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1

Inleiding

1.1

Opdrachtomschrijving
Het gebied ‘woonzorgcampus’ is gelegen binnen de contouren van het BPA ‘Dorpskom –
uitbreiding en herziening’, doel van het RUP is de gedeeltelijke herziening ervan. De gemeente
heeft in samenwerking met architectenbureau Segers & Moermans een visie opgesteld voor de
toekomstige ontwikkeling van het woonzorgcampus, de visie past echter niet binnen de huidige
bepalingen van het BPA. Het voorliggende RUP dient een kader te creëren voor de vooropgestelde
ontwikkelingen.

Figuur 1-1 Visie woonzorgcampus (dd. 22/06/2010)

Naast de zone voor de uitbouw van een woonzorgcampus wordt ook een zone ter hoogte van de
Beukenstraat mee opgenomen binnen (een apart deelplan van) het RUP. In dit gebied kan het
e
perceel 299 C (1 afd, sectie C) gezien hier een tegenstrijdige visie bestaat tussen het BPA
Dorpskom en het BPA Dorperveld niet bebouwd worden. De volledige ‘appendix’ van het BPA
Dorperveld wordt herzien daar de ontwikkelingsmogelijkheden ervan als achterhaald beschouwd
worden.
De ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit deelplan worden afgestemd op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende percelen zoals gedefinieerd in het BPA
Dorpskom.
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1.2

Afbakening van het plangebied

Figuur 1-2 Situering deelzones

Het plangebied van dit RUP bestaat uit twee deelzones: ‘Woon- en zorgcampus’ en ‘Beukenstraat’.
Deelzone Woon- en zorgsampus (deelplan 1) wordt begrensd door de Brugstraat (en tuinzones van
woningen in Brugstraat), Kloosterstraat, Kerkhofstraat en tuinzones woningen in Tuinstraat. Het
RUP heeft een noordoostelijke uitloper naar de Brugstraat ter hoogte van de school. Het herziet
volgende bestemmingszones uit het BPA ter hoogte van het rusthuis: zone voor wonen in semipubliek park, zone voor openbaar park, zone voor assistentiewoningen, zone voor openbaar nut en
zone voor voetpaden.
Deelzone Beukenstraat (deelplan 2) omvat een aantal percelen gelegen langs deze straat.
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2

Juridisch kader

2.1

Samenvattende tabel
Type plan

Kenmerken

Gewestplan(nen)

Neerpelt - Bree (18)
KB van 27/03/1978
Geen

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
Algemene plannen van aanleg
Bijzondere plannen van aanleg

Geen
Geen
Geen

Gewestelijke rooilijnplannen

BPA Dorpskom – herziening en
uitbreiding (KB van 08/02/2008)
BPA Dorperveld (KB van 21/09/1979)
Deelplan 1: geen
Deelplan 2:
Verkaveling 514 dd. 8/03/1983
Verkaveling 552 dd 17/12/1985
Geen

Provinciale rooilijnplannen

Geen

Gemeentelijke rooilijnplannen

Buurt- en voetwegen

Kloosterstraat (Kerkhofstraat tot
Breeërweg), GR 08-10-1963
Kloosterstraat (Dorpsstraat tot
Kerkhofstraat),
Opgenomen in het openbaar domein

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Gebieden van het VEN – 1e fase

Geen

Erkende natuurreservaten

Geen

Beschermde monumenten

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

Polders en wateringen

Geen

Beschermingszones grondwaterwinningen

Geen

Stedenbouwkundige vergunningen binnen
het plangebied
Proces Verbaal bouwovertreding

Zie onderstaande tabel

Verkavelingsvergunningen
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Perceelnr
Deelplan 1
217F

126L2, P2,
M2

Deelplan 2
293V

2.2

Vergunning

Datum

1964/001BO (rusthuis)
1969/100BO (uitbreiden rusthuis)
1973/056BO (uitbreiden rusthuis)
1986/046 (uitbreiden rusthuis)
1990/020 (uitbreiden rusthuis)
1990/091 (uitbreiden rusthuis, vergund in
beroep)
1991/071 (uitbreiden rusthuis)
2007/087 (14 serviceflats)
2010/00046 (12 serviceflats)
1960/016BO (uitbreiden school)
1963/041BO (uitbreiden klooster)
1973/038BO (kapel + uitbreiden slaapkamers)
1976/033BO (uitbreiden school)
1982/012 (noodklassen)
1991/013 (kleuterschool +afbraak)
1991/053 (kleuterschool)

293L

1994/079 (woning)
2010/00048 (kappen 1 boom)
1987/021 (woning)

293M

1987/087 (woning)

299H

1987/068 (woning)

293S

1987/100 (woning)

293R

1989/008 (woning)
1998/028, 2003/018 (regularisatie garage, terras,
serre)

Gewestplan
Op 27 maart 1978 werd bij Koninklijk
Besluit het gewestplan Neerpelt – Bree
goedgekeurd waartoe Bocholt behoort.
Beide deelzones zijn in ‘woongebied’
gelegen.
Het gewestplan werd ter hoogte van het
studiegebied gedeeltelijk vervangen door
het BPA ‘Dorpskom’.
Figuur 2-1 Gewestplan - Bron: AGIV
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2.3

Bepalen van de plan-MER plicht
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
[1]
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007 , moet de initiatiefnemer van een plan
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.
In het kader van deze wettelijke verplichting wordt voor het ‘RUP Woonzorgcampus – Bocholt’ een
screeningsdossier van de plan-MER-plicht opgesteld. Doelstelling van de MER-screening is het
bestuderen van de verwachte milieueffecten t.g.v. de genomen basisopties in het RUP, het
aangegeven van mogelijke milderende maatregelen en op basis daarvan aanvullende (externe)
criteria te laten voortvloeien m.b.t. randvoorwaarden, mogelijkheden en inrichting van het
plangebied.
Het screeningsdossier werd op 7 oktober 2010 naar de adviesverlenende instanties verzonden (zie
“tabel: Overzicht adviezen plan-Mer-Screening” in bijlage). De ontvangen adviezen werden samen
met het screeningsdossier op 16 december 2010 aan de cel MER overgemaakt.
Op 17 januari 2011 maakte de cel MER haar besluit betreffende de plan-MER plicht kenbaar: “het
voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen waardoor de opmaak van
een plan-MER niet nodig is”.
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2.4

Gemeentelijke plannen

2.4.1 BPA Dorpskom

Figuur 2-2 BPA Dorpkom (met aanduiding deelzones ‘Woonzorgcampus’ en ‘Beukenstraat’)

Het BPA beslaat een groot deel van de kern en bevat ter hoogte van de deelzone ‘Woon- en
zorgcampus’ een zone voor openbaar nut, een zone voor serviceflats, een zone voor wonen in
semipubliek park en een zone voor park.
Bij de uitwerking van een masterplan ‘Woon- en zorgcampus’ van de architecten Segers &
Moermans (zie verder), kwamen een aantal conflictpunten met het bestaande BPA aan het licht.
Deze worden hier bondig opgesomd.
In de ‘zone voor serviceflats wordt een minimale buitenruimte van 10m² per flat met een
minimale gebruiksruimte van 3m vooropgesteld. Dit is op het terrein echter niet haalbaar. Tevens
wordt in deze zone een B/T van 0,3 en een V/T van 0,5 vooropgesteld, dit maakt een realistische
ontwikkeling van de zone niet mogelijk.
De uitbreiding van het rusthuis in de ‘zone voor openbaar nut’ (art. 6) is niet meer mogelijk. Het is
daarom de wens van de gemeente om het rusthuis verder uit te breiden in de richting van de
Kloosterstraat, zoals dit is opgenomen in het masterplan. Dit is echter de ‘Zone voor wonen in
semipubliek park’ (art. 1.6) volgens het BPA en is omwille van de hoofdbestemming wonen niet
geschikt voor de gewenste uitbreidingen. De V/T (0,9) en de B/T(0,4) zouden hier eveneens
opgedreven moeten worden voor de gewenste ontwikkelingen, anderzijds belemmert een
kroonlijsthoogte van 6 m de realisaties van complementaire functies zoals handel en horeca op
het gelijkvloers. De opgelegde 10m² buitenruimte is niet haalbaar in het geval van
rusthuiskamers. Een maximale dakhelling van 40° sluit een mansardedak uit;
In de ‘Zone voor openbaar park’ (art. 9) zijn enkel kleine constructies toegestaan, het is echter de
wens om hier een bebouwde verbinding tussen verschillende functies te realiseren.
De deelzone ‘Beukenstraat’ grenst aan het BPA, meer bepaald aan een zone voor wonen,
voortuinen en tuinen.
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2.4.2 BPA Dorperveld
Het BPA werd goedgekeurd met het KB van 21/09/1979.
Het BPA is ter hoogte van de ‘deelzone Beukenstraat’ gericht
op het oprichten van ‘losse bebouwing’.

2.4.3 RUP Passantenhaven

Figuur 2-3 RUP Passantenhaven: grafisch plan (met aanduiding deelzone Woon- en zorgcampus)
De deelzone ‘Woon- en zorgcampus’ grenst aan kamer 8 van het RUP Passantenhaven. Dit RUP is
gericht op het herstellen van de relatie tussen het centrum van Bocholt en de kanaalzone, het
creëren van een omgeving met een hoge woonkwaliteit en het creëren van aantrekkelijke publieke
ruimten met implementatie van duurzaamheidselementen.
Binnen de kamer acht kunnen nieuwe woongebouwen worden opgericht. Aansluitend hieraan is
een ‘Zone voor lokale wegenis’ (art. 2.7) met een ‘Parkeerterrein’ (art. 2.8) voorzien. Hiermee
wordt een locatie aangeduid waar het gewenst is om een nieuw publiek parkeerterrein te
realiseren.
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2.5

Buurt- en Voetwegen
De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841.
Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht.
De Kloosterstraat (chemin nr 4) en de
Kerkhofstraat (chemin nr 30) – in deelzone
‘Woon- en zorgcampus’ - zijn reeds
opgenomen in het openbare domein.

Figuur 2-4 uitreksel atlas der buurt- en voetwegen (GISLimburg)
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3

Beleidskader en relevante studies

3.1

Structuurplanning

3.1.1

Bocholt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In het RSV wordt Bocholt gesitueerd in het buitengebied. In het buitengebied is het beleid gericht op
het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verweven van de belangrijke structurerende
elementen zoals landbouw en natuur. Dit kan alleen vanuit een integrale, samenhangende
ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in het bijzonder. Sectorale ontwikkelingen
worden hierin gekaderd.

3.1.2

Bocholt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg behoort Bocholt tot twee
regio’s: Het Maasland en de Kempen. Binnen de regio Maasland behoort de gemeente tot de
deelregio Vlakte van Bocholt. De lijninfrastructuren zijn de aanhechtingspunten voor de bebouwing,
de kernen en de bedrijventerreinen. De brede ruimte tussen de N78 (Maaseik-Tongeren) en de N76
(Neeroeteren - Bree - Bocholt) is nagenoeg onbebouwd. Enkel op het breedste deel in het noorden
hebben zich, - vrij laat – de kernen Molenbeersel en Kinrooi ontwikkeld. De bebouwde
lijninfrastructuren moeten doorsneden worden door openruimtecorridors, verdere lintbebouwing
moet absoluut ontmoedigd worden.
Binnen de regio Kempen behoort het noordwestelijke en zuidwestelijke deel van Bocholt tot de
deelregio Centrale Kempen. De Centrale Kempen is een belangrijk agrarisch en open gebied.
De kern Bocholt is binnen het RSPL geselecteerd als hoofddorp. Met betrekking tot het studiegebied
worden geen specifieke uitspraken gedaan binnen het RSPL.

3.1.3

Gemeentelijk ruimtelijke structuurplan Bocholt
Volgende ruimtelijke concepten uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Bocholt zijn
relevant voor onderhavig RUP:
•

Woonstructuur en voorzieningen versterken in de hoofddorpen Bocholt en Kaulille
Bocholt en Kaulille worden ontwikkeld tot twee evenwaardige dynamische kernen. Dit
betekent dat nieuwe woonprojecten in deze kernen komen. Nieuwe woongebieden moeten
zich voegen in het dorpse karakter. De woningbouw is gericht op het voorzieningenniveau
van de dorpen en zal hiervoor een versterking betekenen. Beide kernen kunnen een
“tweelingdorp” vormen door enerzijds hun gelijkenissen naar grootte en bevolkingsaantal,
het voorkomen van gelijke functies (wonen, bedrijven) in beide kernen en anderzijds de
complementariteit wat betreft handelsstructuur, sportuitrusting, culturele infrastructuur en
administratie.

•

Kleinhandelsontwikkeling in het centrum van Bocholt en Kaulille opwaarderen
Naast een versterkte woon- en voorzieningenstructuur is het noodzakelijk ook de
kleinhandel in de beide hoofddorpen nieuwe kansen te geven. Hierdoor zal de druk op de
huidige ontwikkeling langs de Kaulillerweg afnemen. Het compact commercieel centrum van
Bocholt met kleinere winkels en de kern als uitvalsbasis voor toeristen spelen hierbij een
belangrijke rol.

Het studiegebied maakt deel uit van de deelruimte Bocholt-Reppel-Goolderheide. Hierover wordt
volgende visie in het GRS geformuleerd:
“De gemeente wenst de binding van het centrum van Bocholt met de Zuid-Willemsvaart te
verbeteren. De stedenbouwkundige structuur van de kern van Bocholt zal uitgaan van het
historisch concentrisch patroon enerzijds en het verhogen van de relatie met kanaal
2211483021 - toelichtingsnota
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anderzijds. Een evenwichtige verdeling van de centrumactiviteiten wordt bekomen door
Bocholt opnieuw aansluiting te geven met het kanaal. Dit kan door middel van het
aanknopen van centrumactiviteiten aan het kanaal en de herwaardering van de handelsas
Brugstraat-Dorpsstraat, samengaand met een verdere opwaardering van de omgeving van
de passantenhaven en een doordachte invulling van het lokaal bedrijventerrein grenzend
aan
het
kanaal
…

Figuur 3-1: Gewenste ruimtelijke structuur kern Bocholt (bron: GRS Bocholt)

In de beschrijving van de gewenste structuur van deze deelruimte wordt deze visie
gedetailleerd:
“Bij het herstellen van de band tussen Bocholt-centrum en de Zuid-Willemsvaart staat het
versterken van de visuele relatie voorop. De inrichting moet ook de functioneel-ruimtelijke
relatie ondersteunen….
De woonstructuur wordt versterkt in het centrum van Bocholt. Hierbij zal het accent liggen op
kernverdichting. … Het centrumgebied van de kern wordt verder uitgebouwd als gemengd
woongebied, waarin verschillende functies verweven voorkomen. Nieuwe voorzieningen
worden hier geconcentreerd, zodat ze op wandelafstand van elkaar bereikbaar zijn. De as
Bocholt-centrum tot aan het kanaal kan ingericht worden als een zone waar het aangenaam
wonen en winkelen is. Dit karakter moet blijken uit de aanleg van het publiek domein. … Het is
wenselijk om het kerkplein en de handelsas via de Brugstraat tot aan het kanaal nieuw leven
in te blazen. Met het oog op de ontwikkeling van het landschapstoerisme zal het recreatief
winkelen aangemoedigd worden. Dit kan door de uitbouw van een degelijk horeca-aanbod en
aansluiting op de wandel- en fietsroutes.”

3.2

Masterplan woon- en zorgcampus1
Architectenbureau Segers & Moermans werkte een masterplan uit aangaande de uitbreiding van
het rusthuis, de bouw van assistentiewoningen (serviceflats) en de realisatie van een aantal
bijkomende woongelegenheden.
Het masterplan gaat uit van de ruimtelijke intenties uit het BPA Dorpskom: het groene karakter
binnen de toekomstige ontwikkeling (openbaar en semi-publiek park) wordt overgenomen, de
indicatieve ontsluiting voor voetgangers en fietsers krijgt concreet vorm.

1

Versie: ontwerp masterplan dd 22/06/2010
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Figuur 3-2: Inrichtingsplan

Het masterplan bevat echter ook een aantal gewijzigde inzichten die vandaag moeilijker
verenigbaar zijn met de geldende voorschriften:
- een uitbreiding van het rusthuis dringt zich op,
- het keurslijf van de huidige bestemmingszones uit het BPA strookt niet met een actuele visie op
zorgwonen,
- de (grotendeels onteigende) zone voor serviceflats blijkt na concreet ontwerpend onderzoek door
z’n grillige vorm, oppervlakte en voorschriften niet realistisch en marktconform invulbaar
- ...
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Het masterplan voorziet in een flexibele en gedifferentieerde ontwikkeling van het plangebied, de
realisatie van ontsluitingen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer, parkeervoorzieningen, … Dit
alles wordt in onderstaande figuur schematisch weergegeven.

Figuur 3-3: Schematische weergave gedifferentieerde invulling van het plangebied. (deze figuur is slechts
indicatief en heeft geen enkele bindende kracht binnen het RUP)

Onderstaande figuren visualiseren het volumespel van het plangebied en geven een beeld van de
vooropgestelde bouwhoogtes.

Weergave onderstaande snedes
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In het masterplan wordt bovendien op een overzichtelijke wijze van de in het masterplan
vooropgestelde vloer- en terreinindex weergegeven. Mits enige marge hierop zullen deze indexen
in het RUP worden overgenomen.
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Tot slot wordt in het masterplan een mogelijke functie-indeling per bouwlaag weergegeven. Deze is
indicatief voor de ontwikkeling van het plangebied. In de verordenende voorschriften van het RUP
moet er voldoende bewegingsvrijheid ten aanzien van deze indeling geboden worden, het plan is
gericht op een gedifferentieerde en flexibele ontwikkeling.

0

1

2

3

-1

2211483021 - toelichtingsnota
Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonzorgcampus - Bocholt

19
maart ’11

3.3

Cultureel erfgoed

3.3.1

Inventaris onroerend erfgoed
Op 14/09/2009 stelde de administrateurgeneraal van het VIOE de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast.
Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige
lijst van het in Vlaanderen gebouwde
patrimonium met erfgoedwaarde.
Nevenstaande kaart duidt de gebouwen aan die
werden opgenomen in de inventaris.

Figuur 3-4 Inventaris bouwkundig erfgoed

ID 70713 – Voormalig klooster van de zusters van voorzienigheid met school.
De inventaris meldt het volgende: ”Nr. 1/Dorpsstraat. Voormalig klooster van de Zusters van Voorzienigheid
met school. Thans Vrije Gemengde Basisschool. Het plan voor de oprichting van een vrije, katholieke school
ontstond in 1879; burgmeester F. Truyens schonk de grond. Er werd een gebouw met twee klassen gebouwd
aan een beplante speelplaats, in de huidige Kerkhofstraat. In 1895 verkocht Truyens zijn huis met grond,
gelegen op de hoek van de huidige Brug- en Kloosterstraat, aan de zusters Doutreloux en Batta van de Luikse
congregatie Filles de la Croix voor een fictieve som. Om onbekende redenen vestigden de zusters zich nooit in
Bocholt. In 1903 werd begonnen met de afbraak van het huis Truyens; alleen de gelijkvloerse verd. bleef
behouden. Hierop werd een klooster gebouwd. In 1903 kwamen de Zusters van Voorzienigheid van Ruillé-surLoir (Frankrijk) naar Bocholt om les te geven. In 1903 werden de oude schoollokalen aan de Kerkhofstraat met
één klas uitgebreid, en werden twee nieuwe klassen gebouwd.
Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (kunstleien), in eclectische stijl. De gelijkvloerse verd.
zou resten van het oorspronkelijke huis Truyens; de muuropeningen werden echter gewijzigd bij de inrichting
van het huis als klooster in 1903; van dat jaar dateert de rest van het gebouw. Witgeschilderd bakstenen
gebouw op hardstenen plint. Smeedijzeren sierankers. Lisenen en rondboogfriezen in de r.zijgevel. Rechth.
vensters met afgeronde hoeken en gecementeerde afwerking, beluikt op de eerste bouwl.
Het enige andere oorspronkelijke deel van deze school is het gebouw met klaslokalen aan de Kerkhofstraat.
Langgestrekt bakstenen gebouw van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), 1879,
uitgebreid in 1903. Gecementeerde plint. Smeedijzeren muurankers met krullen. Getoogde muuropeningen,
bovenaan verlaagd, met hardstenen lekdrempels (26, 27).”

3.4

Provinciaal fietsrouteplan
Ter hoogte van de deelzone ‘woon- en
zorgcampus’ werd de Kerkhofstraat werd
binnen het provinciaal fietsroute-netwerk
geselecteerd als alternatieve functionele
fietsroute (oranje); de Dorpstraat en
Kapelstraat, die aan het studiegebied raken, zijn
aangeduid als functionele fietsroute (roze).
Ter hoogte van de deelzone ‘Beukenstraat’
werden geen selecties gemaakt.

Figuur 3-5: uitreksel
(Provincie Limburg)
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3.5

Watertoets
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de watertoets goed. Dit
besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets.

Figuur 3-6 Erosiegevoeligheid (AGIV)

Figuur 3-7 Grondwaterstromingsgevoelig

Figuur 3-8 Infiltratiegevoeligheid (AGIV

Figuur 3-9overstromingsgevoeligheid

Op basis van deze watertoetskaarten kunnen voor het plangebied RUP volgende vaststellingen
worden gemaakt:
• Het volledige plangebied is niet overstromingsgevoelig.
• Het gehele plangebied gebied is infiltratiegevoelig.
• De erosiegevoeligheid is nihil;
• Het gehele plangebied gebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming
Daar het studiegebied matig gevoelig voor grondwaterstroming is, moet er voor constructies en
gebouwen van meer dan 5 m diep en 100 m lang advies worden aangevraagd aan de bevoegde
instantie. De gewenste uitbreiding van het rusthuis, assistentiewoningen en woningbouw blijven
onder deze afmetingen.
Het volledige plangebied is infiltratiegevoelig, bijkomende maatregelen voor de infiltratie van
water bovenop de vigerende wetgeving zijn niet nodig.
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4

Onderzoek en analyse

4.1

Ruimtelijk functioneren en voorkomen van het studiegebied
Dit RUP bestaat uit twee afzonderlijke deelzones – ‘Woon- en zorgcampus’ en omgeving
‘Beukenstraat’ – beiden worden hieronder kort omschreven.

4.1.1 Deelzone Woon- en zorgcampus
De deelzone ‘Woon- en zorgcampus’ is vandaag te onderscheiden in twee deelgebieden: het
rusthuis en de school.
Het rusthuis beslaat nagenoeg het gehele oostelijke deel van het plangebied. Het bestaat uit
verschillende volumes – grotendeels met 3 plat afgedekte bouwlagen – die ingeplant zijn rondom
twee (half-)open ‘binnentuinen’. Het gebouw wordt voor bezoekers en bewoners ontsloten via de
hoofdingang die uitgeeft op de oostelijk gelegen binnentuin. Deze binnentuin is ingericht als een
volwaardige verblijfsruimte en onderscheidt zich in dat opzicht van de minder omsloten westelijke
binnentuin die geen uitgesproken functie heeft, eerder als zichtgroen te bestempelen is.
Het parkeren in functie van het rusthuis wordt opgevangen door insteekparkings langsheen de
Kerkhofstraat enerzijds en een (personeels)parking aan de achterzijde van het rusthuiscomplex. De
met kiezel verharde en weinig gestructureerde parking wordt ontsloten via aan oostelijk gelegen
toegangsweg richting de Kerkhofstraat. De parking geeft toegang tot de diensttoegangen die aan
de rommeligere achterzijde van het rusthuis gesitueerd zijn.
De parkeerplaatsen langs de Kerkhofstraat zijn geïntegreerd binnen een kwalitatieve en
representatieve ‘voortuinstrook’. Deze ruimte vormt een waardige ontvangstruimte voor het
rusthuis.
Tussen de noordelijke gevels van het rusthuis en de tuinzones van de woningen langs de Brugstraat
bevindt zich vandaag een brandweg en een voorlopig braakliggend terrein. Op dit terrein zullen
weldra assistentiewoningen worden opgericht.
De school wordt gevormd door twee parallelle bouwvolumes met daartussen een verharde
speelplaats. Op de zuidelijke kop van de speelplaats vormt een bouwvolume (1 plat afgedekte
bouwlaag) grenzend aan de Kerkhofstraat een zuidelijke wand voor de speelplaats. Een aantal
hoogstammige, volgroeide bomen geven de speelplaats een groen karakter.
De gebouwen langs de Kloosterstraat (1 en 2 bouwlagen met zadeldak) vormen als gesloten wand
een duidelijke ruimtelijk geheel, ook het kloostergebouw op de hoek van de Klooster- en Brugstraat
maakt deel uit van dit geheel. Door het klooster wit te verven heeft dit gebouw wel wat van haar
kwaliteiten verloren, doch het blijft waardevol patrimonium.
In tegenstelling tot de westelijke wand is de tweede door de school gevormde oostelijke wand
gefragmenteerder van aard. Een aantal gebouwen, min of meer in elkaars verlengde gelegen,
vormen de scheiding tussen de speelplaats en het rusthuis.
Tussen de twee parallelle bouwvolumes, op de koppen van de speelplaats, wordt de school
ontsloten richting de Brugstraat en de Kerkhofstraat. Deze vormen de hoofdtoegangen tot de
school.
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Onderstaande foto’s en commentaren geven verduidelijking bij bovenstaande teksten.
Rusthuis
De zichtgevels van het rusthuis zijn georiënteerd naar de Kerkhofstraat en twee gedeeltelijk omsloten
binnentuinen. (bouwhoogte: 3 bouwlagen)

Zicht op bestaande hoofdingang met ingerichte binnentuin als ontvangstkamer

‘Binnentuin’ aan westelijke vleugel, vandaag zonder expliciet gebruik

Zicht op parking en oostelijke gevel rusthuis. De parking is aangelegd met kiezel, dit biedt weinig
structuur en ruimtelijke kwaliteit.
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Bestaande
(achterzijde)

diensttoegang

Doorgang naar ‘binnentuin’ aan
westelijke vleugel

Toegangsweg parking

Zone tussen Rusthuis en achtertuinen van de woningen langs de Brugstraat. (weldra bebouwd met
assistentiewoningen)

School
Zicht op speelplaats van in Kerkhofstraat

Zichten op achtergevel school
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Zicht op gesloten gevel langs Kloosterstraat

Zicht op historisch waardevol Klooster (noordwestelijke hoek van het plangebied)

De Brugstraat, Kloosterstraat en Kerkhofstraat vormen de context waarin de deelzone ‘Woon- en
zorgcampus’ gelegen is.
De Brugstraat vormt de verbinding tussen het centrum en de kanaalzone. Het openbaar domein
van deze straat kent een kwalitatieve inrichting met voldoende ruimte voor parkeren, de zwakke
weggebruiker en groen. Langs deze straat zijn naast woningen een aantal voorzieningen en handel
gelegen. De gebouwen hebben een gabariet van twee bouwlagen met puntdak.
De Klooster- en Kerkhofstraat zijn voornamelijk woonstraten gekenmerkt door eengezinswoningen.
Een uitzondering hierop wordt gevormd in de Kerkhofstraat door een project op de hoek van beide
straten. Langs de Kloosterstraat zijn nog een aantal onbebouwde bouwplaatsen gelegen. Deze
zorgen vandaag voor een breking van de gesloten wand aan deze zijde van de straat. Het garariet in
deze straten is vergelijkbaar met dat van de Brugstraat: 2 bouwlagen met zadeldak.
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Onderstaande foto’s vormen een beeld van de aangrenzende straten.
Brugstraat

Kloosterstraat

Kerkhofstraat
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4.1.2 Deelzone Beukenstraat
De deelzone Beukenstraat beslaat slechts een zevental percelen, waarvan zes reeds bebouwd. Deze
deelzone maakt deel uit van het verkavelde gebied ten zuiden van het centrum van Bocholt dat
gekenmerkt wordt door vrijstaande bebouwing met één bouwlaag. Ten westen van de deelzone
ligt vandaag een bebost perceel, waarop ook glascontainers staan. Het huidige BPA laat toe dat dit
perceel bebouwd wordt.
Het niet bebouwde perceel binnen de deelzone wordt vandaag als weide gebruikt (zie *).

*
4.2

Behoefteanalyse ouderenzorg
De gemeente Bocholt, het WZC Voorzienigheid en Zorgnet Vlaanderen maakten in 2010 een
analyse van de zorgbehoefte voor ouderen in de gemeente. Volgende elementen en conclusies uit
dit onderzoek zijn relevant voor het RUP:

4.3



Het aantal 60- en 80-plussers neemt in Bocholt sneller toe dan in de rest van Vlaanderen



Het aantal hoogbejaarden –potentiële zorgvragers – zal tegen 2015 met ca. 51% stijgen,
tegen 2025 quasi verdubbelen tav het aantal in 2008



In Bocholt is een capaciteitsuitbreiding en zorgdifferentiatie nodig, met als uitgangspunt
zo lang mogelijk autonoom (oa. in serviceflats) wonen. Tegen 2015 zijn min. 30
zorgeenheden in het rusthuis nodig en 109 bijkomende serviceflats (in de verschillende
deelkernen).

Kwaliteiten, knelpunten en potenties

4.3.1 Kwaliteiten
Binnentuin en parking als ontvangst- en verblijfsruimte
De oostelijk gelegen binnentuin bij het rusthuis vormt een kwalitatief ingerichte semipublieke
ontvangstruimte voor het rusthuis. De representatief ingerichte voortuinstrook met parkeerruimte
langs de Kerkhofstraat vormt hier één ruimtelijk geheel mee. De inrichting van dit geheel kan als
referentie voor de verdere inrichting voor het gehele plangebied beschouwd worden.
Waardevol patrimonium op strategische plaats
Het voormalige klooster kan ondanks de verflaag op de gevel beschouwd worden als waardevol
patrimonium. Door de ligging ervan op de hoek van de Klooster- en Brugstraat – die de verbinding
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tussen het centrum en de kanaalzone vormt – dient het klooster als belangrijk herkenningspunt op
een strategische plaats behouden blijven.
Waardevol hoogstammig groen
In de deelzone ‘Woon- en zorgcampus’ bevinden zich heel wat volgroeide hoogstammige,
inheemse bomen. Deze vormen de dragers van de groenstructuur in het plangebied.
Wandvorming langsheen Kloosterstraat
De Kloosterstraat heeft met name ter hoogte van de deelzone Woon- en zorgcampus een gesloten
wand die enerzijds de straat duidelijk definieert en anderzijds een duidelijk westelijk ‘sluitstuk’ van
de deelzone Woon- en zorgcampus vormt.
Kwalitatieve inrichting van de Brugstraat
De Brugstraat werd (recent) heringericht en omgevormd tot een kwalitatieve publieke ruimte.
Hierdoor vormt de straat een ruimtelijk herkenbare uitloper deel uitmakend van het kwalitatief
ingerichte publieke domein van Bocholt centrum.

4.3.2 Knelpunten
Beperkingen huidig BPA
Het bestaande BPA laat door haar hoge detailgraad slechts een weinig flexibele ontwikkeling van
de deelzone ‘Woon- en zorgcampus’ toe. Dit strookt niet met de ontwikkelingskansen die binnen
het masterplan worden geambieerd.
Slechte afbakening huidig BPA
Bovendien kent het huidige BPA ter hoogte van de Beukenstraat een erg ongelukkige afbakening
waardoor een perceel, gelegen op de grens tussen het BPA Dorpskom en BPA Dorperveld niet
bebouwd kan worden.
Grote behoefte aan zorgvoorzieningen
De gemeente Bocholt kent een steeds ouder wordende bevolking met daaraan gekoppeld een
steeds groeiende zorgbehoefte. Het is noodzakelijk dat hierop een antwoord kan geboden worden.

4.3.3 Potenties
Kwalitatieve woonomgeving en zorgcampus
De ontwikkelingsmogelijkheden van de zone ‘Woon- en zorgcampus’ kunnen gezien de ligging in
centrum en ten opzichte van de passantenhaven verruimd worden. Hierdoor kan deze deelzone als
een kwalitatieve en dynamische woonomgeving en zorgcampus worden uitgebouwd, als een
gebied waarin een veelheid aan functies kan uitgebouwd worden gekoppeld aan een kwalitatief
(semi-)publiek openbaar domein.
Nieuwe assistentiewoningen als motor voor revitalisatie
De nieuwe op te richten assistentiewoningen tussen het rusthuis en de woningen langs de
Brugstraat vormen het eerste onderdeel van de verdere uitbouw van de deelzone ‘Woon- en
zorgcampus’. Hierdoor zal een achterin liggende zone opgewaardeerd worden. Dit komt ten goede
van het volledige plangebied en kan als trekker voor andere ontwikkelingen beschouwd worden.
Westelijke binnentuin als volwaardige binnentuin uitbouwen
De westelijk gelegen binnentuin heeft vandaag (mede door de beperkingen van het BPA) slechts
een functie als kijkgroen. Door de herziening van het BPA moet deze binnentuin als volwaardige
binnentuin kunnen ingericht worden en voorzien worden van een duidelijke functie ten dienste van
het rusthuis.
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Aansluiting en afstemmen op RUP Passantenhaven en BPA Dorpskom
De deelzone ‘Woon- en zorgcampus’ sluit aan op het RUP Passantenhaven, dat gericht is op een
kwalitatieve inrichting van de kanaalzone en het woongebied errond. Binnen het RUP
Woonzorgcampus kan gestreefd worden naar een afstemming met het RUP Passantenhaven.
De deelzone ‘Beukenstraat’ sluit aan op het BPA Dorpskom, ook hierop kan afgestemd worden in
functie van eenvormige voorschriften en visie.
Realisatie netwerk langzaam verkeer
Door de ontwikkeling van de deelzone Woon- en zorgcampus (samen met het RUP
Passantenhaven) kan een reeds eerder vooropgesteld netwerk van verbindingen voor langzaam
verkeer gerealiseerd worden. De ontwikkeling van een grootschalig geïntegreerd project kan
hiervoor de ‘trigger’ zijn.
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5

Visie en structuurschets

5.1

Visie

5.1.1 Visie woon- en zorgcampus
5.1.1.1

Algemeen
De visie ten aanzien van de woon- en zorgcampus werd uitgewerkt in het masterplan Woon- en
zorgcampus. Zie § 3.2 .

5.1.1.2

Parkeren
Te voorzien aantal parkeerplaatsen volgens normen
Gezien de ligging van het plangebied (deelzone Woon- en zorgcampus) in het vrij dicht bebouwde
centrum van Bocholt vormt het parkeren een bijzonder aandachtspunt. De gemeente Bocholt
hanteert een norm van 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid.
Vanuit de kengetallen voor verkeersgenererende voorzieningen (CROW, publicatie 272 –
kengetallen gemotoriseerd verkeer 2009) kunnen parkeercijfers voor verzorgingsinstellingen
worden bepaald. Vanuit de kengetallen wordt gestreefd naar een minimum van 0.5
parkeerplaatsen per wooneenheid in een verzorgingsinstelling en 0.6 per assistentiewoning. In
beide normen zitten 0.3 bezoekersparkeerplaatsen per eenheid vervat m.a.w. voor het bewonersen personeelsparkeren dienen volgende normen gehanteerd te worden: 0.2 parkeerplaatsen per
rusthuiskamer en 0.3 parkeerplaatsen per assistentiewoning.
Er wordt voor geopteerd om binnen de contouren van het RUP op zijn minst te voorzien in de
nodige parkeerplaatsen voor de bewoners en het personeel, dit zijn 108 parkeerplaatsen. In
onderstaande tabel wordt dat aantal parkeerplaatsen berekend.

Wat?

Aantal / opp

Westelijk deel
Nieuwe assistentiewoningen (westelijk deel)
Nieuwe woongelegenheden (westelijk deel)
Handels- en horecavoorzieningen

Norm

Aantal Pp

52

0,3

66
16

33

1,5

50

Oostelijk deel
Bestaande en assistentiewoningen in oprichting
Bestaande rusthuiskamers

58
86

0,3
0,2

42
18
18

Uitbreiding rusthuiskamers

30

0,2

6

Totaal

108
Huidige en te realiseren parkeerplaatsen
Vandaag zijn er binnen de contouren van het RUP in totaal 60 à 65 parkeerplaatsen in het (oostelijk
deel van het) plangebied voorzien (28 insteekparkings langs de Kerkhofstraat, 6 langs de
toegangsweg tot de achterliggende parking en 25 à 30 parkeerplaatsen achter het rusthuis). Recent
werd er een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag goedgekeurd voor de realisatie van 10
carport voor de nieuwe assistentiewoningen.
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In het masterplan woon- en zorgcampus (versie 22/06/2010) worden 50 ondergrondse bijkomende
parkeerplaatsen voorzien. Dit aantal kan opgetrokken worden tot 75 ondergrondse
parkeerplaatsen. Verder kunnen er langs de Kerkhofstraat, in het verlengde van de bestaande
parkeerplaatsen ter hoogte van het rusthuis, nog een 20-tal bijkomende insteekparkings binnen de
contouren van het plangebied voorzien worden. De parking achter het rusthuis wordt in het
masterplan geherstructureerd, er blijven zo’n 25 à 30 parkeerplaatsen behouden.
In totaal zullen er dus binnen het plangebied 130 à 145 bestaande en nieuwe parkeerplaatsen zijn.
Dit volstaat voor de parkeerbehoefte van bewoners en personeel te vervullen, een aantal
parkeerplaatsen kunnen zelfs door bezoekers gebruikt worden.
Bezoekersparkeren
Bovendien kunnen in aansluiting met de school ten noordoosten van het plangebied en op de
binnen het RUP Passantenhaven te voorziene parking nog bijkomende parkeermogelijkheden
worden voorzien en zijn er op het plein aan de Dorpsstraat parkeermogelijkheden. Deze
parkeermogelijkheden kunnen door bezoekers (bij piekmomenten (vb zondagnamiddag ifv bezoek
rusthuis)) gebruikt worden.

Figuur 5-1 Aanduiding mogelijke (toekomstige) clusters bezoekersparking

5.1.2 Deelgebied Beukenstraat
Ter hoogte van de Beukenstraat wordt de visie van het BPA Dorpskom verder getrokken. De zone
voor wonen in open en half-open bebouwing wordt verder getrokken, hierdoor kan de bestaande
ste
bebouwing enerzijds behouden blijven en wordt het perceel 299C (1 afdeling, sectie C)
bebouwbaar. Ook de zone voor tuinen en de zone voor voortuinen wordt doorgetrokken om de
uniformiteit met de aangrenzende percelen te waarborgen.

5.2

Structuurschets
Het masterplan wordt als structuurschets voor dit RUP beschouwd (zie §3.2 Masterplan woon- en
zorgcampus).
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6

Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften

6.1

Planopties en bestemmingen
De elementen van de visie worden vertaald naar een verordend grafisch plan. Dit plan geeft aan
voor welke gebieden de specifieke bestemmingen van toepassing zijn. Het grafisch plan moet
gelezen worden tezamen met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming, de inrichting en/of het beheer.
De stedenbouwkundige voorschriften worden weergegeven in een afzonderlijk verordend deel.
Aanvullend op bovenstaande toelichting wordt in de voorschriften een toelichtende kolom
voorzien. Hierin wordt het doel en de inrichtingsprincipes van iedere afzonderlijke zone
omschreven.
Zie bijlage 3.

6.2

Motivering van de planopties

6.2.1 Juridisch kader voor de realisatie van het masterplan
Het masterplan vormt de aanleiding voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dit masterplan worden de genomen planopties duidelijk geargumenteerd en
ruimtelijk verantwoord.

6.2.2 Evenwichtige uitbouw van het plangebied
In functie van de realisatie van het plangebied is een convenant uitgewerkt, waarin de lasten en
lusten voor de ontwikkeling van het plangebied zijn omschreven. Daarnaast wordt hierin een
duidelijke verdeling van de bouwmogelijkheden tussen de verschillende betrokkenen beschreven.
Dit verzekerd de realisatie van een ruimtelijk aanvaardbaar project met een redelijke verdeling van
de bouwmogelijkheden tussen de betrokkenen.
Bovendien dient steeds een inrichtingsschets toegevoegd te worden aan de stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen. Dit laat de vergunningverlenende overheid toe om te oordelen of de
vooropgestelde ontwikkeling redelijk en ruimtelijk aanvaardbaar is binnen de totale ontwikkeling
van het plangebied.

6.2.3 Bouwhoogte binnen het plangebied
De bouwhoogte binnen de contouren van het plangebied varieert. Om zo goed mogelijk aan te
sluiten op de omgeving en op de bouwhoogte aan de andere zijden van de straten die het
plangebied begrenzen wordt de bouwhoogte aan de randen van het plangebied beperkt tot 2
bouwlagen exclusief een dakvolume waarin afzonderlijke en volwaardige bouweenheden kunnen
opgericht worden.
Centraal in het plangebied bestaat er ruimtelijke draagkracht om een hoger bouwvolume op te
de
richten, hier kan een 3 bouwlaag - exclusief een dakvolume waarin afzonderlijke en volwaardige
bouweenheden kunnen opgericht worden – gerealiseerd worden. Deze derde bouwlaag heeft geen
negatieve invloed op de bestaande bebouwing in de aangrenzende straten.
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6.3

Limitatieve opgave van op te heffen voorschriften

6.3.1 Gewestplan
Volgende gewestplanbestemmingen conform het koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen,
worden opgeheven voor zover deze gelegen zijn binnen de perimeter van het ruimtelijk
uitvoeringsplan:
Woongebieden
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen,
voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

6.3.2 BPA’s
Volgende bestemmingen van de bestaande BPA’s worden opgeheven:
-

-

BPA Dorpskom


Zone voor openbaar nut



Zone voor openbaar park



Zone voor serviceflats



Zone voor wonen – in semi-publiek park



Zone voor voetpaden

BPA Dorperveld


Zone voor losse bebouwing



Zone voor hovingen



Zone-non-aedificandi

Zie paragraaf 2.4.1 en 2.4.2.

6.3.3 Verkavelingen
Volgende verkavelingen en de daaraan gekoppelde voorschriften worden met inwerkingtreding van
het RUP opgeheven. Deze zijn aangeduid op het grafisch plan:
•
•

6.4

Verkaveling 514 dd. 8/03/1983
Verkaveling 552 dd 17/12/1985

Ruimtebalans
De ruimtebalans blijft door de inwerkingtreding van het RUP ongewijzigd. De gebiedscategorie van
de nieuwe bestemmingen binnen het RUP is immers wonen, de huidige bestemming volgens het
gewestplan ook.

6.5

Register potentiële planschade en planbaten
Er zijn geen bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een planschade-vergoeding,
vermeld in artikel 2.6.1 van de Vlaamse Codex R.O. of een planbatenheffing, vermeld in artikel
2.6.4 van de Vlaamse Codex R.O.
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7

Bijlagen

7.1

Orthofoto’s plangebied
(deelplan Woon- en zorgcampus en deelplan Beukenstraat)

7.2

Plan bestaande en juridische toestand
(deelplan Woon- en zorgcampus en deelplan Beukenstraat)

7.3

Grafisch plan
(deelplan Woon- en zorgcampus en deelplan Beukenstraat)
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7.4
adviesinstantie

BGP

Overzicht adviezen plan-Mer-screening
Verzending
verzoek
raadpleging

tot

6/10/2010+
rappel
28/10/2010

op

datum
reactie

relaas reactie

3/11/2010

Volgende opmerkingen worden gemaakt door de dienst BGP:
-

Een hoofdstuk rond alternatieven (ook inrichtingsalternatieven
kunnen hierin aan bod komen) ontbreekt volledig. Nochtans is
dit een essentieel onderdeel van een onderzoek tot
milieueffectrapportage of screening. U dient minstens aan te
geven of er ooit alternatieven overwogen en waarom ze niet
weerhouden zijn. Indien nooit alternatieven ter sprake zijn
gekomen, dient u dit eveneens (beknopt) te onderbouwen.
Zie aangepast screeningsdocument: hoofdstuk 7.2 (p.34)
toegevoegd (blauw cursieve tekst).

-

Wat de discipline mens-mobiliteit betreft stellen we ons de
vraag of er geen overaanbod aan parkeerplaatsen gecreëerd
wordt, waardoor het autogebruik wordt gestimuleerd en dit ten
koste van andere, duurzamere vervoerswijzen. In dit verband
vragen wij ons af of de fietsenstalling, die nu geïntegreerd is in
de carports, niet dichter bij de diverse toegangen van het
complex gesitueerd kan worden. Bovendien zal wellicht de
opmaak van een mobiliteitstoets, die in de screeningsnota
geïntegreerd kan worden, noodzakelijk zijn. In deze toets kunt u
bv. de huidige verkeersintensiteit vermelden of inschatten
(indien niet gekend) en afzetten t.o.v. de wegcapaciteit van de
betrokken wegen. Indien de bijkomende verkeersgeneratie niet
tot aanzienlijke mobiliteitseffecten zal leiden, dient u dit in de
mate van het mogelijke kwantitatief te staven.
Zie aangepast screeningsdocument in hoofdstuk 7.7. (blauw
cursieve tekst is toegevoegd nav opmerkingen dienst BGP)

-

Provincie Limburg

7/10/2010

15/11/2010

Er gebeurt een toetsing aan het RSV, RSPL en GRS. Er worden geen
inhoudelijke opmerkingen gemaakt tav de screening

7/10/2010

25/10/2010

De screeningsnota behandelt op correcte wijze de mogelijke
gevolgen van het plan voor het leefmilieu

Sectie 3.2.2 RO
Planning
en
beleid
Wonen
Vlaanderen

U kan bij de discipline mens-ruimtelijke aspecten ook melden of
principes van duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk
bouwen in de stedenbouwkundige voorschriften van het plan
verankerd zullen worden (zoals bv. groendaken).
Er zijn geen voorschriften omtrent duurzaam bouwen
opgenomen, behoudens principes omtrent duurzaam
waterbeheer
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adviesinstantie

Verzending
verzoek
raadpleging

LNE,
Afdeling
Milieu-, Natuuren Energiebeleid,
Dienst VR

tot

7/10/2010

datum
reactie

relaas reactie

21/10/2010

De dienst VR voert een toetsing uit aan de criteria zoals beslist in
BVR 26/01/2007 (regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage) en
concludeert dat er zich op het vlak van externe veiligheid geen
problemen stellen en er geen aanzienlijke effecten te verwachten
zijn inzake externe veiligheid.
De dienst VR wenst de initiatiefnemer er nog op te wijzen dat het
aspect “externe veiligheid” eveneens in het voorontwerp van het
RUP voor de plenaire vergadering dient behandeld te worden.
Advies wordt nagestuurd

Vlaams
Agentschap Zorg
en Gezondheid

9/11/2010
13/12/2010

+

Agentschap
Ruimte
en
Erfgoed,
Ruimtelijke
Ordening Limburg

7/10/2010

27/10/2010

De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de
milieueffecten voor ruimtelijke ordening

Agentschap
Ruimte
en
Erfgoed,
Onroerend
Erfgoed Limburg

7/10/2010

10/11/2010

Geen opmerkingen. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

VMM

7/10/2010

Naar aanleiding van een bijkomende infoaanvraag van deze dienst
op 20/10/2010 ikv de adviesverlening werd een extra nota
opgemaakt voor de discipline onroerend erfgoed. Deze is
bijgevoegd onderaan dit document.
09/11/2010

Er worden geen significant negatieve effecten verwacht op de
waterkwaliteit en op het grondwaterstromingspatroon. De screening
wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal
waterbeleid indien gebruik gemaakt wordt van een
terugkeerperiode van minimum 20 jaar voor de dimensionering van
de hemelwateropvang.
Reactie:
Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Er
wordt dezelfde terugkeerperiode gebruikt die wordt toegepast in
soortgelijke situaties. (cfr.RUP Passantenhaven waar er ook
gewerkt wordt met een terugkeerperiode van 10 jaar). Wij zijn dan
ook van mening dat een terugkeerperiode van 10 jaar voldoende is
voor het plangebied. Een overgedimensioneerde buffer dient
vermeden te worden.

Agentschap
Wegen
Verkeer

7/11/2010
en

09/12/2010

Algemeen zijn wij van oordeel dat de mobiliteitsimpact en de
parkeerbehoefte van de ontwikkeling verder in detail bekeken moet
worden. Hiervoor is voor onze afdeling geen plan-MER nodig, wel de
opmaak van een mobiliteitstoets/studie.
Er werd een uitgebreidere omschrijving van de mobiliteitseffecten
toegevoegd aan de screeningsnota, p. 34). De conclusie blijft dat er
geen significante effecten zijn naar ontsluiting en parkeerbalans.

Op pagina 17 van de screeningsnota is een schets weergegeven van
de ontsluitingen voor zacht en voor gemotoriseerd verkeer. Deze
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adviesinstantie

Verzending
verzoek
raadpleging

tot

datum
reactie

relaas reactie

komen niet overeen met de beschrijving op het grafisch plan (zie art.
1.3 op grafisch plan=gemengd verkeer <->schema p. 17= zacht
verkeer)
De figuur op pagina 17 komt uit het Masterplan. Het grafisch plan
is correct. De bedoeling van de zone voor gemengd verkeer is om
de school in de toekomst te kunnen ontsluiten. Deze zone doet
geen dienst als hoofdontsluiting.

De beschrijving van art. 1.1. bis op het grafisch plan voorziet als
overdruk zone voor horeca +commercie. Hiervan wordt geen
melding gemaakt in de nota zelf en zijn dus ook geen effecten
bekeken.
Gezien de zeer beperkte mogelijkheid voor horeca en handel, is dit
inderdaad niet gescreend. Het grootste effect door uitvoering van
het RUP is te verwachten van het rusthuis en de appartementen.

Over de effecten van het dagcentrum/dienstencentrum wordt niets
gezegd.
Het centrum bestaat reeds. Uitvoering van het RUP heeft op het
dagcentrum geen invloed. Effecten van mobiliteit zijn berekend op
het rusthuis en appartementen. Dit is m.a.w. een worst-case
scenario waarin de effecten van het dagcentrum mee opgenomen
kunnen worden.

Het is niet duidelijk langs welke weg de ontsluiting gebeurt van deze
zone via de Kerkhofstraat naar de N76h: via kruispunt
Kerkhofstraat/Sportlaan of via Kloosterstraat/Brugstraat of gespreid
over beide.
In de mobiliteitstoets is van de veronderstelling uitgegaan dat
ontsluiting gespreid gebeurt. De mogelijkheid in het RUP is
voorzien om langs beide kruispunten te ontsluiten.

Het voorliggend
Passantenhaven

RUP

dient

ook

afgestemd

op

het

RUP

De mobiliteitsimpact en de parkeerbehoefte van beide RUP’s dienen
samen onderzocht om een goed zicht te krijgen op de effecten van
de omgeving.
2

Volgens de screeningsnota van het RUP Passantenhaven
genereert het RUP 492 autoverplaatsingen per dag waarvan 54
tijdens een ochtendpiek en 44 tijdens een avondpiek. In de
2

Screeningsnota: onderzoek tot de milieueffectenrapportage RUP Passantenhaven Bocholt,
dossiernummer dienst GBP en dienst Mer (OHPL0226/b09.021), Libost-Groep nv
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adviesinstantie

Verzending
verzoek
raadpleging

tot

datum
reactie

relaas reactie

screening wordt gesteld dat deze bijkomende verkeersstroom
afkomstig van het RUP Passantenhaven erg beperkt is en niet tot
verkeersproblemen of een impact op de verkeersleefbaarheid leidt
gelet op de brede profiel van de weg in de Brugstraat, de
centrumbebouwing in de Dorpsstraat en de beperkte
woonbebouwing in de Sportlaan.
Indien we de verkeersgeneratie tijdens piekuren optellen bij de
verkeersgeneratie van het RUP Woonzorgcentrum, worden er 88
extra voertuigbewegingen tijdens de ochtendspits en 78 tijdens de
avondspits verwacht van beide RUP’s. De invloed van beide
ontwikkelingen blijft beperkt.
Door het eventueel beperken van de doorstroming in de Brugstraat
kan de verkeersveiligheid verder verhoogd worden.
Het RUP Passantenhaven voorziet een eigen parking in de
Schipperstraat. Ook het RUP Woonzorgcentrum voorziet voldoende
parking voor de eigen verkeersgeneratie (zie parkeerbeleid p. 41
van de screeningsnota)

Departement
MOW

9/11/2010
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Het departement MOW kan de resultaten van de voorliggende
screeningsnota onderschrijven. Het betreft een gecoördineerd
advies van de afdelingen Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en
Algemeen Beleid.
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