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1. Inleiding 

1.1. Situering van de opdracht 
Het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) “Nr. 1: Kerkhof en omgeving” werd bij Ministerieel 
Besluit van 22 juni 1994 goedgekeurd.  
Het BPA streeft, als instrument voor een ruimtelijk beleid, naar een zo groot mogelijke 
rechtszekerheid en legt bestemming en inrichting zo nauwkeurig mogelijk vast in de 
stedenbouwkundige voorschriften die bij het plan horen. Deze voorschriften laten 
derhalve weinig ruimte voor invullingen met hedendaagse architectuur, waardoor de 
vraag naar (soms zeer logische) afwijkingen zeer groot is. Een herziening van het BPA 
dringt zich dus op. 
Het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) van de gemeente Zoersel werd op 26 
mei 2005 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd bij besluit van 
11 augustus 2005 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen. 
De herziening van het BPA gebeurt dus middels een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

1.2. Leeswijzer 
Het dossier bevat: 
 een tekstbundel met de toelichtingsnota; 
 een tekstbundel met de stedenbouwkundige voorschriften; 
 een tekstbundel met het onderzoek naar de plan-MER-plicht; 
 het plan van de bestaande en juridische toestand; 
 het grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen; 

Inhoud van de toelichtingsnota 
Na dit eerste inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het plangebied gesitueerd in de 
ruimere context. 
In hoofdstuk 3 worden de relevante beleidsplannen toegelicht. Daarna wordt in 
hoofdstuk 4 een overzicht van de bestaande ruimtelijke en sectorale wet- en 
regelgeving, die van toepassing is bij de uitwerking van dit RUP, gegeven. 
In hoofdstuk 5 wordt de bestaande ruimtelijke context beknopt beschreven.  
In hoofdstuk 6 wordt een visie gevormd en worden concepten uitgewerkt, wat resulteert 
in een gewenste ruimtelijke structuur.  
De relatie van het gemeentelijk RUP met het GRS, waaraan het uitvoering geeft, wordt 
in hoofdstuk 0 apart besproken. 
Zoals in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaald werd, moet een opgave van 
de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en opgeheven worden 
eveneens deel uitmaken van het dossier. Deze lijst is te vinden in hoofdstuk 8. 
In het 9de hoofdstuk komt de ruimtebalans aan bod. 
In het 10e hoofdstuk wordt vervolgens de watertoets gemaakt. Hierin wordt nagegaan of 
het voorliggende plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de 
waterhuishouding in het gebied. Eventuele maatregelen komen hier eveneens aan bod. 
Het 11e en laatste hoofdstuk bevat een register van percelen waarop een 
bestemmingswijziging werd doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planbatenheffing, een planschadevergoeding of een 
bestemmingswijzigingscompensatie. 
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2. Situering 

2.1. Situering op macro-niveau 

Figuur 1: situering op macro-niveau

De gemeente Zoersel ligt ten oosten van de stad Antwerpen, op ongeveer 25 à 30 km 
van de binnenstad.  
Het RUP heeft betrekking op de herziening van het BPA “Nr. 1: Kerkhof en omgeving”. 
Het plangebied van het RUP komt dan ook overeen met het plangebied van dat BPA en 
is gelegen in het centrum van St.-Antonius, deelgemeente van Zoersel. Het bevindt zich 
langsheen en ten noordwesten van de gewestweg N12 (van Schilde naar Turnhout). 
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2.2. Situering op meso-niveau 

Figuur 2: situering op meso-niveau

De grenzen van het plangebied worden gevormd door wegen: in het zuidoosten valt de 
grens van het BPA samen met de as van de Handelslei (N12). De zuidwestelijke grens 
wordt gevormd door de straten Kwikaard, Jozef Cornelissenlaan en Kerkhoflei. De 
Jukschotstraat begrensd het gebied aan de noordwestelijke zijde en de noordoostelijke 
grens wordt gevormd door de F. Hensbergenstraat, Nieuwstraat en de Alfons 
Butsstraat. 
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3. Beleidskader 

3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk belicht het beleidskader voor de opmaak van dit gemeentelijk RUP. Het 
belangrijkste kader wordt uiteraard gevormd door het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook de relatie van het RUP met het GRS 
(waarvan het een uitvoering is) weergegeven. 
Een aantal opties uit dit GRS zijn een verdere uitwerking van het beleidskader 
beschreven in de ruimtelijke structuurplannen van de hogere overheid. Er wordt 
hiernavolgend dus eveneens kort op ingegaan. 

3.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Het buitengebied 
De gemeente Zoersel behoort volgens het RSV tot het buitengebied. De doelstellingen 
voor het buitengebied zijn: 
 vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos 

en wonen en werken); 
 tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 
 bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
 inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 
 bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
 afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch 

systeem; 
 bufferen van de natuurfunctie. 

Nederzettingsstructuur 
De nederzettingsstructuur in het buitengebied wordt gedifferentieerd door het gebruik 
van de volgende beleidscategorieën: kern, bebouwd perifeer landschap, linten en 
verspreide bebouwing. St.-Antonius kan beschouwd worden als een kern gelegen in het 
bebouwd perifeer landschap ten noordoosten van Antwerpen. 
Een multifunctionele ontwikkeling en verweving in de kernen van het buitengebied staat 
centraal bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomende ruimtebehoefte voor 
wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel en lokale economie moeten 
er aansluiten op de woonkernen. Lokale bedrijventerreinen worden afgebakend door de 
gemeente, aansluitend bij een hoofddorp of een bestaand bedrijventerrein. 

3.3. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 
Wonen en werken 
Zoersel wordt geselecteerd als een gemeente met een gewoon hoofddorp type III.  
 Dit houdt o.a. in dat bijkomende woningen slechts kunnen worden gerealiseerd in 

functie van de opvang van de natuurlijke aangroei. 

Verkeer en vervoer 
In de omgeving van het studiegebied werden volgende wegen door de provincie 
geselecteerd als secundaire wegen: 
 N12 als secundaire type III (functie: drager van fiets- en openbaar 

vervoerverbindingen) 
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3.4. GRS Zoersel 
Het GRS van de gemeente Zoersel werd goedgekeurd door de deputatie op 
11.08.2005. Het plangebied behoort tot de deelruimte N12 en St.-Antonius. De 
relevante elementen van de gewenste ruimtelijke structuur worden in dit hoofdstuk 
besproken. 

3.4.1. Relevante ruimtelijke concepten 

Behoud en versterking van het eigen karakter van de verschillende woonkernen 

Figuur 3: eigen karakter der kernen

De centrumgebieden van de 
verschillende woonkernen van 
Zoersel hebben elk hun eigen 
karakter, wat betreft ruimtelijke 
opbouw en voorzieningenniveau. 
De dorpskern St.-Antonius is gegroeid 
langsheen de steenweg N12 en kent 
een lineaire opbouw. Zoersel is min of 
meer concentrisch gegroeid rond het 
kruispunt van Oostmallebaan en 
Voorne. Halle is ontstaan als 
straatdorp met een lineair 
centrumgebied en is qua 
voorzieningen het minst uitgebouwd. 
Afhankelijk van de identiteit en de 
positie van de dorpskern in de 
hiërarchie kunnen er meer of minder 
woningen worden toegekend, zodat 
elke kern zijn eigen 
ontwikkelingstempo kent. 

Op deze manier behouden de afzonderlijke kernen hun eigen karakter. 

Kernversterking 

Figuur 4: kernversterking

Het woonbeleid zal gericht worden op 
versterking van de kernen, op 
inbreiding op maat van de dorpen en 
op het bestrijden van verdere 
uitzaaiing van bebouwing. 
De kernversterking is te realiseren 
door renovatie- en vervangingsbouw 
van bestaande woningen en door 
inbreidingsprojecten op plekken met 
potentie. Deze inbreidingsprojecten 
bouwen niet de hele kern vol, maar 
vrijwaren beeldbepalende open 
ruimtes die passen in de structuur van 
de kernen. 
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3.4.2. Gewenste deelruimte N12 en St.-Antonius 

Visie en doelstellingen 
St.-Antonius uitbouwen tot een multifunctionele kern 

Deze deelruimte vangt een belangrijk deel op van de behoefte aan bijkomende 
woningen. Ook kleinhandel en voorzieningen kunnen hier uitgebouwd worden, in of 
aansluitend bij het centrumgebied. Behouden en versterken van het multifunctioneel 
karakter van St.-Antonius staan hierbij voorop. 
Woongebied St.-Antonius uitloper van het bebouwd perifeer landschap 

Het bebouwd perifeer landschap ten noorden van Antwerpen is een deelruimte van 
Vlaams niveau. Deze strekt zich uit van Kapellen over Kalmthout, Brasschaat, Schoten, 
Schilde en Brecht tot in Zoersel. Het is een gebied met een aantal activiteiten-
concentraties die in relatie staan tot de nabijheid van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen en met een dominante bovenlokale groenstructuur. 
In de woongebieden kan verweving van andere functies met de woonfunctie worden 
nagestreefd. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn voor startende bedrijfjes om zich te 
vestigen in het woongebied. 

Concepten 
Lineaire ontwikkeling langs de N12 

Figuur 5: lineaire ontwikkeling langs de 
N12 

De N12 vervult een belangrijke functie als openbaar 
vervoersas op bovenlokaal niveau. Langs deze weg 
is de bediening door het openbaar vervoer conform 
de basismobiliteit. 
Nog mogelijke en gewenste (beperkte) 
ontwikkelingen worden lijnvormig langs deze (in de 
toekomst nog uit te bouwen) as uitgebouwd. 
Nieuwe woon- en andere projecten worden 
verbonden met de haltes op de openbaar 
vervoersas d.m.v. langzaam verkeersverbindingen. 
 

N12 als ruggengraat van St.-Antonius 

Figuur 6: N12 als ruggengraat 

Op het niveau van de kern van St.-Antonius 
fungeert de N12 als ruggengraat van het dorp. Het 
is aan deze centrale as dat een belangrijk aandeel 
van de handel en diensten gelegen zijn. Ruimtelijk 
wordt dit vertaald in een dichtere en hogere 
bebouwing en een intensief gebruik van het 
openbaar domein door zwakke weggebruikers.  
Nieuwe activiteiten en functies worden 
kernversterkend ingeplant. De kleinhandel langs de 
N12 die zich buiten het centrumgebied bevindt kan 
slechts beperkt verder ontwikkelen. 
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Gewenste ruimtelijke structuur 
Bebouwd perifeer landschap 

De hogere overheid stelt in samenspraak met de gemeenten een verkavelings- en 
dichthedenbeleid voor dit gebied op. De gemeente doet in dit verband reeds de 
volgende suggesties. 
In de woonwijken aansluitend op de kern van St. Antonius wordt een dichtheid van 15 
woningen per hectare nagestreefd (aangeduid als stedelijk park). Dit gebeurt conform 
de doelstellingen van het RSV. Ook de sociale projecten die in dit gebied gerealiseerd 
zullen worden moeten aan deze doelstelling voldoen. 
In de woonparkgebieden staan het groene karakter en het rustig woonklimaat voorop. 
Verdichting is hier niet aan de orde. Een grotere variatie aan woningtypologieën kan wel 
mits de schaal en het karakter van de omgeving worden gerespecteerd en ondersteund.  
In principe bepaalt de hogere overheid door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
de afbakening van dit gebied en legt zij ontwikkelingsperspectieven vast. Binnen die 
afbakening kan de gemeente zelf ook nog planningsinitiatieven nemen. 
Centrumgebied 

Binnen het centrumgebied van St. Antonius zijn volgende plekken structurerend: de 
Kapellei-Handelslei (N12), het St. Teunisplein en de schoolomgeving aan de 
Achterstraat. 
De gemeente is reeds gestart met een BPA (nr. 2 Achterstraat) om een kwalitatieve 
invulling te geven aan het gebied tussen Achterstraat en Handelslei. Dit gebeurt vooral 
door het voorzien van een volwaardige straatwand langs de noordzijde van de 
Achterstraat. De Achterstraat zelf is reeds ingericht als woonstraat. 
De kern kan kwalitatief verbeterd worden met structurele invullingen. Een grotere 
diversiteit in woonvormen wordt aangemoedigd. Nieuwe woningtypologieën moeten de 
veranderende behoeften van de samenleving opvangen en kunnen als strategische 
projecten een impuls betekenen voor de omgeving.  
Vanwege het woon- en winkelkarakter en de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen 
in de kern is het belangrijk veel aandacht te schenken aan de zwakke weggebruiker, 
parkeergelegenheid en de inrichting van het openbaar domein. 
Perron St.-Antonius 

In relatie tot het agrarisch gebied achter Joostens en het verder gelegen Molenbos 
vervult de kern van St.-Antonius een toeganggevende functie. Deze toegangen moeten 
herkenbaar gemaakt worden en zoveel mogelijk gebeuren langs lokale wandelwegen 
en paden (cfr. aangeduide wandel- en fietspaden in BPA Joostens en omgeving). 

3.4.3. Gewenste nederzettingsstructuur 

Gemeentelijke visie en concepten 
Optimalisatie van de nederzettingsstructuur 

Volgens de confrontatie tussen aanbod en behoefte volstaat het bestaande aanbod van 
woon- en woonuitbreidingsgebieden op het gewestplan om in de komende jaren de 
natuurlijke aangroei van de Zoerselse bevolking op te vangen. Er worden dus geen 
bijkomende woongebieden aangeduid.  
Bij het invullen van de woonbehoeften kiest de gemeente voor een duidelijk 
inbreidingsgericht beleid. Dit beleid is niet enkel gericht op het ontwikkelen van de 
resterende woongebieden, maar het zal ook gericht worden op renovatie en hergebruik 
van bestaande woningen en gebouwen, waar dit nodig en mogelijk is. 
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Het bestaande woningpatrimonium moet geoptimaliseerd worden. Hiervoor wordt de 
nederzettingsstructuur gedifferentieerd in verschillende beleidscategorieën. 
In het RSV wordt reeds een van deze categorieën gedefinieerd: het bebouwd perifeer 
landschap. De uitgangspunten voor het bebouwd perifeer landschap zijn het 
beschermen van de nog fragmentarisch voorkomende onbebouwde ruimte, het beheer 
en de beheersing van de nog aanwezige dorpen en de bundeling van de dynamiek 
inzake wonen en werken in de dorpen en op geselecteerde plaatsen. 
Concentreren van activiteiten in de kernen 

Door middel van een gericht beleid en strategische projecten wil de gemeente 
versterkte kernen realiseren. Hierbij moet een herkenbare inrichting met groene 
elementen worden nagestreefd en moet er een evenwicht worden gezocht met het 
doorgaand verkeer. 
Handel en diensten binnen de kernen moeten in de eerste plaats de plaatselijke 
bevolking dienen. Een goede inpassing van bestaande en nieuwe kleinschalige functies 
wordt nagestreefd binnen het bestaande bebouwde weefsel. 

Elementen van de gewenste nederzettingstructuur 
Bestuursniveau Ruimtelijke elementen Ontwikkelingsperspectieven 

Vlaams Gewest 
(of provincie) 

Bebouwd perifeer landschap  Het bundelen van de ontwikkelingen inzake 
wonen en werken in die plaatsen waar een 
functionele of morfologische concentratie en 
verdichting bestaat of wenselijk is (bv. 
Stationsomgevingen, de historische 
dorpskernen, knooppunten van openbaar 
vervoer, in de ‘centra’ van de wijken, in 
fragmenten waar concentratie aan 
kleinhandel, diensten e.d. voorkomen) 

 Het verbeteren van de interne samenhang 
tussen fragmenten en het geven van een 
eigen identiteit aan fragmenten 

 Het vrijwaren van het onbebouwde karakter 
van fragmenten, een duidelijke rol toekennen 
aan ieder fragment 

 Het naar functie uitzuiveren en differentiëren 
van het wegennet en een net van 
verbindingen voor het lokaal verkeer en het 
fiets- en voetgangersverkeer 

 Het creëren van mogelijkheden voor meer 
intensieve vormen van landbouw 

Gemeente Binnen de woonkernen en het 
bebouwd perifeer landschap wordt 
er nog onderscheid gemaakt 
tussen de centrumgebieden, waar 
zich de kleinhandel en functies 
bevinden, en de monofunctionele 
woongebieden. 
Centrumgebieden: 
 Als centrumgebied van St.-

Antonius worden de straten 
Kapellei vanaf Liersebaan en 
Handelslei tot aan de 
Uytroevenlaan geselecteerd, 
ten zuiden de Achterstraat en 
de Zoerselsteenweg tot aan 
Medelaar en ten noorden de 
Heybleukenstraat en het St-

 kernversterking en inbreiding op niveau van 
de respectieve kernen 

 kleinhandel en diensten worden bij voorkeur 
in de centrumgebieden gelokaliseerd, ook 
telkens op niveau van de respectieve kernen 

 bedrijvigheid is ook mogelijk, indien echter de 
draagkracht van de woonomgeving 
overschreden wordt moet een herlokalisatie 
naar een lokaal bedrijventerrein binnen de 
gemeente mogelijk zijn 

 de woonfunctie blijft prioritair, ook in de 
centrumgebieden, mogelijkheden voor wonen 
boven winkels en kantoren moeten geboden 
worden. 
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Bestuursniveau Ruimtelijke elementen Ontwikkelingsperspectieven 
Teunisplein 

 Selectie van Zandstraat-Dorp-
Oostmallebaan en de 
Kerkstraat tot aan 
Krekelenberg als 
centrumgebied van Zoersel 

 Halle-dorp als centrumgebied 
van Halle  

Uitwerking naar mogelijke gemeentelijke maatregelen 
Bebouwd perifeer landschap 

De afbakeningslijn van het gebied dient vastgelegd te worden in een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het provinciebestuur doet in haar structuurplan de suggestie 
naar de Vlaamse overheid om dat afbakeningsproces aan haar over te laten specifiek 
voor het bebouwd perifeer landschap ten noordoosten van Antwerpen (delen van de 
gemeenten Kapellen, Brasschaat, Schilde, Schoten en Zoersel). 
Het bepalen van het te voeren beleid binnen dit afgebakende gebied zal dan gebeuren 
door het provinciebestuur in samenspraak met de gemeenten. Na de afbakening van 
het gebied kan de gemeente een verkavelingsbeleid vastleggen door middel van een 
verkavelingsverordening of door middel van een gemeentelijk RUP. 
Woonkernen & centrumgebieden 

De gemeente is reeds bezig met een aantal planningsprocessen voor het 
centrumgebied van St.-Antonius. Als beleidsmaatregel zal zij de BPA’s nr.2 Achterstraat 
en nr.4 Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat afwerken. (Indien nodig kunnen deze 
planningsprocessen als RUP’s worden verdergezet) 
Voor alle drie de woonkernen St.-Antonius, Halle en Zoersel kan de gemeente RUP’s 
opmaken waarin o.a. de afbakening van de centrumgebieden en voorschriften voor 
inrichting, uitzicht en bebouwingstypologie van die centrumgebieden worden 
vastgelegd. Ook andere aspecten (zoals bvb. de perronfunctie) kunnen in deze RUP’s 
worden vastgelegd. 
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3.5. Mobiliteitsplan Zoersel 

Figuur 7: categorisering van wegen

De categorisering van wegen werd bepaald in het mobiliteitsplan (en juridisch verankerd 
in het GRS). Met betrekking tot het RUP zijn volgende selecties van belang: 
 de gewestweg N12 als secundaire weg type III 
 de Kerkhoflei als lokale weg type II (wijkontsluitingsweg) 
 de Heibleukensstraat als ontsluiting van de KMO-zone “de Kempen” 
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4. Bestaande juridische toestand 

4.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk komen juridische plannen aan bod, die ofwel geheel of gedeeltelijk in 
het plangebied liggen ofwel in de nabije omgeving ervan liggen en door hun eigenheid 
van belang kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het RUP. 
Eerst wordt een overzichtstabel getoond, waarna er een korte toelichting per relevant 
plan volgt. Verder komen ook een aantal plannen waarvan de juridische draagkracht 
nog onduidelijk is in dit hoofdstuk aan bod. 

4.2. Synthesetabel bestaande juridische toestand 
Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand 

Plan Kenmerken 
Gewestplan en ontwerp-gewestplan Gewestplan Turnhout (KB 30.09.1977)  

zie paragraaf 4.3

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen aangrenzend: 

 RUP “Herziening BPA Gemeenschaps-
voorzieningen Achterstraat” 
definitief goedgekeurd door deputatie dd. 
27.08.2009 

 RUP “Achterstraat” in opmaak 
zie paragraaf 4.4

Algemene plannen van aanleg geen 

Bijzondere plannen van aanleg  BPA “nr. 1 Kerkhof en omgeving”  
(MB 22.06.1994) 

aangrenzend: 

 BPA “nr. 3: Joostens en omgeving” 
(MB 03.06.2005) 

zie paragraaf 4.4

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geen 

VEN-gebieden (natuurdecreet) geen 

Verkavelingsvergunningen (zie lijst op te heffen verkavelingen in paragraaf 8.3)

Rooilijnplannen  rooilijn Handelslei (gewestweg N12) 
Buurtwegen  buurtweg nr. 68 

 voetwegen nrs. 168, 235 en 236 
zie paragraaf 4.5

Habitatrichtlijngebieden geen 

Vogelrichtlijngebieden geen 

Erkende natuurreservaten geen 

Gebieden met recht van voorkoop geen 

Ruilverkavelingen geen 

Beschermde monumenten geen 

Beschermde landschappen  4 bomen in de tuin van de pastorie 
(KB 12.04.1974) 

zie paragraaf 4.6

Beschermde stads- en dorpsgezichten geen 

Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) geen 
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Waterlopen  waterloop (tweede categorie) nr. 3.21.4 
(gelegen langs Jukschotstraat) 

zie paragraaf 10.2

Beschermingszones grondwaterwinningen geen 

PV’s van bouwovertredingen geen 
bron: GRS Zoersel, gemeentebestuur Zoersel en eigen onderzoek 

4.3. Gewestplan Turnhout 
 vastgelegd bij Koninklijk Besluit op 30 september 1977 

Figuur 8: uittreksel gewestplan Turnhout

Het plangebied van het RUP is volledig gelegen in woongebied volgens het gewestplan, 
met uitzondering van een kleine ambachtelijke zone, waar zich ook effectief een bedrijf 
bevindt (een vroegere meubelfabriek, waar nu vooral opslag van houtfineerplaten 
gebeurt). 
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4.4. BPA’s - RUP’s 

Figuur 9: BPA’s - RUP’s

bron: gemeentebestuur Zoersel

BPA “nr. 1: Kerkhof en omgeving”  
Definitief goedgekeurd bij MB van 22.06.1994. 
Dit BPA wordt momenteel volledig in herziening gesteld door middel van het 
voorliggende RUP. Zie ook paragraaf 4.4.1. 

BPA “nr. 3: Joostens en omgeving”  
Definitief goedgekeurd bij MB van 03.06.2005. 

RUP “Herziening BPA Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat” 
Het BPA nr. 4 “Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat” werd bij MB van 21.09.2006 
goedgekeurd. Het werd gedeeltelijk in herziening gesteld en uiteindelijk als RUP 
“Herziening BPA Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat” definitief goedgekeurd 
door de deputatie op 27.08.2009. 

RUP “Achterstraat” 
Dit RUP is in opmaak. 
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4.4.1. BPA “nr. 1 Kerkhof en omgeving” (MB 22.06.1994) 

Figuur 10: BPA “Nr. 1: Kerkhof en omgeving” (M.B. 22.06.1994)

bron: gemeentebestuur Zoersel

Het BPA “Nr. 1: Kerkhof en omgeving” verfijnt en detailleert de bestemming van het 
gewestplan. Het werd opgemaakt in functie van de versterking van de dorpskern en 
naar aanleiding van het vrijkomen van de gronden van het kerkhof achter de kerk en de 
gronden van de bouwfirma Van Pelt. 
De belangrijkste opties die in het plan werden genomen, zijn de volgende: 
 uitbouwen van de Handelslei als activiteitenas; 
 het creëren van een plein op het vroegere kerkhof; 
 het voorzien van een winkelgalerij en woonproject op de vrijgekomen gronden van 

de firma Van Pelt; 
 het creëren van een tweede plein aan de verlaten jongensschool, met behoud van 

het oude schoolgebouw (hierin bevindt zich heden de bibliotheek); 
 creëren van bouwmogelijkheden aan de Heibleukensstraat (in de achtertuinen van 

de woningen aan Handelslei); 
 de zone voor KMO volgens gewestplan wordt omgevormd naar een zone voor KMO 

én recreatie; 
 inrichting van het centrale binnengebied voor wonen; 
 de bestaande bebouwing (voornamelijk woningen) verder afwerken: wachtgevels 

afwerken, verkavelingen vervolledigen, opvullen open kavels; 
 de aanleg van een aantal groene ruimten; 
 verbeteren van de bereikbaarheid door het creëren van fietsers- en 

voetgangersverbindingen. 
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4.5. Buurtwegen 
Binnen het plangebied bevinden zich de voetwegen nrs. 168, 235 en 236. Op de grens 
van het plangebied bevindt zich de buurtweg 68 (Kwikaard, Jozef Cornelissenlaan, 
Kerkhoflei en Jukschotstraat). 

Figuur 11: uittreksel Atlas der Buurtwegen 

bron: GIS-cel Provincie Antwerpen 
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Een deel van voetweg nr. 168 werd 
afgeschaft op 11 oktober 2001. 
 
 

Figuur 12: afschaffing deel voetweg nr. 168 

bron: GIS-cel Provincie Antwerpen 

4.6. Erfgoed 

4.6.1. Beschermd landschap 
- 4 bomen in de tuin vd pastorij (KB 12.04.1974 - BS 18.10.1974) 

4.6.2. Bouwkundig erfgoed 
- Parochiekerk Sint-Antonius, Handelslei 23, Zoersel 
- Pastorie, Handelslei 33, Zoersel 

4.7. Vergunningentoestand 
Op vraag van de Dienst Ruimtelijke Planning van het provinciebestuur van Antwerpen 
wordt hiernavolgend de vergunningstoestand van de constructies die vallen binnen de 
overdrukzones “strook voor functies verwant aan het wonen”. 
Adres Vergunningstoestand 
Jozef Cornelissenlaan 23 
perceel 236 N 

bouwjaar 1958 (vergund geacht) 

Kerkhoflei 
perceel 240 R2 

regularisatievergunning dd. 07.10.1985 
referentie gemeente 34/86  
referentie stedenbouw 211.764 (3/c) 

Jukschotstraat 49 
perceel 128 P 

bouwjaar 1953 (vergund geacht) 

bron: gemeentebestuur Zoersel 
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5. Bestaande ruimtelijke context 

5.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied geschetst. 

5.2. Bestaande ruimtelijke structuur 

Figuur 13: luchtfoto - bestaande ruimtelijke structuur

bron luchtfoto: gemeentebestuur Zoersel
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Het plangebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 28,3 ha. Het is een vlak terrein 
zonder noemenswaardige reliëfverschillen. Centraal bevindt zich een omvangrijk 
braakliggend gebied, zoals duidelijk op de luchtfoto te zien. De bebouwing situeert zich 
vooral langs de randen. 
De Handelslei (gewestweg N12) is de ruimtelijke drager van het centrumgebied St.-
Antonius. Langs deze as is een belangrijk aandeel van de handel en diensten gelegen. 
Het RUP omvat de bebouwing langs deze Handelslei van Kwikaard tot Alfons 
Butsstraat. Tussen deze gebouwen bevinden zich eveneens nog enkele braakliggende 
gronden en percelen. 
Op de hoek van Kwikaard en Handelslei (de meest zuidelijke hoek van het plan) 
bevinden zich de voormalige bedrijfsgronden van de bouwfirma Van Pelt. Sinds de 
verhuis van de firma naar een nabijgelegen KMO-zone is er met deze gronden niets 
meer gebeurd en ze liggen er dan ook vrij verwaarloosd bij. 
Voor het overige omvat het plangebied vooral woningen (in open, halfopen en 
aaneengesloten bebouwing), een aantal voorzieningen (zoals post, scholen, 
bibliotheek) en de oude meubelfabriek “De Kempen”. 
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6. Visie en ruimtelijke concepten 

6.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk komen de visie en de doelstellingen van het RUP aan bod. De vertaling 
hiervan in ruimtelijke concepten onderbouwt en motiveert de opties van het RUP. 

6.2. Visie en doelstellingen 
Het gebied dat door het BPA nr. 1 “Kerkhof en omgeving” wordt begrensd is van 
cruciaal belang in de kern van St.-Antonius. Het speelt een belangrijke rol in de 
versterking van het centrumgebied enerzijds, maar is ook van belang in de opvang van 
de woonbehoefte in de gemeente. 
Het bestaande BPA streefde, als instrument voor een ruimtelijk beleid, naar een zo 
groot mogelijke rechtszekerheid en legde bestemming en inrichting zo nauwkeurig 
mogelijk vast in de stedenbouwkundige voorschriften die bij het plan horen. Deze 
voorschriften zijn ondertussen reeds verouderd en laten weinig ruimte voor invullingen 
met hedendaagse architectuur, waardoor de vraag naar (soms zeer logische) 
afwijkingen zeer groot is. Een herziening van het BPA drong zich dus op. 
De belangrijkste doelstellingen die aan de basis liggen van deze herziening zijn: 
 het versterken van de bebouwing langs de Handelslei en het opladen ervan met de 

meest dynamische functies, het toegelaten bouwprofiel wordt afgestemd op deze 
functies 

 versterken van de bebouwingsranden aan twee pleinen en eveneens opladen van 
deze bebouwing met een aantal functies; 

 delen van het oude BPA werden tot op heden nog niet gerealiseerd, voor deze 
gebieden wordt in het RUP een andere invulling en/of detaillering bepaald: 
 de verlaten bedrijfsgronden van de firma Van Pelt; 
 het centrale braakliggende gebied; 

 inbrengen van een aantal functies in het woongebied zoals seniorenhuisvesting en 
recreatie; 

 behoud van een aantal bestaande functies: 
 rijkslagere school; 
 postkantoor (met appartementen); 

 mogelijkheden voor revalorisatie en/of herbestemming van een aantal zones: 
 kleuterschool: mogelijkheid tot een andere bebouwingswijze (gericht op het 

plein) eventueel met een andere bestemming; 
 politiekantoor: mogelijkheid tot een andere bebouwingswijze (gericht op het 

plein) eventueel met een andere bestemming; 
 bibliotheek: mogelijkheid tot een andere bebouwingswijze (gericht op het plein) 

eventueel met een andere bestemming; 
 project Heidebloem; 
 in de oude ambachtelijke zone Heibleukensstraat wordt geopteerd voor een 

herbestemming (met overgangsbepalingen voor het bestaande 
bedrijfsgebouw); 

 in de resterende gedeeltes (voornamelijk bestemd voor wonen) worden slechts 
beperkte wijzigingen ten opzichte van het BPA doorgevoerd. 
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6.3. Ruimtelijke concepten 

6.3.1. Kernversterking 
De kern van St.-Antonius-Zoersel is lineair gegroeid langsheen de steenweg 
(gewestweg N12) tussen Antwerpen en Turnhout.  
Naast de steenweg (Handelslei) als historisch structurerend element kunnen in de 
toekomst ook twee pleinen (St.-Theunisplein en het plein aan de bibliotheek) een 
belangrijke rol spelen in het centrumgebied van St.-Antonius.  
Een zeer belangrijke rol is verder ook weggelegd voor de oude opslagplaats van 
bouwmaterialen van de firma Van Pelt, gelegen ten westen van de parochiekerk. 
Deze drie elementen zijn van cruciaal belang in de verdere versterking van de kern van 
St.-Antonius en dienen in het RUP de aandacht te krijgen die ze verdienen. De meest 
dynamische ontwikkelingen in het RUP situeren zich dan op en langs deze drie 
elementen. 

Bebouwing en functies langs Handelslei 

Figuur 14: bebouwing langs Handelslei 

Veel aandacht gaat uit naar de 
bebouwing langs de Handelslei zelf. 
In het vroegere BPA werden de 
bouwstroken langs Handelslei eerder 
versnipperd ingetekend. Het RUP 
voorziet hier in meer aaneengesloten 
bouwstroken met een uniform profiel 
van drie bouwlagen en een dak.  
Het is echter niet de bedoeling om 
een monotone bebouwingswand te 
creëren. Om het lineaire 
centrumgebied te versterken wordt 
deze wand onderbroken: zo zorgen 
bvb. verspringingen van de 
voorgevelbouwlijn en doorsteken voor 
langzaam verkeer voor afwisseling. 

De bestemming van de bouwstroken wordt verder in het RUP voldoende ruim bepaald: 
naast wonen wordt hier eveneens horeca, detailhandel, privé en openbare diensten, 
kantoren en gemeenschapsuitrusting toegelaten. 
Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan het behoud en de versterking van 
een aantal beeldbepalende gebouwen binnen de kern (zoals de voormalige afspanning 
Van Pelt, de kerk, de pastorij en de schoolmeesterswoning). Voor deze gebouwen 
worden specifieke bebouwingsvoorschriften opgelegd.  
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Afwerken pleinwanden 
Om in het lineaire centrumgebied van 
St.-Antonius ademruimte te creëren 
wordt de aandacht eveneens 
gevestigd op de verdere ontwikkeling 
van twee pleinen (St.-Theunisplein en 
het plein aan de bibliotheek) als 
structurerende elementen binnen het 
centrum. 
Rondom deze pleinen wordt er 
gestreefd naar bebouwing die een 
pleinwand vormt, waardoor de 
publieke ruimte beter afgebakend en 
gestructureerd worden. 
Deze bebouwing kan worden 
‘opgeladen’ met een aantal functies  

Figuur 15: afwerken pleinwanden

zodat er een levendig plein ontstaat waarrond kan worden gewoond en geleefd. 

Invulling oude opslagplaats bouwmaterialen 
Deze gronden vormen een kale plek binnen de kern. De ontwikkeling ervan wordt dan 
ook gedetailleerd vastgelegd in het grafisch plan en de voorschriften. 

Figuur 16: invulling oude opslagplaats bouwmaterialen 

Deze zone werd in het BPA 
aangeduid als twee projectzones, met 
vastlegging van een aantal 
bebouwingscoëfficienten. In het RUP 
wordt er voor geopteerd om deze 
zone meer te detailleren: twee 
bouwstroken worden gericht naar het 
plein en de Handelslei, de zijde 
langsheen Kwikaard wordt verder 
afgewerkt als een woonstraat.  
Het binnengebied tussen deze 
stroken krijgt een groenaanleg, maar 
er kan ook (beperkt) geparkeerd 
worden. 

Verder wordt in deze zone geopteerd voor het behoud en de revalorisatie van de 
“afspanning Van Pelt” als herberg. Het gebouw op zich is niet opgenomen in de 
bouwkroniek, maar heeft toch een zekere beeldbepalende waarde en als herberg maakt 
het deel uit van het collectieve geheugen van St.-Antonius. Rondom het gebouw krijgt 
de openbare ruimte een specifiek verkeersvrij karakter zodanig dat hier een 
kleinschalig, intiem pleintje kan ontstaan. In deze zone met een verkeersvrij karakter 
wordt ook een beperking inzake verhardingen opgelegd, om garanties te bieden voor 
een groene inrichting van deze ruimte. 
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6.3.2. Ontsluitingsconcept 

Hoofdontsluiting 
De ontsluiting van het gebied voor 
gemotoriseerd verkeer valt terug op 
de hiërarchie van de wegen zoals 
vastgelegd in het mobiliteitsplan. 
De N12 (Handelslei) is een 
secundaire weg type III, een drager 
van fiets- en openbaar 
vervoersverbindingen. Deze weg 
zorgt voor verbinding op bovenlokaal 
niveau. 
De Kerkhoflei is geselecteerd als 
lokale weg type II die ontsluiting geeft 
aan dit deel van de gemeente. De 
hoofdfunctie is verzamelen van het 
verkeer op wijkniveau. 

Figuur 17: hoofdontsluiting

De overige wegen in het plangebied zijn woonstraten, waarvan de voornaamste functie 
het geven van toegang is. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor de 
Heibleukensstraat die toegang geeft tot het bedrijf de Kempen en in de toekomst ook de 
parkeergelegenheid ter hoogte van dit bedrijf ontsluit. 
De huidige parkeerfunctie van een deel van het St.-Theunisplein blijft overigens 
behouden. 

Fijnmazig ontsluitingsnetwerk voor langzaam verkeer 

Figuur 18: netwerk langzaam verkeer 

De ontsluiting voor gemotoriseerd 
verkeer wordt aangevuld met een 
fijnmazig net van langzaam verkeers-
verbindingen. 
Deze maken het centrumgebied 
langs Handelslei toegankelijk en 
bieden aldus een alternatief voor de 
wagen. 
Verder ontsluiten deze verbindingen 
ook de verschillende functies en de 
woonwijk op zich. 

 

6.3.3. Ontwikkeling binnengebieden 

Invulling binnengebied (deel I) 
De detaillering van dit binnengebied wordt in het RUP anders opgevat dan in het BPA. 
Het BPA voorzag een monofunctionele woonbestemming, gedetailleerd door middel 
van bouw- en tuinstroken enerzijds en een aantal projectzones anderzijds.  
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Het RUP voorziet meer variatie in de bestemmingen: naast wonen wordt er ook ruimte 
bestemd voor seniorenhuisvesting en er wordt een zone aangeduid voor openbaar nut 
en recreatieve voorzieningen in een groen kader (kleinschalige lokaaltjes die kunnen 
gebruikt worden door de lokale sport- en recreatieve verenigingen, 
seniorenverenigingen, middenstandsverenigingen, enz.). 
Het binnengebied wordt ontsloten 
door middel van een nieuwe weg 
vanuit de Jukschotstraat naar de 
Heimeulenweg. Deze nieuwe weg 
ontsluit de aanpalende woonzones 
(artikel 5A en 5B). Voor de 
seniorenhuisvesting (artikel 6A) wordt 
specifiek een bedieningsweg 
aangeduid doorheen de zone met 
recreatieve voorzieningen (artikel 10). 
Op die manier kan de seniorenhuis-
vesting bediend worden vanuit de 
Kerkhoflei. Deze bediening bestaat 
bvb. uit catering, maar ook medische 
ondersteuning. Het is belangrijk dat 
deze de zone snel en vlot kunnen 
bereiken. 

Figuur 19: invulling binnengebied (deel I)

De inrichting van de projectzones wordt bepaald door middel van maximale 
terreinbezettingen, bouwhoogtes, V/T indexen, enz. die in de voorschriften worden 
vastgelegd. Voor de duidelijkheid worden in de bijgaande tabel deze cijfers 
weergegeven en omgerekend naar oppervlaktes, op basis van de oppervlakte van de 
verschillende zones. 

Tabel 2: terreinbezetting en V/T indexen binnengebied (deel I) 

 Artikel 5 A Artikel 5 B Artikel 6 A Artikel 10 

Oppervlakte van de zone 12344 19567 4105 5979

Maximale terreinbezetting (%) 20% 20% 40% 25%

Maximale terreinbezetting (m²) 2469 3913 1642 1495

V/T index 0,5 0,5 1,2 nvt

Maximale vloeroppervlakte (m²) 6172 9783 4926 1495

Maximale verharding (%) 15% 15% 40% 35%

Maximale verharding (m²) 1852 2935 1642 2093

Minimale groenaanleg (%) 25% 25% nvt 40%

Minimale groenaanleg (m²) 3086 4892 nvt 2392

Minimaal aantal woningen 30 50 nvt nvt

Bruto-opp. per woning (m²) 206 196 nvt nvt

Maximaal aantal woningen 40 70 nvt nvt

Bruto-opp. per woning (m²) 154 140 nvt nvt

Minimale woningdichtheid 24 26 nvt nvt

Maximale woningdichtheid 32 36 nvt nvt
 

Het woonproject in de zones 5A en 5B moet ruimte voorzien voor de opvang en 
infiltratie van het hemelwater dat afvloeit van de bebouwing en de verhardingen, niet 
alleen binnen de woonzones, maar ook van de nieuw aan te leggen wegen. Deze zone 
wordt gelokaliseerd naast de school. Op die manier kunnen deze voorzieningen voor de 



 Zoersel - RUP “Kerkhof en omgeving” - dossier ZOE130 
 definitief - 23 februari 2011 29 

waterhuishouding ook een educatieve functie krijgen. De zone voor voorzieningen in 
functie van waterhuishouding wordt dan op het grafisch plan ingetekend aangrenzend 
aan de school. 
Verder dienen er ook minimaal een aantal langzaam verkeersverbindingen doorheen 
het woonproject te worden aangelegd. Eén van deze verbindingen gaat door de hoger 
vermelde zone voor watervoorzieningen, waarmee wordt aangegeven dat deze 
verbinding en de watervoorzieningen, indien mogelijk, met elkaar gecombineerd dienen 
te worden. 

Invulling binnengebied (deel II) 
Het tweede binnengebied betreft de gronden van de voormalige meubelfabriek ‘De 
Kempen’ en de aangrenzende braakliggende gronden tussen de school en deze 
voormalige fabriek. 
De activiteiten van het bedrijf werden in de loop der jaren meer en meer afgebouwd. 
Het industriële gebouwencomplex wordt momenteel enkel nog gebruikt als opslagplaats 
voor fineerplaten, kantoren, sanitair en een toonzaal. Ook de woning van de 
bedrijfsleider maakt deel uit van het gebouwencomplex. Op korte termijn kunnen de 
bestaande bedrijfsactiviteiten in het gebouwencomplex nog worden verder gezet. Dit 
wordt opgenomen in een overgangsbepaling. 
De visie op lange termijn voor deze gronden is een volledige herstructurering als 
onderdeel van het woongebied. Het is deze lange termijn visie die wordt vertaald naar 
het bestemmingsplan. Voor het bestaande bedrijf wordt een overgangsbepaling 
uitgewerkt. De bestaande bedrijfsactiviteiten (voornamelijk opslag en bewerking van 
hout, bijbehorende kantoren en sanitaire voorzieningen en een beperkte toonzaal) 
kunnen voortgezet worden. Er wordt voor geopteerd om deze niet limitatief op te 
sommen in het voorschrift, maar enkel te verwijzen naar de bestaande 
bedrijfsactiviteiten. Op die manier kunnen eventuele aanvragen vanuit het bestaande 
bedrijf flexibel beoordeeld worden. 

Figuur 20: invulling braakliggend binnengebied (deel II) 

Aan de Heibleukensstraat wordt de 
publieke ruimte verruimd voor het 
realiseren van bijkomende 
parkeerplaatsen. 
Voor het overige wordt dit 
binnengebied eveneens in 
projectzones ingedeeld, gegroepeerd 
rond een insteekweg. Deze weg 
bestaat momenteel reeds als 
toegangsweg voor het 
gebouwencomplex en wordt in de 
toekomst openbaar gemaakt. 
De bestemming betreft in hoofdzaak 
wonen, maar in het gedeelte vooraan 
zijn eveneens gemeenschaps- 

voorzieningen mogelijk. Om in de toekomst alle opties open te houden, wordt deze 
bestemming niet verder gespecifieerd. 
Voor de duidelijkheid worden in de bijgaande tabel deze cijfers weergegeven en 
omgerekend naar oppervlaktes, op basis van de oppervlakte van de verschillende 
zones. 
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Tabel 3: terreinbezetting en V/T indexen binnengebied (deel II) 

 Artikel 5 C Artikel 5 D Artikel 7 B 

Oppervlakte van de zone 5573 2691 2416

Maximale terreinbezetting (%) 20% 25% 40%

Maximale terreinbezetting (m²) 1115 673 966

V/T index 0,5 0,63 1,2

Maximale vloeroppervlakte (m²) 2787 1682 2899

Maximale verharding (%) 20% 30% 40%

Maximale verharding (m²) 1115 807 966

Minimaal aantal woningen 12 8 8(*)

Bruto-opp. per woning (m²) 232 210 242(*)

Maximaal aantal woningen 18 12 16(*)

Bruto-opp. per woning (m²) 155 140 121(*)

Minimale woningdichtheid 22 30 nvt

Maximale woningdichtheid 32 45 nvt

(*) Bij deze berekening wordt er van uit gegaan dat het gelijkvloers van het gebouw voor 
gemeenschapsvoorzieningen wordt gebruikt. 

6.3.4. Groengebieden 
Om de levenskwaliteit binnen de wijk 
te garanderen werd er voldoende 
aandacht besteed aan 
groenvoorzieningen. 
Enerzijds worden er specifieke 
groenzones aangeduid: parkgebieden 
(A op de bijgaande figuur) en een 
groene binnenplaats (C). 
Hoewel in zone B bebouwing wordt 
toegelaten, vormt ook deze zone een 
belangrijk onderdeel van het groene 
kader in de wijk: het gaat hier om 
kleinschalige recreatieve en openbaar 
nuts voorzieningen in een groen 
kader. 

Figuur 21: groengebieden

Voor het overige worden er in de meeste bebouwbare zones van het plan ook nog een 
minimale oppervlakte groenaanleg opgelegd, al of niet met een openbaar karakter. Ook 
in de zones voor openbare wegenis wordt aandacht gevraagd voor groenaanleg en de 
aanplanting van bomen. 
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6.3.5. Specifieke bestemmingszones 

Figuur 22: specifieke bestemmingszones

Binnen het plangebied zijn er een 
aantal specifieke zones, met ofwel 
een specifieke functie ofwel een 
waardevol gebouw. 
Voor deze zones worden dan ook 
specifieke voorschriften uitgewerkt. 
De nummers op de bijgaande figuur 
verwijzen naar de artikelnummers 
van de stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP. 
Voor de waardevolle gebouwen zoals 
de voormalige afspanning ‘Van Pelt’ 
(3), de parochiekerk (6C), de pastorie 
met tuin (7C) en de 
schoolmeesterswoning (8c) wordt het 

behoud en/of de herwaardering vooropgesteld. De voorschriften bepalen de 
bestemming en de werken die toegelaten zijn aan de bestaande gebouwen. 
De andere aangeduide specifieke zones betreffen eveneens bestaande gebouwen en 
functies, maar voor deze zones wordt de mogelijkheid tot herstucturering (bvb. door 
middel van het oprichten van een nieuwbouw) geboden. 
Hier worden in de voorschriften per zone terreinbezetting, V/T index, enz. vastgelegd. In 
Tabel 4 worden deze cijfers weergegeven en omgerekend naar oppervlaktes, op basis 
van de oppervlakte van de verschillende zones. Ter verduidelijking wordt ook de 
terreinbezetting van de bestaande bebouwing meegegeven. 

Tabel 4: terreinbezetting en V/T indexen voor specifieke zones 

 Artikel
5 E 

Artikel
7 A 

Artikel
7 D 

Artikel
7 E 

Artikel 
8 A 

Artikel 
8 B 

Artikel
9 

Oppervlakte van de zone 1124 1967 990 15419 1016 3788 2700

Terreinbezetting bestaande 
gebouwen (%) 

30% 24% 58% 22% 50% 41% 

Maximale terreinbezetting 
(%) 

50% 25% 90% 25% 70% bouw-
strook 

75%

Maximale terreinbezetting 
(m²) 

562 492 891 3855 711 bouw-
strook 

2026

V/T index 1,75 0,75 2,5 0,6 1,5 0,8 2,3

Maximale vloeroppervlakte 
(m²) 

1967 1475 2475 9251 1524 3030 6210

Maximale verharding (%) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Maximale verharding (m²) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Minimale groenaanleg (%) nvt nvt nvt 40% nvt nvt nvt

Minimale groenaanleg (m²) nvt nvt nvt 6167 nvt nvt nvt

Minimaal aantal woningen 10 6(*) 8(*) nvt nvt nvt nvt

Bruto-opp. per woning (m²) 197 164(*) 223(*) nvt nvt nvt nvt

Maximaal aantal woningen 20 10(*) 14(*) nvt nvt nvt nvt

Bruto-opp. per woning (m²) 98 98(*) 127(*) nvt nvt nvt nvt

(*) Bij deze berekening wordt er van uit gegaan dat het gelijkvloers van het gebouw voor 
gemeenschapsvoorzieningen wordt gebruikt. 
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6.3.6. Aanpassing bestemming wonen 

Figuur 23: aanpassing bestemming wonen 

De resterende gedeeltes van het 
grafisch plan werden slechts beperkt 
gewijzigd ten opzichte van het BPA. 
Op enkele plaatsen werden de 
bouwstroken anders ingetekend en/of 
werden er beperkt een aantal 
bijkomende bouwmogelijkheden 
gecreëerd. 
Het betreft hier vooral het afwerken 
van wachtgevels, het vervolledigen 
van verkavelingen en het invullen van 
onbebouwde kavels. 
De belangrijkste wijzigingen in deze 
zones met bouw- en tuinstroken 
betreffen de voorschriften inzake 
bestemming en inrichting.  

Zo worden naast wonen overal kantoren en vrije beroepen als nevenbestemming 
toegelaten. In de donkere zone op bijgaande figuur worden deze nevenbestemmingen 
nog uitgebreid met reca, detailhandel, privé en openbare diensten, kantoren en 
gemeenschapsuitrusting. 
Ook het omvormen van bestaande woningen naar toeristisch logies wordt mogelijk 
gemaakt in de bestemmingsvoorschriften. Dit geldt trouwens voor alle woonzones in het 
RUP. 
Verder werden voor deze gedeeltes ook uniforme verkavelings- en 
bebouwingsvoorschriften (naar gelang het open, halfopen of aaneengesloten 
bebouwing betreft) uitgewerkt, evenals een regeling voor garages en bijgebouwen in de 
tuinstroken. 
Alle verkavelingen die binnen het grafisch plan vallen worden volledig opgeheven (met 
uitzondering van een drietal, die slechts gedeeltelijk worden opgeheven). Op die manier 
wordt er vermeden dat er tegenstrijdigheden ontstaan tussen de (verouderde) 
verkavelingsvoorschriften en de nieuwe voorschriften van het RUP. 
Ook het omvormen van ééngezinswoningen naar meergezinswoningen en het oprichten 
van meergezinswoningen wordt in deze zones mogelijk gemaakt (onder voorwaarde dat 
er voldoende parkeerplaatsen worden voorzien). De gemeentelijke visie over 
meergezinswoningen werd vastgelegd in een collegebesluit (dd. 06.03.2006, aangepast 
dd. 17.09.2007), waarbij het grondgebied wordt ingedeeld in twee zones: in zone 1 
kunnen meergezinswoningen worden gebouwd in functie van de grootte van het terrein 
en in zone 2 worden de mogelijkheden beperkt tot maximum 4 woongelegenheden. Dit 
besluit vermeldt dat voor percelen die gelegen zijn binnen een BPA, de voorschriften 
van het BPA van toepassing zijn. 
De mogelijkheden voor meergezinswoningen in het RUP werden afgestemd op dit 
besluit, in die zin dat enerzijds specifieke zones werden afgebakend met specifieke 
voorschriften waar meergezinswoningen kunnen worden gebouwd in functie van de 
grootte van het terrein en dat anderzijds in de overige zones (artikel 1) de 
mogelijkheden worden beperkt tot maximum 4 woongelegenheden. 
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7. Relatie van het RUP met het GRS 

7.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan wijkt op twee punten af van het 
richtinggevende gedeelte van het GRS Zoersel (volgens het advies van de Dienst 
Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen n.a.v. de plenaire vergadering): 

- de KMO-zone Heibleukensstraat is in het richtinggevend gedeelte van het GRS 
opgenomen als te behouden; 

- de bijkomende woningen zijn niet opgenomen in de woningprogrammatie van het 
GRS. 

Deze afwijkingen dienen grondig gemotiveerd te worden. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
de relatie van het RUP met het GRS, waarvan het een uitvoering is, beschreven.  
Tijdens de plenaire vergadering van 25.02.2010 werd afgesproken dat de afwijking kon 
gemotiveerd worden omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Deze motivering komt als 
eerste aan bod. 
Het voorzien van bijkomende woningen dient gecompenseerd te worden. Als tweede 
punt in dit hoofdstuk wordt dan ook een compensatieregeling uitgewerkt.  

7.2. Motivering van de afwijking van het GRS 
Ingevolge artikel 2.1.2. §3 VCRO kan de gemeente slechts afwijken van het 
richtinggevend deel van een ruimtelijk structuurplan omwille van onvoorziene 
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 
activiteiten ofwel omwille van dringende sociale, economische of budgettaire redenen. 
Dit moet uitgebreid gemotiveerd worden en de afwijking mag in geen geval een 
aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke draagkracht en de 
ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang brengen. 
Bijkomend kan er, indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het bindend 
sociaal objectief (artikel 4.1.2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- 
en pandenbeleid), afgeweken worden van het richtinggevend èn het bindend gedeelte 
van het GRS. 

7.2.1. Onvoorziene ontwikkeling van de ruimtelijke behoefte 
De KMO-zone aan de Heibleukensstraat is een historisch gegroeide situatie. Destijds 
bevond zich hier een meubelfabriek, die bij de opmaak van het gewestplan werd 
ingekleurd als KMO-zone. Het BPA “Kerkhof en omgeving” bevestigde deze 
bestemming en voegde er de mogelijkheid tot het verwezenlijken van dagrecreatie 
(sportzaal) aan toe. 
Heden zijn de gronden in gebruik door één bedrijf: Lignum Veneers nv, dat de 
gebouwen voornamelijk gebruikt voor stockage van fineerplaat, kantoren en toonzaal. 
De woning van de bedrijfsleider maakt eveneens deel uit van het gebouwencomplex. 
In het kader van de opmaak van het GRS werd een bedrijvenenquête uitgevoerd (zie 
Bijlage 2: resultaten bedrijfsenquête GRS, bedrijf Lignum Veneers, Hensbergenstraat 
1). Uit deze enquête bleken geen intenties van de bedrijfsleiding tot afbouw van de 
activiteiten. Integendeel, er was zelfs sprake van uitbreidingsplannen. 
De KMO-zone werd in het GRS dan ook als te behouden aangeduid. Uitbreiding is 
fysisch onmogelijk gezien de ligging omgeven door woningen. 
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De laatste jaren werden de activiteiten van het bedrijf echter meer en meer afgebouwd. 
De bedrijfsleider heeft zelf plannen in de richting van een herbestemming en 
gedeeltelijke afbraak van de gebouwen. Bovendien is er onduidelijkheid over de 
opvolging. 
Het gemeentebestuur is er dan ook van overtuigd dat het hier een onvoorziene 
ontwikkeling van een maatschappelijke activiteit (bedrijvigheid) betreft en wenst met het 
voorliggende RUP op deze ontwikkeling in te spelen. Zo niet dan dreigt de gemeente 
geconfronteerd te worden met de leegstand van deze gebouwen. 

7.2.2. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke draagkracht en 
ruimtelijke kwaliteit komen niet in het gedrang 

De belangrijkste reden om op deze ontwikkeling in te spelen is dat de afbouw van de 
bedrijfsactiviteiten een positieve impact heeft op de ruimtelijke kwaliteit in de kern en het 
centrumgebied van St.-Antonius. Op die manier is er immers geen risico meer op 
overlast naar de omgeving (bvb. op vlak van geluid en mobiliteit). 
De doelstelling op lange termijn is de herstructurering van de KMO-zone door middel 
van de afbraak van de bestaande gebouwen en de oprichting van nieuwe constructies. 
Het RUP legt daarbij een aantal bepalingen op (zoals afstand tot perceelsgrenzen, 
bouwhoogtes, enz…) zodat de nieuwe bebouwing beter in verhouding is tot de 
omgevende bebouwing. Delen van het bestaande gebouwencomplex bevinden zich tot 
op de perceelsgrenzen. Dit is een historisch gegroeide situatie en verre van ideaal te 
noemen. 
Het RUP maakt het dus mogelijk om de gebouwen te vernieuwen. Deze vernieuwing 
draagt bij tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, omdat de nieuwe gebouwen 
volgens hedendaagse technieken en comfort- en isolatienormen kunnen worden 
opgetrokken. 
De afwijking is dan ook geenszins van die aard dat de duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht of de ruimtelijke kwaliteit in het gedrang komen. 

7.3. Compensatie bijkomende woningen 
De herbestemming die voor de betrokken gronden op het grafisch plan wordt bepaald 
(m.n. Artikel 5D en Artikel 7B) maken het mogelijk om bijkomende woningen te 
realiseren. Aangezien volgens het bij de opmaak van het GRS geldende beleidskader 
de behoefte aan bijkomende woningen in Zoersel dient opgevangen te worden in de 
bestaande woonzones, moet deze herbestemming gecompenseerd te worden. 
De te compenseren oppervlakte van de herbestemming bedraagt 5107 m² (Artikel 5D = 
2691 m² en Artikel 7B = 2416 m²). Volgens de voorschriften kunnen hier 16 à 28 
woningen worden gerealiseerd. 
In het bestaande BPA bevinden zich vier groenzones met een openbaar karakter, voor 
een totale oppervlakte van ongeveer 10400 m². Het RUP brengt hier een aantal 
wijzigingen in aan (het park aan de achterkant van de pastorij wordt uitgebreid, in de 
groenzone ten oosten van de lagere school wordt bebouwing mogelijk gemaakt, het 
groene eiland in het noordelijke deel van het plan blijft behouden en wordt uitgebreid). 
Tegelijk voorziet het RUP ook in een aantal nieuwe groenzones met openbaar karakter: 
in de zone voor openbaar nut en recreatieve voorzieningen (artikel 10) moet minstens 
40% van de oppervlakte van de zone als groene ruimte worden ingericht; in de twee 
centrale zones voor wonen (Artikel 5A en 5B) moet minstens 25% van de zone 
eveneens als openbare groene ruimte worden ingericht en tenslotte dient de zone voor 
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binnenplaatsen en groenaanleg (artikel 12) voor minimaal 65% als groenzone worden 
ingericht. 
In de hiernavolgende tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen BPA en RUP, waarbij 
er alleen gekeken wordt naar groene ruimte met een openbaar karakter (dus geen 
privé-tuinen). 

Tabel 5: vergelijking oppervlaktes openbaar groen in BPA en RUP 

Oppervlakte openbaar groen in BPA “nr. 1: Kerkhof en omgeving” 
Artikel 16: park en groengebied 

4 zones 
10400 m²

Totaal 10400 m²

Oppervlakte openbaar groen in RUP “Kerkhof en omgeving” 
Artikel 5: zone voor wonen 

minstens 25% openbare groene ruimte (zone 5A en 5B) 
7980 m²

Artikel 10: zone voor openbaar nut en recreatieve voorzieningen in een groen kader 
minstens 40% openbare groene ruimte 

2400 m²

Artikel 11: zone voor park- en groengebieden 6850 m²

Artikel 12: zone voor binnenplaatsen en groenaanleg 
minstens 65% als semi-publieke groene ruimte 

1800 m²

Totaal 19030 m²
bron: eigen verwerking 

Uit de tabel blijkt duidelijk dat er in het RUP t.o.v. het BPA veel meer groene ruimte 
wordt voorzien (bijna dubbel zoveel). Het verschil in oppervlakte van 8630 m² gaat ten 
koste van woonzones in het BPA. Deze omvorming van woonzones in het BPA naar 
groenzones in het RUP compenseert dus ruimschoots de oppervlakte van 5107 m² 
nieuw woongebied dat gecreëerd wordt, door de herbestemming van de KMO-zone. 
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8. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en 
opgeheven worden 

8.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 

8.2. Op te heffen voorschriften 
Tabel 6: op te heffen voorschriften 

Verordenend plan Voorschrift 
Voorschriften van het gewestplan 
Turnhout (KB 30.09.1977) 

 1.0. woongebied 
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 moet 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving. 

 2. de industriegebieden 
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of 
ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor 
zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking 
van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de 
huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.  
Tevens worden in deze gebieden complementaire 
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van andere 
industriële bedrijven toegelaten,namelijk: 
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, 
collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen 
bestemd voor nationale of internationale verkoop. 

 2.1.3 gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en 
middelgrote ondernemingen 
Deze zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van 
goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering 
van afvalprodukten van schadelijke aard. 

 

Voorschriften van een bijzonder 
plan van aanleg 

zie Bijlage 3: stedenbouwkundige voorschriften  
BPA nr. 1 “Kerkhof en omgeving” 
 

Verkavelingen De voorschriften van alle verkavelingen in het plangebied (zie 
paragraaf 8.3) worden opgeheven 
 

bron: eigen verwerking 
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8.3. Op te heffen verkavelingen 
De volgende verkavelingsvergunningen worden volledig opgeheven: 

Tabel 7: volledig op te heffen verkavelingsvergunningen 

Verkaveling Datum Ligging 

022/116 11.12.1968 Handelslei 

022/121 (1) 03.08.1990 Jukschotstraat/Nieuwstraat 

022/125 30.04.1969 F. Hensbergenstraat 

022/134 06.08.1969 Heibleukensstraat/Heimeulenweg 

022/150 21.12.1970 Jukschotstraat 

022/167 06.06.1972 Jozef Cornelissenslaan 

022/197 19.02.1980 Jukschotstraat 

022/210 20.04.1976 Jozef Cornelissenslaan 

022/216 14.12.1976 Jukschotstraat 

150/250 (1) 10.08.1987 Jukschotstraat/Nieuwstraat 

150/287 06.10.1986 Jukschotstraat/Nieuwstraat 

150/343 29.05.1986 Jukschotstraat 

150/434 13.06.1994 Kerkhoflei 

BPA1/2002/03 18.02.2002 Heimeulenweg 

BPA1/2004/01 15.01.2004 Heibleukensstraat/Handelslei 

BPA1/2005/01 06.06.2005 Heibleukensstraat 

BPA1/2007/01 10.08.2007 Heibleukensstraat 
 

De volgende verkavelingsvergunningen worden gedeeltelijk opgeheven. De 
perceelsindeling en de bepalingen met betrekking tot grondafstand blijven behouden. 
De bouwstroken en de voorschriften worden vervangen door de voorschriften en de 
aanduidingen op het grafisch plan van het RUP. 

Tabel 8: gedeeltelijk op te heffen verkavelingsvergunningen 

Verkaveling Datum Ligging 
022/004 19.09.1962 Heibleukensstraat 

022/121 (2) 03.08.1990 Jukschotstraat/Nieuwstraat 

150/293 25.03.1982 F. Hensbergenstraat 

 



 Zoersel - RUP “Kerkhof en omgeving” - dossier ZOE130 
 definitief - 23 februari 2011 38 

9. Ruimtebalans 

9.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  
Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones, afgerond tot op 
10 m². 

9.2. Ruimteboekhouding 
Tabel 9: ruimteboekhouding 

Huidige bestemming Oppervlakte (m²)

woongebied 275 810 m²

gebied voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO 7 070 m²

Totaal 282 880 m²

Nieuwe bestemming RUP Oppervlakte (m²)
Artikel 1: bouwstrook voor wonen 29 440 m²

Artikel 2: strook voor handelsvoorzieningen en wonen 14 220 m²

Artikel 3: strook voor horeca 130 m²

Artikel 4: tuinstrook 97 970 m²

Artikel 5: zone voor wonen 41 300 m²

Artikel 6: zone voor openbaar nut 20 170 m²

Artikel 7: zone voor wonen en openbaar nut 7 080 m²

Artikel 8: zone voor openbaar nut, handelsvoorzieningen en wonen 4 910 m²

Artikel 9: zone voor wonen, hotel, feestzaal en welness 2 700 m²

Artikel 10: zone voor openbaar nut en recreatieve voorzieningen in een groen 
kader 5 980 m²

Artikel 11: zone voor park- en groengebieden 6 850 m²

Artikel 12: zone voor binnenplaatsen en groenaanleg 2 790 m²

Artikel 13: zone voor buffergroen 1 320 m²

Artikel 14: zone voor openbare wegenis 45 400 m²

Artikel 15: zone voor openbare voet- en fietswegenis 1 950 m²

Artikel 16: bedieningswegen 510 m²

Artikel 17: zone voor waterloop 160 m²

Artikel 18: overgangsbepalingen voor bestaand bedrijfsgebouw (overdruk) nvt

Artikel 19: indicatieve aanduidingen in functie van ontsluiting nvt

Totaal 282 880 m²
bron: eigen verwerking 
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10. Watertoets 

10.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende 
plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in 
het gebied. Indien dit het wel het geval is dan moeten deze effecten, indien mogelijk, 
zoveel mogelijk beperkt of gecompenseerd worden. 

10.2. Resultaten watertoets 
Overstromingsgevoelige gebieden 

Figuur 24: overstromingsgevoelige gebieden en waterlopen

bron: AGIV 

In het kader van de watertoets is een kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams 
Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft 
(weergegeven op Figuur 24). De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige 
gebieden en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. 
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Aan de noordwestelijke grens van het 
plangebied is een waterloop van tweede 
categorie gelegen langsheen de 
Jukschotstraat (zie bijgaande foto). 
Aan Kwikaard werd een effectief 
overstromingsgevoelig gebied aangeduid. 
In deze zone komen een aantal 
afwateringen samen vanuit het plangebied 
en gaan onder de straat Kwikaard door via 
een open gracht (stippellijn op de Figuur 
24) naar de waterloop van tweede 
categorie. 

In principe is dit systeem voldoende gedimensioneerd en het wordt ook regelmatig 
onderhouden door de gemeente, maar tijdens de uitzonderlijke stormen van 1998 en 
2000 heeft er zich hier effectief een probleem van wateroverlast voorgedaan. 
Grondwaterstroming 

De gronden binnen het plangebied zijn 
aangeduid als matig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 2). 
Eventuele schadelijk effecten kunnen 
voorkomen door ondergrondse 
constructies. Volgens het 
beoordelingsschema dat als bijlage bij 
het watertoetsbesluit1 werd opgenomen 
zijn deze verenigbaar met dit type van 
gronden zolang de diepte kleiner blijft 
dan 5 meter en de lengte 100 meter niet 
overschrijdt. 
Indien deze afmetingen worden 
overschreden, moet er bij bemalingen 
voor gezorgd worden dat het niet-
verontreinigd bemalingswater terug in de 
bodem kan infiltreren. 
Wanneer het in de bodem brengen 
redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit 
niet-verontreinigd bemalingswater 
geloosd worden in een oppervlaktewater 
of een kunstmatige afvoerweg of een 
leiding voor hemelwater. Het lozen in de 
openbare riolering is enkel toegestaan 
als het conform de beste beschikbare 
technieken niet mogelijk is zich op een 
andere manier van dit water te ontdoen. 

Figuur 25: grondwaterstromingsgevoeligheid 

bron: AGIV 

                                            
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing 
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid 
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Zoneringsplan 

Op 7 september 2008 werd het 
zoneringsplan van de gemeenten 
Zoersel definitief goedgekeurd. Dit plan 
deelt het grondgebied van Zoersel in 
“clusters” waarbij per straat en per 
perceel bepaald wordt op welke manier 
het afvalwater moet gesaneerd/gezuiverd 
worden. 
In het centrale gebied zijn er reeds 
bestaande aansluitingen op een 
zuiveringsstation. In het collectief te 
optimaliseren gebied moeten deze 
aansluitingen nog gerealiseerd worden. 
Delen van het plangebied zijn als 
collectief te optimaliseren gebied 
aangeduid: 
- het nog niet gerealiseerde 

binnengebied is uiteraard nog niet 
aangesloten op de riolering 

- ook een deel van de verlaten 
opslagplaats voor bouwmaterialen 
aan de Handelslei behoort tot deze 
zone 

- delen van de Jozef Cornelissenlaan 
en Kwikaard 

 

Figuur 26: uittreksel 
zoneringsplan 
Zoersel 

bron: VMM 

Voor de nog niet gerealiseerde delen van het RUP geldt dat deze kunnen aangesloten 
worden op het bestaande rioleringsnet. Voor de Jozef Cornelissenlaan en Kwikaard 
betreft het een aantal bestaande woningen. De verdere aanleg van riolering hier is 
afhankelijk van het investeringprogramma van de gemeente. 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 
De mogelijke effecten van het RUP op het watersysteem zijn vooral te verwachten in 
functie van infiltratie van het hemelwater in de bodem. Het bouwen van woningen en 
het aanleggen van wegen veroorzaken een toename van de hoeveelheid verharde 
oppervlakte, met als gevolg een beperking van de infiltratie. 
Als milderende maatregel geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater, die onverminderd van toepassing is. 
Bovendien worden voor sommige onderdelen van het RUP geen effecten verwacht, 
voor sommige wordt een negatief effect verwacht, voor andere dan weer een positief. 
Globaal gezien heeft de realisatie van het RUP dan ook geen significante negatieve 
effecten op de waterhuishouding. 

Conclusie 
Er kan dan ook in alle redelijkheid gesteld worden dat er, mits rekening te houden met 
de milderende maatregelen, geen schadelijke effecten op de waterhuishouding te 
verwachten zijn ten gevolge van het voorliggende RUP. 
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11. Register van percelen met mogelijk planbaten 

11.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de 
verplichting opgenomen om in ruimtelijke uitvoeringsplannen een register op te nemen 
van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 
planschade, planbaten, kapitaalschadecompensatie of gebruikerscompensatie. Dit 
hoofdstuk bevat het register van percelen waarop door de bestemmingswijzigingen van 
voorliggend RUP mogelijk een dergelijke regeling van toepassing is.  
De percelen waarop mogelijk planbaten, planschade of een 
bestemmingswijzigingscompensatie van toepassing is, worden opgenomen in het 
hiernavolgende grafisch register, dat zowel in tabelvorm als op kaart wordt 
weergegeven.  

11.2. Grafisch register van percelen met mogelijk planbaten 
Een planbatenheffing is onder andere verschuldigd wanneer een in werking getreden 
ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel een bestemmingswijziging doorvoert van een 
zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘bedrijvigheid’ valt naar een zone 
die binnen de categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’ valt. In het voorliggend RUP is 
dit het geval voor de volgende percelen.  

Figuur 27: register van percelen en perceelsgedeelten met mogelijk planbaten 

Bron: eigen bewerking 



 Zoersel - RUP “Kerkhof en omgeving” - dossier ZOE130 
 definitief - 23 februari 2011 43 

Er zijn voor het overige geen percelen die potentieel in aanmerking komen voor 
planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie. 

Tabel 10: register van percelen met mogelijk planbaten, planschade of 
bestemmingswijzigingscompensatie 

Kadastraal 
perceelsnummer 

Gewestplanbestemming / 
Categorie van 
gebiedsaanduiding BPA 

Categorie van 
gebiedsaanduiding RUP 

Bestemmingswijziging

137 M 4 Bedrijvigheid Wonen planbaten mogelijk 

137 L 4 Bedrijvigheid Wonen planbaten mogelijk 

 
Tabel 10 en Figuur 27 vormen het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een 
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.  
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt 
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel 
geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in 
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het 
decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek 
wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op 
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop 
de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale 
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
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Bijlage 1: procesverloop 
Tabel 11: overzicht procesverloop 

Datum Document en/of 
overlegmoment 

Betrokken actoren Opmerkingen 

23.10.2006 Aanstelling IGEAN 
Dienstverlening als ontwerper 
voor de opmaak van het RUP 
“Kerkhof en omgeving” 

College van Burgemeester en 
Schepenen Zoersel 

 

19.12.2006 Eerste bespreking dossier Ambtelijke werkgroep  

04.02.2007 Tweede bespreking dossier Ambtelijke werkgroep  

24.10.2007 Derde bespreking dossier Ambtelijke werkgroep  

11.02.2008 Bespreking ontwerpend 
onderzoek 

Ambtelijke werkgroep  

17.03.2008 Bespreking 1° aanzet grafisch 
plan 

Ambtelijke werkgroep  

29.07.2008 Bespreking 2° aanzet grafisch 
plan 

Ambtelijke werkgroep  

02.09.2008 Bespreking 2° aanzet grafisch 
plan en voorschriften 

Ambtelijke werkgroep  

06.10.2008 Bespreking 3° aanzet grafisch 
plan en voorschriften 

Ambtelijke werkgroep  

23.10.2008 Bespreking 4° aanzet grafisch 
plan en voorschriften 

Dienst RO Zoersel en IGEAN  

03.11.2008 Bespreking 5° aanzet grafisch 
plan en voorschriften 

Ambtelijke werkgroep  

18.12.2008 Vooroverleg Dienst Ruimtelijke Planning 
Provincie Antwerpen, Gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, 
gemeentebestuur Zoersel, IGEAN 

 

09.02.2009 Bespreking opmerkingen 
vanuit vooroverleg 

Ambtelijke werkgroep  

09.03.2009 Bespreking screeningsnota 
deel 1 

Ambtelijke werkgroep  

30.04.2009 Bespreking screeningsnota 
deel 2 

Ambtelijke werkgroep  

05.06.2009 Aanvraag adressenlijst van te 
raadplegen instanties 

Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte 
Planprocessen 

 

06.07.2009 Verzoek tot raadpleging ikv. 
onderzoek tot milieueffecten-
rapportage 

 Deputatie Provincie Antwerpen 

 Dienst Ruimtelijke Planning 
Provincie Antwerpen 

 Agentschap R-O Antwerpen 

 Agentschap Wonen 

 VMM, Afdeling Operationeel 
Waterbeheer 

 

18.11.2009 Bespreking aanpassingen op 
basis van opmerkingen vanuit 
MER-screening 

Ambtelijke werkgroep  

07.12.2009 Bespreking voorontwerp Ambtelijke werkgroep  

15.01.2010 Bespreking laatste 
aanpassingen 

Ambtelijke werkgroep  

25.02.2010 Plenaire vergadering   
bron: eigen verwerking 
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Bijlage 2: resultaten bedrijfsenquête GRS 
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Tabel 12: overzicht van de bevraagde bedrijven 

Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

AVEVE Berkemei 108 
groot- & kleinhandel 
landbouwmateriaal 

agrarisch gebied Ja 
Mobiliteitsprobleem: 
moeilijke doorgang 
opleggers 

Ja  ja? voldoende Nee 
Keysers Herman - Berkemei 
108 - 2980 Zoersel 

Zoerselse 
bandencentrale 

Rodendijk 43-45 bandencentrale agrarisch gebied   Stopzetting +/- 2008         
Vennootschap capo - 
Steenweg op Mol 176Bus13 
- 2360 Oud-Turnhout 

bezoekerscentrum 

Boshuisje 
Boshuisweg 1 

natuureducatie 
horeca 

reservaatgebied   Toerisme en recreatie         
Vereninging Patrimoniumbe - 
Kasteeldreef 55 - 2980 
Zoersel 

DK invest Kievitheide   agrarisch gebied   
RUP - lokaal 
bedrijventerrein 

        
DK Invest - De Delften 23 - 
2390 Malle 

garage 
Raymond 
Delbekestraat 253 
- 255 

garage 
landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied 

  
BPA Joostens en 
omgeving 

        

Willems Frieda - Raymond 
Delbekestraat 253  & Ost 
Paula - Raymond 
Delbekestraat 255 - 2980 
Zoersel 

handelszaak Rodendijk 18   agrarisch gebied   
RUP 
kleinhandelsconcentr
atie (provincie)  

        
Vennootschap IIG - 
Reepstraat 121 - 9170 Sint-
Gillis-Waas 

Groene Vogel Rodendijk 3 bloemen & planten agrarisch gebied   opnemen         
Vennootschap De Groene 
vogel - Hallebaan 166 - 2390 
Malle 

hipposhop 
Herentalsebaan 
124 

  agrarisch gebied Ja opnemen Nee     Nee 
vennootschap hippo shop - 
Herentalsebaan 124 - 2980 
Zoersel 

hoeve Jeanne Kapellei 157   
landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied 

  
BPA Joostens en 
omgeving 

        
Vennootschap IMVAP - 
Handelslei 21 - 2980 Zoersel 

kinderdagverblijf Vorse Beemden 4   
agrarisch gebied met 
ecologische waarde 

1975
zonevreemde 
woningen 

        

Van Lishout - Van 
Beckhoven - El Shahid 
Mohamed Abdel H - EG 
Heliopolis 
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Lopend vuurtje Rodendijk 70    
landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied 

  Perron         
Dierckx Paul - Rodendijk 68 - 
2980 Zoersel 

taverne " In de 
wandeling" 

Peggerstraat 58  Horeca 
landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied 

in aanvraag Perron ja 
ja(zonevr
eemd) 

    
Vennootschap De Wandeling 
- Peggerstraat 58 - 2980 
Zoersel 

villa quinta Jagersdreef 11 
momenteel geen 
activiteit (soms 
feesten) 

natuurgebied   Perron         
Vervliet Paulus - Jagersdreef 
11 - 2980 Zoersel 

Transport Van Aerde Driesheide 34 Transportbedrijf woongebied Nee 
Interesse voor 
herlokalisatie, maar 
regionaal bedrijf 

ja 

ja 
(zonevre
emd)/nee
n 

  ja, lawaai
H. Van Aerde & Zonen bvba 
Transport 

Transport Block Driesheide 46 Transportbedrijf woongebied Ja 
Eventueel interesse 
voor herlokalisatie 

Nee     Nee bvba Block 

Garage Delta Medelaar 116a garage woongebied Ja opnemen Nee     ja, lawaai Garage Delta bvba 

Emrol Zandstraat 185 Stockage   Ja Gaat weg??? Ja ja/neen   Nee   

Art Metal Services Brakenberg   
woongebied/woonuitbrei
dingsgebied 

Ja niet op te nemen Nee     Nee   

nv Stuyts Heideweg 39 
Binnen- & 
buitenschrijnwerk 

KMO Ja 
Ontsluiting vrij 
problematisch 

Ja neen   ja, lawaai nv Stuyts 

Bouwmaterialen 
Kemland 

Vesaliuslaan 4 
Handel en overslag 
bouwmaterialen 

woongebied Nee 
voorkeur aan 
uitbreiding ter plaatse

Ja neen   
ja, 
lawaai, 
stof 

nv Kemland 

Landbouwbedrijf Sjauwel 5 landbouw reservaatgebied   
Natuurinrichtingsplan 
Zoerselbos (VLM) 
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

F. Bosch Watermolen 50 houtverwerking   ? 
Huurder, geen 
personeel 

Nee     ja, lawaai   

Lignum Veneers nv 
Hensbergenstraat 
1 

stockage KMO Ja ? 

Oude meubelfabriek 
‘De Kempen’, wenst 
750 m² uitbreiding 
voor stockage in 
bestaande hangar op 
kmo, bestaand 
woonhuis is eigendom 
van privaat persoon 

ja ja       

Grond- en 
landbouwwerken 

R. Delbekestraat 
127 

Grond- en 
landbouwwerken 

WG + WUG Nee   Nee         

Frako nv Rodendijk 60 
Stockage en verkoop 
van keukens 

WGMLK + AG ja   Nee         

Handelsonderneming 
Algemene werken 

Halledorp 42 Aannemer WG   
Wenst te 
herlokaliseren, 
huurder 

ja neen       

Wevetra Vranckx 
Werner 

De Reiger 15 
Vervoer – ter plaatse 
enkel kantoor 

WG   enkel kantoor Nee         

Truyen Andre 
Pastoor Doxlaan 
11 

Schrijnwerkerij WG Ja Geen personeel Nee         

Brosens Sinjorendreef 1 Laswerken WG Nee Geen personeel Nee     ja, lawaai   

Antwerps tentenbedrijf
E. 
Vermeulenstraat 
40 

Verhuur van tenten en 
andere 

WG + BOS ja huurder Nee         

Garage St. Antonius 
bvba 

Kapellei 174 Garage WP ja   Nee         
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Zonnetentencentrale Rodendijk 64 Verkoop (kleinhandel)   ja huurder Nee         

Industrial Solar 
Protection 

Olmenlei 46 Verkoopsbureau WG ja Geen personeel Nee         

Franck Andy Spechtendreef 26 Loodgieter WG Ja Geen personeel Nee         

Garage Sebrechts 
bvba 

Kapellei 132 
Herstelling en 
verkoop 
personenwagens 

WG Ja Huurder Nee         

Open Haarden Galerij 
nv 

Rodendijk 43 
aan- en verkoop van 
sierschouwen en 
kachels 

AG   

Huurder – wenst uit te 
breiden (parking en 
gebouw) – 
herlokalisatie zou een 
optie kunnen zijn – 
productie gebeurt in 
Malle 

ja neen       

Schilderwerken 
Goormans 

Gestelsebaan 88 Schilderwerken WG ja Geen personeel Nee         

Drankhandel De 
Kermpen nv 

Kapellei 52 
Kleinhandel en 
stockage drank 

  Ja Huurder -  Nee         

Trapmakerij Gustaaf 
Leten 

Jukschot 84,  Trapmakerij WG + WUG deels 
3 personeelsleden – 
geen opvolging 

Nee         

Van Driesen – De 
Prins bvba 

Jacobslaan 61 Chapewerken WG Ja   Nee         

Special Industrial 
Repair 

Frans 
Hensbergenstraat 
25A 

Stockage WG Ja 

Huurder – uitbreiding 
gebouwen en 
buitenruimte gewenst 
– interesse voor 
herlokalisatie 

ja ?   
ja, 's 
ochtends
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Gebr. Martens Hoge dreef 56 
Magazijn 
vloerdersmateriaal 

WG Ja Geen personeel Nee         

Hotel - 
Conferentiecentrum St. 
Martinushoeve 

Sniederspad 133 
Hotel – 
conferentiecentrum – 
feestzalen  

LWAG/WG deels 

800m² uitbreiding 
gebouw gewenst op 
eigen terrein inWGen 
parking op eigen 
terrein in BOS 

ja ja       

Transport Laenen-
Aernouts bvba 

Kwikaard 112 Transport KMO Ja   Nee         

Boomkwekerij Van 
Thillo Jan 

MALLE                   

Van De Walle Peter De Hulsten 123 
Plafoneringswerken – 
geen stockage ter 
plaatse 

WP ja Geen personeel nee         

Geys Langebaan 18 Meubelmakerij (hout) WG Ja 
Huurder – 1 
personeelslid 

nee         

Aquafit bvba 
St. Antoniusbaan 
295 

Sport WG Ja 

Wenst bijkomende 
parkeerruimte – 80% 
van de klanten komt 
met de wagen (10pp, 
overige op de berm) 

ja neen       

AVEVE Leo Van 
Rossum 

Dorp 107 Tuincentrum WG Ja   nee         

Pakkie nv Rodendijk 18 Verkoop interieurs WG + AG Ja 

6000 m² uitbreiding 
gebouw gewenst voor 
verbreding 
assortiment en betere 
logistiek en 4000 m² 
parking op eigen 
terrein (AG) – 
beschikt reeds over 
160 pp 

ja neen       
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

A & E Martens bvba Rozenlaan 35, 
Bureel – algemene 
aanneming ? 

WG Ja   nee         

Leyers Paul  
Baron De 
Caterslaan 5 

Zelfstandig 
vertegenwoordiger 
(tsspersoon in de 
handel) 

WG     nee         

CV Berghmans bvba Heideweg 13 Stockage WG Deels 2 personeelsleden nee         

Van Dooren Edward Hoge Dreef 96 
Schrijnwerkerij/meube
lmakerij 

WG Ja 

Activiteit stopgezet in 
1996 en melding van 
een klasse 3-
inrichting gedaan 
anno 2001 

nee         

Timmer- en 
schrijnwerk H. De 
Peuter 

R. Delbekestraat 
189 

Timmer- en 
schrijnwerk 

WGMLK Ja Geen personeel nee         

Van De Mieroop L. 
bvba 

Liersebaan 73 Stockage WG Ja   nee         

Integen bvba – All 
Security 

Zandstraat 48 Stockage en kantoren WG Ja   nee         

Interlamp bvba Rodendijk 52 

Stockage en groot- en 
kleinhandel in 
verlichting en 
kleinmeubelen 

WG + AG Ja 

500m² uitbreiding 
gebouwen gewenst 
op eigen perceel (AG) 
– beschikt over 100 
pp 

ja 
ja 
(zonevre
emd) 

      

Electrobouw Ivo Dries 
bvba 

Kleistraat 54 

Installatie van electr. 
installaties - magazijn 
(in garage) en bureel 
(in woning) 

WGMLK Ja Huurder  nee         

Alfino bvba Monikkendreef 21 
Bouwbedrijf – 
stockage 

WP + AEWG Ja 
Levering op de werf, 
nooit of zelden ter 
plaatse 

nee         
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Boomkwekerij Erik 
Jacobs 

Broekstraat 9 
Planten- en 
boomkwekerij en 
tuinaanleg 

AG Ja 

Huurder bij ouders – 
120 m² gewenste 
uitbreiding gebouw op 
‘eigen’ terrein (AG) en 
1,5 ha voor 
kweekbedden en 
serres (AG) – 
problematiek 
omleidingsweg 
Zoersel 

ja neen       

Transport Aerts Roger
Zoerselsteenweg 
58 

Transport WG   
Beschikken niet over 
een bedrijfsgebouw 

nee         

Ornamento decor Kapellei 135 Schrijnwerkerij GVEON   

Huurder – 300 m² 
uitbreiding gebouw 
gewenst – wenst 
herlokalisatie in de 
gemeente – lawaai- 
en reukhinder 

ja neen   
ja, 
lawaai, 
geur 

  

Wagemans Mee bvba Meerheideweg 48 
Productie 
(schrijnwekerij ?) 

WUG   3 personeelsleden nee         

Mister Drinks bvba Achterstraat 29 Verkoop WG Ja   nee         

Transport Oorts Marc 
nv 

R. Delbekestraat 
109 

Internationaal 
transport 

WG Ja 
Huurder – geen 
personeel – trekker 
met oplegger  

nee         

Sanitair en verwarming 
Meeussen 

Brakenberg 76 
Sanitair en 
verwarming 

WG ja Geen personeel nee         

Verpleegtehuis 
Joosten 

Kapellei 133 Verpleegtehuis GVEON Ja 247 personeelsleden nee         

Electro Bart 
Zonnebleomlaan 
19 

Electriciteitswerken WG Ja 4 personeelsleden nee         



 Zoersel - RUP “Kerkhof en omgeving” - dossier ZOE130 
 definitief - 23 februari 2011 53 

Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Foor en kermis Medelaar 84 Foorwagens WG Ja 
50 m² uitbreiding 
gebouw gewenst op 
eigen terrein 

ja ja       

Electro WIMA bvba 
E. vermeulenstraat 
60 

Stockage en 
administratie  

WG Ja Huurder nee         

Combi Trailer Belgium 
bvba 

Kapellenhoflaan 
21 

Verkoop 
containerchassis – 
geen stockage, enkel 
administratie 

WP Ja huurder nee         

Van Hofstraeten bvba 
Herentalsebaan 
159 

Bouwonderneming WG   Privé-woning nee         

Meeussen Charel Jukschot 49 Schrijnwerkerij WG     nee         

Moto’s Van Kets Lindedreef 3 
Verkoop en 
herstelling 

WG Ja   nee         

Jori nv Otterdreef 4 Transport WP   
Geen personeel – 
trekker met oplegger 

nee         

Abirol Bethanienlei 72 
Bureel – rolluiken en 
zonneweringen 

WG   
Geen personeel – 1 
lichte bestelwagen 

nee         

Bonani bvba Medelaar 116 Verkoop WG Ja 
Huurder – 
personeelsleden 

nee         

Van den heuvel bruno Zoerselhoek 48 Parketlegger WG     nee         

Lesin bvba 
Oudstrijderslaan 
14 

  WG   Huurder  nee         
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Naam Adres Activiteit Bestemming 
Vergunning 

in orde ? 
Opmerkingen 

Uitbr 
wens 

Uitbr 
mog 

Ruimtelijke 
draagkracht 

Hinder Eigenaar/uitbater 

Van Gorp bvba 
E. 
Vermeulenstraat 
158 

Plaatsing van 
diversen – geen 
stockage 

WG Ja Toonzaal aanwezig nee         

Plafoneren M. Joostenslaan 6 Plafoneren WGMLK Ja   nee         

Eldibon bvba Gestelsebaan 67 Installateur electriciteit WG Ja Geen personeel -  nee         

Berckmans bvba Kapellei 19 Handel WG + AG Ja 
Huurder – geen 
personeel  

nee         

Pittoresk Kapellei 270 
Verkoop behang en 
verf ? 

WP   
Heeft geen tijd om de 
lijst in te vullen 

nee         

Goyvaerts bvba Groenlaan 19 Bouwonderneming WG Ja 
Huurder – 8 
personeelsleden 

nee         

Garage Adriaensen Kwikaard 130  Garage KMO Ja 
Wenst 85 m² 
uitbreiding showroom 
op eigen terrein 

ja ja       

Schrijnwerkerij Pemen Antwerpsedreef schrijnwerkerij   Ja             
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Bijlage 3: stedenbouwkundige voorschriften  
BPA nr. 1 “Kerkhof en omgeving” 
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Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Zoersel in zitting van ……... 
 
Bij bevel 
 
 
De secretaris        De burgemeester 
 
Ivo Van den Bulck       Katrien Schryvers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan op het 
gemeentehuis ter inzage van het publiek is geweest tijdens het openbaar onderzoek 
van ……… tot ……… 
 
Namens het College 
 
Bij bevel 
 
 
De secretaris        De burgemeester 
 
Ivo Van den Bulck       Katrien Schryvers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Zoersel in zitting van ……... 
 
 
Bij bevel 
 
 
De secretaris        De burgemeester 
 
Ivo Van den Bulck       Katrien Schryvers 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gezien en goedgekeurd door de bestendige deputatie in zitting van ……………… 
 
In opdracht 
 
 
 
 
 
De provinciegriffier        De gouverneur 
Danny Toelen        Cathy Berx 
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Bijlage aan het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Antwerpen van ……………… 
 
 
In opdracht 
 

De provinciegriffier       De gouverneur 
(w.g.)         (w.g.) 

Danny Toelen       Cathy Berx 
Voor eensluidende kopie; 
Voor de provinciegriffier, 
Het Departementshoofd, 

 
 
 

Wim Lux 
 
 
 


