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Gemeente Schilde – Werf 44 

Op 25 maart 2019 werd een eerste participatiemoment georganiseerd onder de vorm van een 

informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt werden aan de hand van panelen de procedure van het 

RUP, de feitelijke juridische toestand van het plangebied, de conclusies van de analyse en de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling met de visie en de concepten voorgesteld. De aanwezigen konden 

via een schriftelijk invulformulier bedenkingen neerschrijven. Tot en met 17 mei 2019 kon men ook 

opmerkingen indienen via een digitaal invulformulier op de gemeentelijke website. 

Volgende bedenkingen werden schriftelijk meegegeven: 

• Op het plan feitelijke-juridische toestand staan er veel bomen opgetekend, maar deze staan niet 

correct opgetekend. Zo staan er op verschillende plaatsen bomen opgetekend terwijl deze in 

werkelijkheid er niet staan. Verder werd de bomenrij langs de uitrit van Hubo niet op het plan 

opgetekend.  

• Het is belangrijk dat er langs de Antitankgracht een groene corridor wordt voorzien, waarbij er 

ruimte wordt voorzien voor ecologie en natuur zodat een verbinding wordt gecreëerd naar het 

natuurgebied verderop Drijhoekbos. 

• Momenteel wordt er aan het ’s Graevenhof een hoge aanbouw geplaatst. Deze aanbouw blijkt 

een restaurant met dakterras te zijn. De aanbouw zal zowel zonlicht wegnemen als inzicht 

creëren in de tuinen van de omliggende percelen. Men was niet op de hoogte dat de vergunning 

heeft uitgehangen en men is niet aangeschreven door de gemeente tijdens de 

vergunningsprocedure. 

• Men wenst te melden dat de vorige eigenaar van het pand Turnhoutsebaan 453 de muur– die 

gebouwd werd op het aanpalend tuinhuis – moet slopen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 

Men vraagt wie men hierover kan aanspreken. 

• Er wordt gevraagd of er appartementen toegestaan kunnen worden binnen zone B3 (wonen 

langs de Turnhoutsebaan, woonparkgebied). 

• Hoeveel bouwlagen mag men bouwen in zone B3 (wonen langs de Turnhoutsebaan, 

woonparkgebied)? 


