gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein 
Meerle” de schoolsite als 1 geheel te bekijken, waarop bebouwing met maximaal 2 bouwlagen is toegelaten, en 
een globale maximale bezettingsgraad vast te stellen die kleiner is dan 75%, maar naar V/T-index dezelfde 
mogelijkheden biedt als het huidige RUP.  Met  andere  woorden:  door  het  toevoegen  van  de  mogelijkheid  tot  
tweede  bouwlaag  op  het achterste gedeelte van het perceel, kunnen dezelfde bouwmogelijkheden aangehouden 
worden met een kleinere footprint en dus meer open ruimte. Daarbij dient de bufferzone naar de achtergelegen 
woningen aan Rondeelstraat zeker behouden te blijven, en moet de afstand van de schoolgebouwen tot de 
betreffende woningen groot genoeg zijn (45°-regel). De voorschriften inzake verhardingen worden ongewijzigd 
overgenomen vanuit het huidige RUP. 

6.2.2 Parochiecentrum, Brandweer, Jeugdlokaal KLJ 

 

 
 

Aan de noordelijke zijde wordt de site Raadhuis begrensd door een gebouwencluster die zich lintvormig uitstrekt 
langsheen de perceelsgrens. Vooraan op de site is de parochiezaal “Ons Thuis” opgenomen in  de  inventaris  
bouwkundig  erfgoed.  Het  behoud  met  renovatie-  en  eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor dit pand worden 
vooropgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het huidige RUP “Gemeenteplein Meerle”. Vandaag wordt een 
gedeelte van de gebouwen gebruikt door jeugdcentrum  Den  Dorpel.  In  de  toekomst  zal  dit  jeugdhuis  worden  
ondergebracht  in  de  oude schoolgebouwen, en komt de ruimte in de parochiezaal weer vrij voor andere 
ontmoetingsactiviteiten voor  Meerle.  Er  zijn  in  de  toekomst  geen  concrete  uitbreidingswensen  of  -noden  
vanuit  het parochiecentrum. Toch moeten beperkte uitbreidingen mogelijk zijn om het duurzaam voortbestaan 
van het gebouw en haar activiteiten in de toekomst veilig te stellen. Achter het parochiecentrum bevinden zich de 
gebouwen van de brandweerpost Meerle. Ook voor deze gebouwen  wordt  het  behoud  en  de  mogelijkheid  tot  
renovatie  en  eventueel  beperkte  uitbreiding vooropgesteld, volgens de huidige bepalingen van het RUP 
“Gemeenteplein Meerle”. Helemaal achteraan, palend aan de brandweerkazerne, zijn de jeugdlokalen van KLJ terug 
te vinden. Deze  lokalen  zijn  vandaag  in  minder  goede  staat.  Renovatiewerken  binnen  het  bestaande  volume, 
alsook beperkte uitbreidingen, kunnen worden toegestaan. Het heersende juridische kader van het RUP 
“Gemeenteplein Meerle” wordt daarbij aangehouden. 
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Binnen  de  gedeeltelijke  herziening  RUP  “Gemeenteplein  Meerle”  worden  instandhoudings-  en 
verbouwingswerken  mogelijk  gemaakt  voor  het  parochiecentrum,  de  KLJ  en  de  brandweerkazerne. 
Eventuele uitbreidingen van de volumes moeten beperkt zijn in omvang en zijn gericht op het meer optimaal 
functioneren van de gebouwen en het duurzaam voortbestaan van hun activiteiten. Herbouw van de gebouwen 
is ook mogelijk, binnen hun bestaande footprint.  
Om een duurzaam voortbestaan en flexibele invulling van het parochiecentrum – een waardevol gebouw 
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed -  in de toekomst te garanderen, wordt in de 
stedenbouwkundige voorschriften ook een invulling met woonfunctie als optie behouden. Er zijn vandaag echter 
geen plannen om een dergelijke functiewijziging door te voeren aan het parochiecentrum. 
Indien 1 of meerdere van de bouwdelen - die vandaag op de perceelsgrens met de woningen aan Chaamseweg 
geplaatst zijn – in de toekomst zou worden afgebroken, is het wenselijk om een groenbuffer te voorzien ten 
opzichte van de betreffende achtertuinen. Op die manier blijft een eventuele overlast, afkomstig van de zone 
voor gemeenschaps- en recreatieve functies, tot een minimum beperkt.  

 

6.2.3 Lokalen en terreinen schuttersvereniging 

 
 
 
 
 
 

Tussen de sporthal en het Sint-Jorispad zijn de terreinen en lokalen van de schuttersvereniging gelegen. Voor dit 
perceel, dat deel uitmaakt van het plangebied, worden echter geen wijzigingen  ten opzichte van de huidige situatie 
vooropgesteld. In de gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” zal een passend vergunningenkader 
geboden worden, dat eventuele bouwwerken en ontwikkelingen voor de vereniging binnen het eigen perceel in de 
toekomst mogelijk maakt, net zoals dit vandaag het geval is binnen het RUP “Gemeenteplein Meerle”. 
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6.3 Onderzoek naar locatie-alternatieven 

 

In  de  “Ontwerp-  en  Haalbaarheidsstudie”  werden  op  basis  van  de  analyse  van  het  dorpsweefsel 
structuurschetsen  opgemaakt,  die  als  doel  hadden  de  kwaliteiten,  potenties,  kansen  en randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van de dorpsstructuur te visualiseren, en tegelijkertijd aanzetten te geven tot de wijze waarop 
ontwikkelingen de huidige structuur konden optimaliseren. Voor de site Raadhuis werd de structuurschets hiernaast 
opgebouwd. 
 
Op  basis  van  de  structuurschetsen  werden  vervolgens  concepten  opgebouwd,  waarin meerder  varianten  voor  
lokalisatie  van  de  woonfuncties  enerzijds  en  de  gewenste gemeenschapsfuncties anderzijds werden onderzocht. 
Op basis van de concepten was immers  een gerichte afweging van de locatie-alternatieven mogelijk.  
Voor de integrale dorpskern werden 2 basisconcepten tegenover mekaar gezet:  

- Concept 1: functies gestructureerd in duidelijke deelruimten  
- Concept 2: Structuur waar nodig, integratie waar mogelijk.  

Voor beide concepten werd per deelsite – en dus ook voor de site van het Raadhuis verder ontwerpend onderzoek 
verricht naar de concrete betekenis van het concept en de ontwikkelingsmogelijkheden die erdoor  ontstonden.  De  
figuren  op  de  volgende  bladzijden  geven  een  beknopt  overzicht  van  het ontwerpend  onderzoek.  Voor  meer  
uitgebreide  informatie  wordt  verwezen  naar  de  “Ontwerp-  en Haalbaarheidsstudie – Meerle, ons dorp”. 
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Op basis van de concepten en het 
ontwerpend onderzoek werd als slot van de 
conceptfase een eerste objectieve 
vergelijking gemaakt, die aangaf welke 
financiële, procedurele of juridische voor- en 
nadelen de betreffende concepten inhouden. 
De mogelijke beslissingen werden 
geschematiseerd in een keuzetabel. 
 
Op basis van de conceptnota en de 
keuzetabel, werd door de stad Hoogstraten 
en betrokken actoren een  aantal  
standpunten  ingenomen,  voorkeuren  
uitgesproken,  elementen  niet  verder  
weerhouden, aandachtspunten  
geformuleerd.  Dit  totale  proces  leidde  tot  
de  stedenbouwkundige  visie  zoals 
uitgewerkt in de Ontwerp- en 
Haalbaarheidsstudie, finaal nog verfijnd en 
bijgestuurd tot het gewenste 
ontwikkelingsperspectief voor de site 
Raadhuis, zoals omstandig werd beschreven 
in hoofdstuk 3.4.3. Omwille van het feit dat 
locatie-alternatieven zeer omstandig werden 
onderzocht, op een objectieve manier 
tegenover mekaar werden geplaatst en met 
een ruim draagvlak werden geoptimaliseerd 
tot 1 eindvoorstel,  is  het  niet  wenselijk  om  
de  verschillende  alternatieven  nog  verder 
te  onderzoeken  en evalueren in de 
voorliggende nota. Voor de achtergrond van 
de gemaakte keuzes wordt verwezen naar de 
“Ontwerp- en Haalbaarheidsstudie, Meerle 
ons dorp”. 
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7. DECRETALE BEPALINGEN 

7.1 Op te heffen voorschriften 
 De gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” vervangt gedeeltelijk het RUP “Gemeenteplein Meerle” als 

juridisch kader voor het vergunningenbeleid. 
 
De ruimtebalans, zoals in het volgende hoofdstuk geschreven wordt dan ook opgemaakt ten opzichte van het 
oorspronkelijke RUP “Gemeenteplein Meerle”. 
 
Er zijn geen geldige verkavelingen gelegen binnen het plangebied. Er worden bijgevolg ook geen verkavelingen 
opgeheven door het RUP. 
 

7.2 Ruimtebalans 

 De ruimtebalans wordt opgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke RUP “Gemeenteplein Meerle”, en wel als volgt:  
 

Totale oppervlakte plangebied: 24.327 m² 

Hoofdbestemming Volgens RUP “Gemeenteplein 
Meerle” 

Volgens gedeeltelijke herziening RUP 
“Gemeenteplein Meerle” 

Groenbuffer / bufferzone 240 m² 0 m² 

Openbaar nut en recreatie 20.985 m² 15.639 m² 

Openbaar plein + wegenis 3.102 m² 5.680m² 

Wonen  0 m² 3.008 m² 

 
 

7.3.Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

 Volgens de bepalingen van de VCRO, meerbepaald artikel 2.2.2, dient in een RUP een register opgenomen te 
worden, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd, die aanleiding 
kan geven tot een planschadevergoeding (art. 2.6.1), een planbatenheffing (art. 2.6.4) of een compensatie (Grond- 
en Pandenbeleid, boek 2, titel 2-3). 
 
Het grafisch voorgestelde register van planschade, planbaten, kapitaalschadecompensatie en/of 
gebruikerscompensatie (art. 2.2.2 §1, eerste lid 7° en 8°) is opgenomen in de plannenbundel, die deel uit maakt van 
dit dossier.  

- Regeling over planschade: volgens VCRO artikel 2.6.1 e.v. 
- Regeling over planbatenheffing: volgens VCRO artikel 2.6.4 e.v. 
- Regeling over kapitaalschadecompensatie: volgens decreet 27/03/2009 betreffende grond- en 

pandenbeleid, artikel 2.6.1 e.v. 
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- Regeling over gebruikerscompensatie: volgens decreet 27/03/2009 houdende vaststelling van een 
kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijziging, overdrukken en erfdienstbaarheden 
tot openbaar nut.  

 
De opname van percelen in dit register houdt niet in dat er sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een 
vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- en 
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld zullen worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven 
over toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden. 
 
Planbaten en planschade: 

- Omzetting van categorie “gemeenschapsvoorzieningen” naar categorie “wonen” kan mogelijks 
aanleiding geven tot planbaten 

Compensatie 
Er is geen kapitaalschadecompensatie noch gebruikerscompensatie van toepassing op het plangebied van de 
gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein Meerle”. 

 

7.4.Onderzoek naar milieu-effecten (M.E.R.) 

 In het voorbereidingstraject voor opmaak van het RUP werd er een plan-m.e.r.-screening uitgevoerd. Deze screening 
werd voor advies voorgelegd aan diverse instanties in de periode van 23 januari tot 23 maart. De adviezen werden 
vervolgens verwerkt in een eindnota, die werd overgemaakt aan de dienst MER voor een eindadvies. 
 
Op 3 mei 2017 werd door de dienst MER de volgende beslissing genomen in verbrand met de plan-m.e.r.-plicht. Deze 
beslissing houdt in dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, en dat 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
 
De eindnota van de plan-m.e.r.-screening, inclusief de eindbeslissing van de dienst MER worden als bijlage bij 
voorliggend document toegevoegd. De remediërende maatregelen en aanbevelingen opgenomen in het einddossier 
van de merscreening, werden verwerkt in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften bij dit RUP.  
Concreet gaat het om de volgende elementen:  

- Elke vergunningsaanvraag dient een passend en afdoend voorstel te doen voor opvang, buffering en 
infiltratie van het water op eigen terrein en/of op de direct aanpalende terreinen binnen het 
plangebied. Daarbij dient voldaan te worden aan de gewestelijke en gemeentelijke verordeningen 
terzake.  

- Er dient rekening gehouden te worden met de standaard clausules inzake bodem, opgelegd vanuit het 
Bodemdecreet. 

- De delen van een eventuele ondergrondse parkeergarage die niet bebouwd worden, dienen – al dan 
niet in de vorm van een “daktuin” – zodanig ingericht te worden dat er een maximale biologisch en 
faunistische waarde en biodiversiteit tot stand komt. Dit kan door het aanwenden van specifieke 
groensoorten, passend binnen de context, door een aangepast beheer en gebruik van de tuinzone. 
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- De inplanting van de nieuwbouw voor gemeenschapsfuncties achter het schoolgebouw naast de 
sporthal dient zodanig te gebeuren, dat de achterliggende groenzone zo min mogelijk wordt 
aangesneden.  

- Bij de heraanleg van de groenzone achter de sporthal en gemeenschapsfuncties dient ingezet te 
worden op een verdere versterking van de biologische en faunistische waarde en biodiversiteit, en het 
creëren van groene stapstenen tussen de voetbalvelden/kerkhof en de groenzone aan voorzijde van 
het Raadhuis. Ook de vergroening van de speelplaats speelt hierin een rol.  

- Het integraal behoud van het waardevolle bomenbestand in de groenzone aan voorzijde van het 
Raadhuis, staat voorop. Herinrichtingswerken in deze zone mogen geen aantasting betekenen voor 
fauna en flora. 

- Het decreet en de regelgeving inzake Onroerend Erfgoed  bieden een afdoende garantie voor een 
doorgedreven kwaliteitsbewaking van ontwikkelingen op het vlak van landschap en bouwkundig 
erfgoed. In het RUP dient specifiek gewezen te worden op de betreffende bepalingen, die integraal van 
toepassing zijn, en op het bindend eindadvies van de dienst Onroerend Erfgoed bij 
vergunningsaanvragen.  

 

7.5. Veiligheidsrapportage 

 Veiligheidsrapportage is algemeen een vorm van rapportage waarbij de risico's voor zware ongevallen verbonden aan 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in zogenaamde SEVESO-inrichtingen centraal staan. In Vlaanderen bestaan 
drie soorten van veiligheidsrapportage. De omgevingsveiligheidsrapportage en de samenwerkingsakkoord-
veiligheidsrapportage hebben betrekking op SEVESO-inrichtingen (hogedrempelinrichtingen) die een hoeveelheid aan 
gevaarlijke stoffen op hun terrein stockeren die een vastgelegde hoge drempelwaarde overschrijdt. De derde soort 
van veiligheidsrapportage, m.n. de ruimtelijke veiligheidsrapportage, heeft betrekking op ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, en vindt zijn oorsprong in het feit dat in het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening moet 
gehouden worden met de aanwezigheid of de mogelijke aanwezigheid van SEVESO-inrichtingen, en de veiligheid van 
de omgeving die daaraan verbonden is. Dit heeft tot gevolg dat in sommige gevallen de opstellers van een ruimtelijk 
uitvoeringplan verplicht worden om een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) op te laten maken. Het al dan niet 
opmaken van een RVR moet bij een RUP-procedure bekeken worden.  
Op Europees niveau werd de SEVESO-richtlijn opgesteld. De SEVESO II-richtlijn (86/92/EG) werd van kracht op 
03/02/1997.  Dit teneinde op een coherente en doeltreffende wijze hoge niveaus van bescherming te waarborgen 
binnen de gehele Europese Unie. Hiertoe legt de SEVESO II-richtlijn zowel aan de industrie (meer bepaald aan de 
zogenaamde SEVESO-inrichtingen) als aan de overheid verplichtingen op. Het Samenwerkingsakkoord is het resultaat 
van de omzetting van de SEVESO II-richtlijn in België. Bij wet van 22/05/2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 16/06/2001, werd instemming betuigd met het Samenwerkingsakkoord. Dit samenwerkingsakkoord werd 
inmiddels vervangen door het samenwerkingsakkoord van 01/06/2006 omdat als gevolg van de Europese richtlijn 
2003/105/EG tot wijziging van de SEVESI II-richtlijn moest het Samenwerkingsakkoord 1999 aangepast worden. In 
Vlaanderen werden op basis van dit samenwerkingsakkoord aanpassingen en aanvullingen aangebracht aan het 
decreet algemene bepalingen milieubeleid. Het principe van ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) werd 
geïntroduceerd. Het RVR werd gekoppeld aan de procedure van een RUP.  



Stad Hoogstraten  Gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” 

 

ontwerp, januari 2018         60 
 

Op 26/01/2007 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage definitief goed. Dit besluit is een noodzakelijk uitvoeringsbesluit bij het decreet Algemeen 
Milieubeleid. Artikel 4 van het besluit legt deze criteria wettelijk vast. De criteria zelf werden opgenomen onder de 
vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit.  
 
In het plangebied is geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk. In en aanpalend aan het RUP zijn een aantal 
aandachtsgebieden bestemd (kwetsbare locatie (school - sportzaal), gebieden met woonfunctie).  
 
Wat betreft het aspect externe mensveiligheid, werd de gedeeltelijke herziening van het RUP “Gemeenteplein 
Meerle” afgetoetst aan de hand van de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in 
bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage. 
 
Op 01/05/2017 is er een wijziging in het besluit in werking getreden: Het beslissingsdiagram is gewijzigd, en 
initiatiefnemers van een RUP moeten verplicht een RVR-toets doorlopen. Het uitvoeren van deze toets geeft aan dat 
het RUP niet aan de dienst Veiligheidsrapportage voorgelegd moet worden. 
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INHOUD 
 

Artikel 0: Algemene voorschriften  

Artikel 1: Zone voor openbaar nut en recreatie 

 1A: site Raadhuis 

 1B: schoolsite 

Artikel 2: Zone voor wonen en gemeenschapsfuncties 

Artikel 3: zone voor publiek plein 

Artikel 4: zone voor wegenis 

Artikel 5: OVERLAY: onroerend erfgoed 

 Geklasseerd monument 

 Waardevol bouwkundig erfgoed 

 Beschermd dorpsgezicht 

Artikel 6: OVERLAY: gebiedsontsluitingen 
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Artikel 0: Algemene voorschriften 
Toelichting Verordenend deel 
0.1 Voorschriften 

 Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of het beheer vast 
van het gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer en het grafische 
plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht. 
 
Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het 
verordenende gedeelte van dit RUP. 
 

0.2 Schaal en maatvoering 

 
 
 

De grens van het RUP is aangegeven op de diverse plannen die deel uitmaken van 
dit dossier. Van deze plannen is het grafisch plan het enige verordenende plan. 

De schaal en de daaruit afgeleide maten van de plannen zijn indicatief. Het grafisch 
plan is opgemaakt op basis van het grootschalig referentiebestand (GRB). De 
werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse 
worden vastgesteld. De op plan expliciet weergegeven maten zijn evenwel bindend. 
 

0.3 Op te heffen voorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorschriften van het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” worden opgeheven 
voor die plandelen die ook gelegen zijn binnen het plangebied van de “Gedeeltelijke 
Herziening RUP Gemeenteplein Meerle”. 
 
Er zijn geen verkavelingen gelegen binnen het plangebied. Er worden bijgevolg ook 
geen verkavelingen opgeheven door de “Gedeeltelijke herziening RUP 
Gemeenteplein Meerle”. 
 
De heersende gewestelijke en gemeentelijke verordeningen blijven  integraal van 
toepassing binnen het plangebied van de “Gedeeltelijke herziening RUP 
Gemeenteplein Meerle”. 
 

0.4 Bestaande gebouwen en constructies | overgangsbepalingen 

 Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte 
constructies, die al of niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit 
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ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, instandhoudings- en 
verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde volume. 
 
Bij herbouw of uitbreiding van een constructie moet de nieuwe bebouwing 
beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 
De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten 
moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 

0.5 Inplantingen van openbaar nut | technische ruimten 

 De realisatie van constructies en infrastructuur voor openbaar nut met beperkte 
omvang is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming.  
 
Van zowel de dakvorm als de bouwhoogte, zoals omschreven in de specifieke 
stedenbouwkundige voorschriften, kan worden afgeweken in functie van de 
installatie van technische voorzieningen, voor zover ze een architecturaal geheel 
vormen met het gebouw. 
 

0.6 Parkeren 
 Op 31 juli 2014 werden de gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen van 
de stad Hoogstraten goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. De gemeentelijke 
verordening bestaat uit verschillende deelverordeningen, waaronder de 
parkeerverordening. Bij alle nieuwbouwwerken en (grotere) uitbreidingswerken 
dient voldaan te worden aan deze verordening. De tabel hieronder geeft het 
minimaal aantal parkeerplaatsen weer voor functies. Ook technische voorwaarden 
voor de aanleg van parkeerplaatsen en garages worden in de verordening 
opgenomen. 

 
 

Binnen het plangebied is de gemeentelijke parkeerverordening integraal van kracht.  
 
Bij aanvragen van deelprojecten met een wijziging van het aantal wooneenheden of 
een functiewijziging, wordt als onderdeel van de toelichtingsnota een parkeernota 
gevraagd ter beoordeling van de vergunningsaanvraag.  
In de nota moet aangetoond worden dat er onverminderd voldaan is aan de 
gemeentelijke parkeerverordening.  
Bijkomend wordt een mobiliteitsprofiel geschetst dat rekening houdt met de 
cumulatieve effecten van verschillende deelprojecten binnen het plangebied, en 
voldoende informatie biedt over:  

- Het reeds bestaande aanbod aan parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen. 
- Een realistische inschatting van de bijkomende behoefte aan 

parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen en de wijze waarop aan deze behoefte 
tegemoet gekomen wordt in het project. 
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- Een realistische inschatting van het verkeersgenererend effect van de 
activiteiten binnen het project, en de wijze waarop dit effect wordt 
opgevangen in de onmiddellijke omgeving. 

Daarnaast dient in elk deelproject een voldoende aantal aan ruime, comfortabele en 
overdekte fietsstalplaatsen voorzien te worden. Deze stalplaatsen dienen vlot 
bereikbaar te zijn en uit te nodigen tot intensief gebruik. 
 

0.7 Begrippenlijst 

 - Bebouwde oppervlakte: De oppervlakte van de verticale projectie van 
constructies op het terrein. 

- Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of 
een kaveldeel, dat met behulp van voor het ruimtegebruik bindende 
voorschriften, aan en bepaald stuk of grond wordt toegedeeld. 

- Bijgebouw: bouwwerk of gebouw losstaand van het hoofdgebouw. Het 
bijgebouw is niet bedoeld om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te 
herbergen, tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., 
inherent verbonden aan de bestemming zoals voorzien in de bestemmingszone. 
Het bijgebouw kan niet los van het hoofdgebouw bestaan. 

- Bouwlaag: Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke 
of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met 
inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van de kelder en zolder. De 
bouwlaag voldoet aan een minimumhoogte volgens de Bouwcode. 

- Bouwhoogte: de totale hoogte van een bouwwerk inclusief bovenzijde nok. Tenzij 
in de voorschriften anders gesteld, wordt de bouwhoogte gemeten ten opzichte 
van het maaiveld. De hoogte van het maaiveld is daarbij het gemiddelde peil van 
de door de constructie of het gebouw, waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ingenomen grondoppervlakte.  

- B/T: De verhouding tussen de bebouwde oppervlakte van constructies en de 
terreinoppervlakte, voor een specifieke bestemmingszone of deelzone. 

- Constructie: een gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, 
publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame 
materialen, in de grond ingewerkt, aan de grond bevestigd of op de grond 
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of 
liggen, ook al kan het vlot uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is 
het volledig ondergronds opgericht. 
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- ééngezinswoning: Niet gestapelde woning op een eigen perceel; de woning heeft 
een eigen voordeur op het gelijkvloers niveau; de woning heeft op het eigen 
perceel een gelijkvloerse private buitenruimte met een minimale oppervlakte van 
60m² (met uitzondering indien de perceelsconfiguratie dit niet toelaat). 

- Functie: Het feitelijk gebruik van een onroerend goed of van een deel ervan 
- Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 

of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
- Grens der bestemmingszone: Is de lijn die de grens aangeeft tussen twee 

verschillende bestemmingszones. 
- Grondgebonden woning: woning die rechtstreeks toegankelijk is op het 

straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld. 
- Hoofdbestemming: de belangrijkste bestemming van het gebouw, die het 

grootste aandeel in oppervlakte en/of volume van het gebouw uitmaakt 
- Hoofdgebouw: het gebouw dat bedoeld is de voorziene bestemming te 

herbergen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk 
valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen. 

- Hoofdzakelijk vergund: Een stedenbouwkundige vergunningstoestand waarbij 
geldt dat: 

 Bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de 
voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of 
vergund geacht zijn, ook, wat de functie betreft 

 Overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien tenminste 90 
% van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van 
buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke 
onderkeldering onder het maaiveld, vergund of vergund geacht is, ook wat 
de functie betreft 

- instandhoudingswerken: Werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik 
van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het 
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 
onderdelen. 

- Meergezinswoning: Gebouw waarin minimum 2 woningen zijn ondergebracht 
met uitzondering van zorgwoningen en studentenhuisvesting. 

- Nevenbestemming: een secundaire bestemming die slechts in ondergeschikte 
mate toelaatbaar is naast de eerstgenoemde primaire bestemming die als 
hoofdbestemming wordt beschouwd. 
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- Parkeerplaats: Plaats aangelegd of gewoonlijk gebruikt voor het parkeren van een 
voertuig 

- Verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume 
van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60 % behouden 
worden 

- Verhardingen: Alle bodembedekkingsmaterialen en –behandelingswijzen die het 
grondoppervlak hard en minder waterdoorlatend maken. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen verhardingen met een stenig karakter, zoals bv. betonvloeren, 
asfalt en andere koolwaterstoflagen, betonstraatstenen, klinkers, tegels en half-
verhardingen zoals bv. grindafwerking en dolomiet die beperkt waterdoorlatend 
zijn. 

- Waterdoorlatende verharding: verharding bestaande uit een poreus materiaal 
en/of met voldoende onverharde voegen, waar het water doorheen kan 
infiltreren. Ook de funderingsmaterialen van een waterdoorlatende verharding 
dienen het vlot doorsijpelen van water mogelijk te maken, zodat 
oppervlaktewater effectief kan doordringen tot in de ondergrond. 

- Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid 
gebiedsdeel dat voor een bepaalde, door voorschriften vastgesteld, gebruikt 
bestemd is. 

- Zonegrens: grens tussen twee bestemmingszones. 
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Artikel 1: Zone voor openbaar nut en recreatie 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

Toelichting Verordenend deel 
1.1 Bestemming 

 
 
 
 

Zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, 
alsook voor dagrecreatieve infrastructuur op schaalniveau van de dorpskern van 
Meerle.  
 
Als nevenfuncties zijn toegelaten: jeugdverblijfsfunctie, horeca, personeelslokalen, 
kantoorfuncties en publiekstrekkende functies, voor zover deze in relatie staan tot 
de gemeenschaps- of recreatieve functies.  
 
Binnen de bestemmingszone wordt een onderscheid gemaakt – zoals aangeduid op 
het grafisch plan – tussen: 
Zone 1A: site Raadhuis en omgeving 
Zone 1B: schoolsite 
 

1.2 Bebouwing 

 
Bebouwing binnen de eerste 80 m van de bestemmingszone, impliceert dat 
nieuwbouwvolumes die toegevoegd worden achter het achterste schoolgebouw en 
de sporthal, beperkt blijven in bouwdiepte. Op deze manier blijft de achtergelegen 
groenzone maximaal gevrijwaard van bebouwing, en wordt het open 
landschappelijke karakter naar het kerkhof toe maximaal behouden. 
De bestaande brandweerkazerne is gelegen binnen de 80m-zone. 
Het bestaande gebouw van de jeugdvereniging KLJ, alsook het bijgebouw van de 
schuttersvereniging vallen buiten de 80m-zone. Voor deze bebouwing wordt een 
behoud vooropgesteld binnen de bestaande footprint, zonder uitbreidingen van de 
bebouwde oppervlakte. 
 
De oppervlakte van de zone 1A bedraagt 10.295 m² (alle cijfers zijn richtinggevend, 
gemeten op het GRB. Exacte oppervlakten dienen op het ogenblik van een 
vergunningsaanvraag bepaald te worden door middel van een opmetingsplan). 
In het RUP “Gemeenteplein Meerle” wordt een bezettingsgraad van 75% 
vooropgesteld binnen de 80m-zone, en 25% voor de achtergelegen zone. De 

Zone 1A: site Raadhuis: 
Plaatsing vrij binnen de bestemmingszone, voor zover gelegen binnen de eerste 80 
m vanaf de zonegrens aan de zijde Gemeenteplein (grens met bestemmingszone art. 
3).  
 
In het gedeelte van de bestemmingszone dieper dan 80m vanaf de zonegrens aan de 
zijde Gemeenteplein geldt dat er enkel instandhoudingswerken, verbouwingen of 
herbouw is toegestaan binnen de footprint van de reeds bestaande vergunde 
bebouwing. 
 
 
 
De maximale B/T binnen de deelzone bedraagt 0,3. 
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zonegrenzen in de “gedeeltelijke herziening RUP Gemeenteplein Meerle” zijn 
echter aangepast, zodat zich aangepaste bebouwingspercentages opdringen.  
De huidige bebouwing in de deelzone 1A bedraagt ca. 1.883 m².  
Een B/T van 0,3 levert een maximale bebouwde oppervlakte van 3.088m². Dit 
betekent een uitbreiding van 1.205m² ten opzichte van de bestaande toestand.  
 

 
 
 
 
 
 
De 45°-regel impliceert dat een gebouw minimaal even ver van de perceelsgrens 
ingeplant moet worden, als de gevelhoogte van het gebouw aan de betreffende 
zijde. Voor de schoolsite wordt de 45°-regel in acht genomen ten opzichte van de 
perceelsgrens met de aanpalende woning, dus inclusief de tussenliggende 
groenbuffer van 5m breed. 
 
 
De maximale B/T wordt ingeperkt ten opzichte van de bezettingsgraad die in het 
RUP “Gemeenteplein Meerle” werd vooropgesteld. In dit RUP werd een maximale 
bebouwingsindex van 75% voorgesteld, maar werd voor het achterste gedeelte van 
de site slechts 1 bouwlaag toegelaten. Door het toelaten van 2 bouwlagen over de 
volledige deelzone, kan een beperking van de B/T tot stand gebracht worden – 
hetgeen een voordeel oplevert naar openheid en bruikbaarheid van de 
onbebouwde delen van de schoolsite – zonder dat de totale vloeroppervlakte 
(uitgedrukt in V/T) in te perken. 

 
 
 
 
 

Er worden maximaal 3 bouwlagen toegestaan binnen de eerste 80 m vanaf de 
zonegrens aan de zijde Gemeenteplein. In het gedeelte van de bestemmingszone 
dieper dan 80m vanaf de zonegrens aan de zijde Gemeenteplein zijn maximaal 2 
bouwlagen toegestaan.  
 
Dakvorm: vrij 
 
Zone 1B: site school 
Plaatsing vrij binnen de bestemmingszone. Ten opzichte van de perceelsgrens met 
de aanpalende woning Rondeelweg 1 dient de 45°-regel aangehouden te worden, 
met een minimum van 5m voor de groenbuffer (zie 1.3). 
 
 
 
 
De maximale B/T binnen de deelzone bedraagt 0,6 
De maximale V/T binnen de deelzone bedraagt: 1,2 
Maximaal 2 bouwlagen 
 
 
Dakvorm: vrij 
 

1.3 Inrichting onbebouwde ruimte 

 
 
 
 

1A: site Raadhuis 
Maximaal 25% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  
 
De inrichting van de onbebouwde ruimte voldoet aan volgende kwalitatieve 
principes:  

- De bestaande waardevolle bomen dienen behouden te blijven.  
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Referentie beeldkwaliteit groenvoorzieningen binnen bestemmingszone art. 1A 

 

- Alle verhardingen dienen uitgevoerd te worden in kleinschalige 
waterdoorlatende materialen. Enkel in functie van specifieke sport- of 
spelactiviteiten zijn vloeistofdichte verhardingen toegestaan.  

- De groenzone achter de bestaande schoolgebouwen en sporthal dient 

ingericht te worden in functie van sport-, spel- en verblijfsactiviteiten, 

binnen een landschappelijke geheel.  

- Aanplantingen dienen te gebeuren met streekeigen en standplaatsgeschikt 

groen.  

- Beperkte reliëfwijzigingen zijn toegestaan. 
 
Indien de bestaande gebouwen, opgericht op de perceelsgrenzen van de woningen 
aan Chaamseweg, geheel of gedeeltelijk worden gesloopt en er geen herbouw tot op 
de perceelsgrens wordt voorzien, is het verplicht om een vervangende groenbuffer 
met een minimale breedte van 5m op te richten langsheen de betreffende 
perceelsgrenzen. Deze groenbuffer wordt ingericht in een samenhangende 
streekeigen groenstructuur, opgebouwd uit een gelaagd groenscherm van 
hoogstammige bomen, struiken en ondergroen, gericht op een visuele afscheiding 
van de bestemmingszone naar de aanpalende achtertuinen. 
 
 
1B: site school 
Maximaal 50% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  
De niet-bebouwde en niet-verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte met 
streekeigen en standplaatsgeschikt groen, in functie van spelactiviteiten, educatie en 
ruimtelijk-landschappelijke inkadering van de schoolgebouwen.  
Over de totale lengte van de perceelsgrens met woning Rondeelstraat nr. 1 dient een 
groenbuffer gerealiseerd te worden met een minimale breedte van 5m. De inrichting 
gebeurt in een samenhangende streekeigen groenstructuur, opgebouwd uit een 
gelaagd groenscherm van hoogstammige bomen, struiken en ondergroen, gericht op 
een visuele afscheiding van de schoolsite naar het aanpalende perceel. 
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Artikel 2: Zone voor wonen en gemeenschapsvoorzieningen 
Categorie van gebiedsaanduiding: “Wonen - woongebied” 

Toelichting Verordenend deel 
2.1 Bestemming 
Woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweven van wonen en aan 
wonen aanverwante functies het uitgangspunt is. De woongebieden zijn daarnaast 
ook bestemd voor inrichting met openbare ruimten (verharde en groene). Onder 
aan wonen aanverwante functies wordt verstaan: kleinhandel, horeca, openbare- 
en private rustvoorzieningen. Deze functies moeten verweefbaar en op maat zijn 
van de omgeving waarin ze zich bevinden. Ook gemeenschapsvoorzieningen zijn 
binnen de bestemmingszone toegelaten.  
 
De meergezinswoningen hebben een typologie die beantwoordt aan de specifieke 
noden voor de eigen bewoners van Meerle, en gericht zijn op de doelgroep van 
starters, jonge gezinnen en ouderen, binnen een hoogkwalitatief en betaalbaar 
kader. De mogelijkheden tot collectief gebruik van bouwdelen en ruimten worden 
maximaal onderzocht en benut. 
 
Gestapelde meergezinswoningen binnen de beschermde of bouwkundig 
waardevolle gebouwen (schoolgebouw, onderwijzerswoning, Raadhuis, 
parochiecentrum) zijn niet toegestaan, aangezien deze woningtypologie de 
karakteristieken van de waardevolle historische gebouwen te sterk in het gedrang 
zou brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zone is bestemd voor woningbouw, gemeenschapsvoorzieningen en aanverwante 
functies.  
 
 
 
 
 
 
Wat betreft de woonfunctie zijn zowel één- als meergezinswoningen toegestaan, in 
de typologie van geschakelde en/of gestapelde bebouwing. 
 
 
 
 
Voor het beschermde Raadhuis, alsook voor de gebouwen opgenomen in de 
inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed, zijn enkel grondgebonden 
ééngezinswoningen met private tuin toegestaan.  
 
 
Niet-bebouwde delen die grenzen aan een andere bestemmingszone, worden 
ingericht overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften van de aanpalende 
bestemmingszone (zone voor openbaar nut en recreatie – art. 1, of zone voor 
openbaar plein – art. 3).  
 
Nevenactiviteiten binnen de bestemmingszone:  

- kleinschalige recreatieve voorzieningen, voor zover ze niet storend zijn voor 
de woonomgeving  

- kleinschalige kamergebonden logies, zoals B&B en vakantiewoningen, als 
nevenbestemming bij het wonen. 

- horeca 
- handelszaken, vrije beroepen, kantoorfuncties 

 



Stad Hoogstraten  Gedeeltelijke herziening RUP “Gemeenteplein Meerle” 

 

ontwerp, januari 2018         72 
 

 
 
 

Zijn niet toegelaten:  
- activiteiten die sterk geluids-, geur- of lichtgenererend zijn 
- bedrijvigheid welke hinderlijk is voor de woonomgeving. 

 

2.2 Bebouwing 
 
Elk project binnen de bestemmingszone dient beoordeeld te worden op haar eigen 
ruimtelijke kwaliteit, maar vooral op haar verenigbaarheid met de omgeving, de 
ruimtelijke impact en de goede ruimtelijke ordening. 
 
De oppervlakte van de bestemmingszone bedraagt ca. 3.008m² (alle cijfers zijn 
richtinggevend, gemeten op het GRB. Exacte oppervlakten dienen op het ogenblik 
van een vergunningsaanvraag bepaald te worden door middel van een 
opmetingsplan).  
Een maximale B/T van 0,25 betekent een maximaal bebouwbare oppervlakte van 
1.504m². Vandaag is reeds 1.260m² bebouwing binnen de bestemmingszone 
aanwezig. Dit geeft een uitbreidingsmogelijkheid in bebouwing van 244m². 
Wanneer er uitgegaan wordt van de veronderstelling dat alle bebouwing ter hoogte 
van de huidige pastorij (ca.255m²) verdwijnt, betekent dit een potentie tot 
nieuwbouwproject met een bebouwde oppervlakte van 499m². 
 
 

Plaatsing van de gebouwen vrij binnen de grenzen van de bestemmingszone.  
Maximaal aantal wooneenheden binnen de bestemmingszone: 16 
 
 
 
Maximum aantal bouwlagen: 3 
Maximum B/T: 0,5 
Dakvorm: vrij. 
 

2.3. Tuinen en aanhorigheden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de niet-bebouwde delen binnen de bestemmingszone geldt:  
- Verhardingen in functie van toegangen tot gebouwen en terraszones zijn 

toegelaten. 
- De niet-verharde delen van de bestemmingszone worden ingericht als 

private of collectieve tuin, of als publieke groenzone. 
- Het oprichten van losstaande bergingen binnen de tuinzone is niet 

toegestaan. Bergruimten dienen voorzien te worden geïntegreerd in het 
hoofdvolume.  
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Artikel 3: Zone voor publiek plein 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

 

Toelichting Verordenend deel 
3.1 Bestemming 

 Deze zone is bestemd voor publieke ruimte, in een combinatie van plein en groene zone met 
parkinrichting.  
 

3.2 Inrichting 

 
 
 
De oppervlakte van de bestemmingszone bedraagt 3.547m². 
Vandaag is ca. 1.790m² verhard (voorplein school, 
dwarsparkeerplaatsen Ulicotenseweg, voorplein met 
parkeervoorzieningen Raadhuis, verhard pad vóór de gevels), 
hetgeen neerkomt op ca. 50%. Dit aandeel aan verharde ruimte mag 
in de toekomst maximaal behouden blijven. De onverharde delen 
dienen hun aanleg te behouden, tenzij er in samenspraak met 
Onroerend Erfgoed een nieuwe aanleg wordt voorzien. 

 
 
Vandaag zijn er binnen de bestemmingszone 31 parkeerplaatsen 
(diagonale opstelling in 2 stroken) vóór het Raadhuis gelegen, alsook 
20 dwarsparkeerplaatsen aan de zijde Ulicotenseweg.  

 
 
 
 

De inrichting van de ruimte dient te gebeuren vanuit het oogpunt van een autoluwe verblijfsplek, 
zonder doorgaande autobewegingen.  
 
Verhardingen binnen de bestemmingszone worden uitgevoerd in waterdoorlatende en 
opbreekbare materialen. Het aandeel aan verharding mag niet toenemen ten opzichte van de 
bestaande toestand op het moment van het in werking treden van het voorliggende RUP.  
 
De onverharde delen van de bestemmingszone worden aangelegd als hoogwaardige groene 
verblijfsplek met een parkachtig karakter. Groenaanplantingen gebeuren met streekeigen 
groensoorten. 
 
Het behoud van de waardevolle hoogstammige bomen binnen de bestemmingszone is verplicht. 
 
Binnen de bestemmingszone is een herinrichting van parkeervoorzieningen toegelaten, waarbij het 
aantal parkeerplaatsen niet mag toenemen ten opzichte van de bestaande toestand op het 
moment van het in werking treden van het voorliggende RUP. De parkeerzones dienen 
geïntegreerd te worden binnen de landschappelijke inrichting van de bestemmingszone.  
 
Bij de inrichting van parkeervoorzieningen en toegangen voor gemotoriseerd verkeer, dient 
rekening gehouden te worden met mogelijke conflicten tussen manoeuvrerende voertuigen en 
doorgaand verkeer op het traject Ulicotenseweg – Chaamseweg. Een hoge verkeersleefbaarheid 
en –veiligheid, snelheidsremmende maatregelen, voldoende zichtbaarheid dienen als 
uitgangspunten van een eventuele herinrichting aangehouden te worden, teneinde het 
verblijfskarakter van de omgeving te accentueren.  
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Er is geen bebouwing toegestaan binnen deze zone, met uitzondering van kleine constructies in 
functie van het gebruik van de bestemmingszone als publieke verblijfsplek: verlichtingselementen, 
straatmeubilair, beelden, … 
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Artikel 4: Zone voor wegenis 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

 

Toelichting Verordenend deel 
4.1 Bestemming 
De wegenis betreft het Sint-Jorispad, dat in hoofdzaak gebruikt wordt 
als voetgangers- en fietsverbinding in de richting van het kerkhof, 
maar eveneens een beperkt autogebruik kent in functie van de 
bediening van de aanpalende school, sporthal, schutterslokaal en 
kerkhof. 
  

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis voor gemengd verkeer (gemotoriseerd verkeer, 
voetgangers, fietsers) met een erftoegangskarakter.  
 

4.2 Inrichting 

 
 
 
 

In deze zone zijn alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het 
beheer van het openbaar domein, toegelaten. Elke ingreep inzake dient daarbij te voldoen aan de 
wetgeving inzake Onroerend Erfgoed 
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Artikel 5: OVERLAY: Onroerend Erfgoed 
Overlay over zones artikel 1A, 2 en 3  

 

Toelichting Verordenend deel 
 
 
 

Beschermd monument:  
Het Raadhuis van Meerle werd als monument beschermd door het M.B. van 02/12/2002, om reden van haar 
historische waarde.  
 
Elke vergunningsaanvraag voor werken en handelingen aan het Raadhuis dient te voldoen aan de wetgeving 
inzake Onroerend Erfgoed.  
 
 
Waardvol Bouwkundig Erfgoed:  
Binnen het plangebied zijn drie gebouwen opgenomen in de inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed. 
Renovatie en functiewijziging van deze gebouwen volgens de onderliggende bestemmingszone (art. 2) is 
toegelaten, voor zover de erfgoedwaarde en de beeldtaal van het gebouw behouden blijven.  
 
Elke vergunningsaanvraag voor werken en handelingen aan deze gebouwen dient te voldoen aan de 
wetgeving inzake Onroerend Erfgoed.  
 
 
Beschermd dorpsgezicht 
Elke aanvraag voor werken en handelingen binnen deze zone dient te voldoen aan de wetgeving inzake 
Onroerend Erfgoed.  
 
Nieuwbouwvolumes binnen de perimeter van het beschermd dorpsgezicht dienen naar inplantingsplaats, 
architecturaal voorkomen, welstand en beeldwaarde passend te zijn binnen de historische omgeving.  
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Artikel 6:  OVERLAY -  gebiedsontsluitingen  
Overlay over zones artikel 1A en 2  – indicatieve aanduiding 

 

Toelichting Verordenend deel 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verharde infrastructuur bij de gebiedsontsluitingen wordt zowel 
in breedte als vrije hoogte tot een minimum beperkt. Daarbij dient 
echter wel rekening gehouden te worden met een voldoende 
bereikbaarheid van alle gebouwen binnen de bestemmingszone 
door brandweer en hulpdiensten, hetgeen een minimale breedte in 
voldoende draagkrachtige ondergrond (4m), alsook een minimale 
vrije hoogte in geval van overbouwing (4m) noodzakelijk maakt. 

 
 
 
 

Zone bestemd voor de inrichting van ontsluitingswegen. De gebiedsontsluitingen worden gebruikt 
door langzaam verkeer. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer is enkel toegelaten in functie van 
hulpdiensten, en occasionele leveringen bij de gebouwen binnen de bestemmingszone.   
 
Op het grafisch plan worden de gebiedsontsluitingen indicatief aangeduid. Dit impliceert dat er 
minimaal een ontsluitingsinfrastructuur moet worden gerealiseerd van het begin- naar het 
eindpunt van de aangeduide pijlen, maar dat het verloop van de paden tussenin vrij gekozen kan 
worden, en ontwerpmatig geïntegreerd binnen de bestemmingszone.  
 
De gebiedsontsluitingen die mee instaan voor de bereikbaarheid van de bestemmingszone voor 
hulpdiensten, hebben een minimale breedte van 4 meter. De gebiedsontsluitingen worden verhard 
met duurzame materialen, die een voldoende grote draagkracht vertonen voor het gebruik door 
vrachtwagens en hulpdiensten (brandweer).Overbouwen van de ontsluitingen is toegelaten, voor 
zover er een minimale vrije hoogte van 4 meter wordt aangehouden voor de onderdoorgangen.  
 
De gebiedsontsluitingen waar geen toegankelijkheid voor hulpdiensten vereist is, hebben een 
maximale verharde breedte van 2 meter. 
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