
 
 
 
 
 

 

Infomoment Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Turnhoutsebaan Oost 

- 14 september 2021  

Vraag en antwoord 

Mobiliteit 
Vraag: De bereikbaarheid van de Turnhoutsebaan vanuit de Drijhoekdreef zal sterk worden afgeremd 
door de realisatie van de winkelzone. Hoe zal dit worden opgelost? 
Antwoord: De Drijhoekdreef valt buiten het plangebied van het RUP. Artikel 4 zone voor grootschalige 
detailhandel zal worden ontsloten via 3 ontsluitingswegen op de Waterstraat, de Klein Waterstraat en 
de Turnhoutsebaan. Verdere toelichting hierover is terug te vinden in de mobiliteitsstudie (zie 
‘Scopingsnota RUP TBO – definitieve versie’ op gemeentelijke website: Zoekresultaten | Gemeente 
Schilde). 
De Drijhoekdreef zal weinig hinder ondervinden van de nieuwe ontsluitingswegen op de zone voor 
grootschalige detailhandel. 
 
Vraag: Is het de bedoeling dat de snelheid op de Turnhoutsebaan binnen het plangebied wordt 
verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u gezien de nieuwe invulling? 
Antwoord: Binnen het RUP worden geen uitspraken gedaan over de snelheid. Ruimtelijke bepalingen 
die snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk maken worden opgenomen in artikel 3.1. Openbare 
wegenis. 
 
Vraag: De supermarkt Carrefour binnen de zone voor grootschalige detailhandel wordt gewijzigd naar 
een Albert Heijn. Dit zal meer verkeer genereren. Het lijkt dan ook aangewezen om de snelheid te 
verlagen naar 50 km/u in functie van de veiligheid en de zwakke weggebruiker. 
Antwoord: De mogelijkheden worden ruimtelijk meegenomen binnen de voorschriften van artikel 3.1. 
Openbare wegenis. Zo wordt bijvoorbeeld de inplanting van vluchtheuvels mogelijk gemaakt. Het 
mobiliteitseffectenrapport maakt een inschatting van de toename van het verkeer rekening houdende 
met het maximale programma binnen het RUP. Er wordt hierbij ingezet op de trage weggebruiker. 
Concrete snelheidsbeperkingen zijn niet ruimtelijk van aard en worden niet opgenomen in het RUP. 
 
Vraag: Worden er extra zebrapaden / oversteekplaatsen voorzien? 
Antwoord: Hierover worden geen uitspraken gedaan in het RUP. Er zijn specifieke scenario’s 
besproken in de mobiliteitsstudie en de effecten ervan bekeken op het plangebied. Binnen de 
mobiliteitsstudie zijn ook tellingen gebeurd op strategische punten. Op basis van deze cijfers is er 
gewerkt aan de simulatie van de scenario’s. 
In artikel 3.1. openbare wegenis wordt gesproken over hedendaagse verkeersinfrastructuur / -trends 
zonder in detail te treden. 
 
Vraag: Kan de locatie van het Tweede Fondatiestraatje nog verplaatst worden? Deze loopt nu over 
privéterrein? 
Antwoord: Het Tweede Fondatiestraatje is een officiële buurtweg. Deze buurtweg wordt op plan 
indicatief aangegeven (artikel 3.2. Indicatieve openbare voetwegen). Binnen de zone kan de weg 
verlegd worden voor zover de minimale breedte van 1,6 meter gegarandeerd blijft. Het RUP maakt 
een versoepeling van de ligging mogelijk. 
 
Vraag: Wat gebeurt er met de ontsluiting naar de Oudebaan? Volledig afgesloten, aanleveringsweg 
vrachtwagens, …? 
Antwoord: De ontsluiting via de Oudebaan wordt niet expliciet uitgesloten.  
In de voorschriften staat dat: 

• De ontsluiting van de verschillende handelszaken (artikel 4) gebundeld moet worden in drie 
ontsluitingswegen.  

• De ontsluiting van de verschillende bedrijven in de zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en 
KMO (artikel 6) wordt maximaal gebundeld en georganiseerd langs de Klein Waterstraat.  

• De ontsluiting van de recreatiezone (artikel 5) takt aan op de infrastructuur binnen artikel 4. In 
dit artikel wordt de rechtstreekse ontsluiting op de Oudebaan wel expliciet uitgesloten. 
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Dit zijn conclusies vanuit de mobiliteitsstudie.  
 

Recreatiezone 
Vraag: Is de bouw van een gemeentelijke sporthal mogelijk in de zone voor recreatie (artikel 5)? 
Antwoord: De bouw van een sporthal is mogelijk binnen de voorschriften van het RUP. 
 

Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO 
Vraag: Op welke manier werd de zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO afgebakend? In de 
scopingnota was de scheiding meer naar het oosten, terwijl ze nu meer westwaarts schuift. Waarom 
net tot daar, en niet bijvoorbeeld verder naar het westen (richting antitankkanaal), zodat bepaalde, 
reeds lang bestaande situaties naar ruimtelijke ordening beter op hun plaats vallen?  
Antwoord: Voornamelijk de adviezen van de verschillende adviesinstanties tijdens de procedure van 
het RUP (naar aanleiding van de raadplegingsperiode en de plenaire vergadering) hebben de grens 
mee bepaald. 
 

Zone voor grootschalige detailhandel 
Vraag: Waar komen de drie ontsluitingsstraten in de zone voor grootschalige detailhandel exact?  
Antwoord: de exacte locatie wordt niet bepaald, maar wordt opengelaten. In de voorschriften wordt wel 
hard gemaakt waar wordt geparkeerd en vanwaar de ontsluiting dient te gebeuren. 
 

Wonen 
Vraag: In de zone voor wonen (artikel 7) worden aan de ene zijde van de Turnhoutsebaan woningen 
en KMO toegelaten en aan de andere zijde enkel wonen. Waarom dit verschil? 
Antwoord: Er wordt binnen het RUP gestreefd naar woonfuncties om andere functies (lees 
baanwinkels) te vermijden. 
Artikel 7 Zone voor wonen laat enkel wonen toe als hoofdbestemming. Artikel 7.1. en 7.2. laat vrije 
beroepen mits verweefbaar met de woonfunctie toe als nevenbestemming. In artikel 7.4. Woonparken 
zijn diensten, kleinschalige kantoren en vrijeberoepen gekoppeld aan de woonfunctie eveneens 
mogelijk. 
In de woonparkzone wordt de bouwlijn op minstens 20 meter uit de bestemmingsgrens met het 
openbaar domein voorzien. Hierdoor worden de woningen weggetrokken van de Turnhoutsebaan. Dit 
biedt meer garanties naar woonkwaliteit door de creatie van een groenscherm in woonparkgebied. 
Afhankelijk van het aantal percelen dat wordt samengenomen zijn andere woonvormen mogelijk. 
 

Woonparkzone 
Vraag: Definieer overgangszone B3 (artikel 7.4. Woonpark). 
Antwoord: De zone vormt de overgang van grootschalige detailhandel / bedrijvigheid naar 
woonparkgebied. De inplanting van de gebouwen is in deze zone zeer belangrijk. Gebouwen situeren 
zich vandaag dicht aan de Turnhoutsebaan. De constructies zullen dieper worden ingeplant waardoor 
er meer garanties zijn naar woonkwaliteit en meer het karakter van het woonpark kunnen aannemen. 
Zowel voor zone B3 als voor het achterliggende woonparkgebied zal deze invulling een verbetering 
van de woonkwaliteit met zich meebrengen. 
 
Vraag: Zijn KMO’s toegelaten in zone B3 (artikel 7.4. Woonpark)? 
Antwoord: KMO’s zijn expliciet uitgesloten in de voorschriften. Enkel diensten, kleinschalige kantoren 
en vrije beroepen gekoppeld aan de woonfunctie zijn hier mogelijk. Een uitzondering geldt voor 
meubelzaak Van Ende waar kantoren kunnen indien de bestaande gebouwen bewaard zouden 
blijven. 
 
Vraag: In artikel 7.4. Woonpark is er sprake van een totaalconcept. Wie trekt de kar van het 
totaalconcept?  
Antwoord: De gemeente maakt de realisatie van andere woonvormen in een totaalconcept mogelijk. 
Het is aan de eigenaars / partijen om samen te praten. Het is niet de bedoeling van het RUP om 
specifieke projecten naar voor te schuiven. Een masterplan / inplantingsplan is niet nodig voor de 
volledige zone, maar kan al vanaf dat er twee percelen worden samengenomen. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Vraag: De bebouwing in de woonparkzone wordt dieper ingeplant. Krijgen we hierdoor geen inkijk 
naar de achterliggende woningen? 
Antwoord: De percelen hebben een gemiddelde diepte van 100 meter. De bouwlijn wordt gelegd op 
minstens 20 meter. De bouwdiepte bedraagt maximaal 15 meter. Hierdoor resteert circa 65 meter. Er 
kan dan niet gesproken worden over inkijk naar de achterliggende percelen. 
 

Verlichting en reclame 
Vraag: Worden er regels voorzien betreffende lichtvervuiling (verlichtingsarmaturen, parkingspots, 
reclameborden,…) 
Antwoord: Er zijn hierover geen voorschriften opgenomen. De gemeente Schilde beschikt wel over 
een reclameverordening. 


