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Motivering organisatie participatiemoment 
 

Overeenkomstig de decretale richtlijnen, stelt de stad bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een 

startnota op, die algemeen de doelstellingen weergeeft en ook nagaat welke verschillende visies er momenteel 

op het gebied zijn.  

Deze nota ligt gedurende 60 dagen ter inzage, zowel op papier als digitaal, en heeft als doel iedereen op de 

hoogte te brengen van de plannen en om feedback hierop te vergaren.  

 

Om zowel tekst en uitleg bij de algemene contouren van het planproces en bijhorende timing te geven aan 

bewoners/burgers, als bijkomende ideeën en suggesties omtrent dit plangebied te verzamelen, organiseert de 

stad in samenwerking met het district een participatiemoment.  

De uitnodiging werd verspreid via de digitale kanalen van de stad Antwerpen en door publicatie in 3 Belgische 

dagbladen. Daarnaast werd een bewonersbrief in Berendrecht en Zandvliet verspreid, omdat deze directe 

gevolgen van het RUP zouden kunnen ondervinden. Deze communicatieproducten gaven 

achtergrondinformatie over het planproces, de details van het infomoment en de verschillende wegen via 

dewelke men de startnota kan inkijken.  

 

Participatiemoment 

 

Het infomoment vond plaats op 16 september 2020 tussen 16u en 21u in het vrijetijdscentrum De Schelde. 

Tussen 16u en 19u30 werd elk half uur een presentatie gegeven aan de geïnteresseerden. Om 20u werd 

dezelfde presentatie ook live via een online platform aangeboden. De presentatie bestond uit  een toelichting 

van de procedure, een lezing van het plangebied, de ambitie en doelstellingen voor het plangebied en een 

toelichting van het verdere procesverloop en praktische afspraken inzake de mogelijkheid tot inspraakreacties 

tijdens de ter inzagelegging. Hierbij kreeg iedereen ook de kans om vragen te stellen en opmerkingen te 

formuleren aan de projectleiders aanwezig. Een reflectie van de vragen en opmerkingen vindt u terug in dit 

verslag. De inhoudelijke weergave van de feedback is eerder algemeen van aard. Het kan in deze fase immers 

nog geen antwoorden geven op alle bedenkingen of suggesties.  

 

Op het participatiemoment was een vertegenwoordiger aanwezig van de stedelijke dienst Omgeving, 

ondersteund door de projectleider van het studiebureau Sweco.  

In totaal zijn er 77 aanwezigen genoteerd, waarvan 71 burgers/ bewoners waren.  

 

 

  



Inhoudelijke weergave feedback 
 
Het statuut van een RUP 
Enkele buurtbewoners uiten hun bezorgdheid over het statuut van het RUP:  worden de plannen na de 
volgende verkiezingen niet opnieuw veranderd, wanneer er een nieuw beleid komt? Welke garantie is er dat 
dit RUP voor altijd zal blijven gelden? 
 
Worden regels van dit RUP in een latere fase bindend? Of blijft dit enkel een advies, want een advies kan naast 
zich neergelegd worden?  
 
Worden nieuwe vergunningsaanvragen reeds aan dit plan getoetst? 
 
Visie, ambitie, doelstellingen 
Een buurtbewoner geeft aan bezorgd te zijn over de verstedelijking van de dorpen. De dorpen hebben hun 
eigen karakter, de bewoners willen dat dit dorpen blijven. De regels die de stad wil opleggen, hebben niets met 
de dorpen te maken. Men mag hier niet als ‘stad’ denken. De buurtbewoner is bezorgd dat nu alles gaat 
veranderen en aan elkaar wordt gesloten.  
 
Een bewoner is ook bezorgd dat dit RUP nóg meer regels zal opleggen dan er vandaag al zijn. 
Een bewoner vraag zich ook af of je in eenzelfde gebied met 2 soorten bouwvoorschriften kan zitten. 

Enkele bewoners vragen om met dit RUP de kans te grijpen om op bepaalde plekken de bestemming te 
wijzigen: 
 bv agrarisch gebied omzetten naar woongebied (“bouwgrond”). Onder andere voor de regularisatie van 
enkele zonevreemde woningen zoals in de Zandvlietse Dorpstraat. Er wordt aangegeven dat bepaalde 
afbakeningslijnen van het gewestplan geen steek houden en dus beter herzien worden. 
 Bv zones aanduiden als KMO-zone, zoals Krommeweg. Er is de vraag om grootschaligere KMO toe te laten 
rond de dorpen.  
 
Verschillende bewoners uiten hun bezorgdheid of er bestemmingen zullen wijzigen, meer bepaald van 
agrarisch gebied naar woongebied. Er wordt verschillende keren aangegeven dat zij hier speciaal kwamen 
wonen voor de landelijke omgeving en dit niet veranderd willen zien.  
 
Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken van specifieke gebouwen en of het RUP hier uitspraken over 
zal doen: 
 Weeltjeshoeve Zandvliet (bocht afrit A12) 
 Berenschool Berendrecht 
 Kerk Berendrecht 
 
Sommige bewoners stellen vragen met betrekking tot specifieke locaties: 
 Wat met de huizen in Scheidreef, Kleine Stoppelbergen en Ponderosa? Hoe komt het dat zij toestemming 
hebben gekregen om te bouwen? Dit is bosgebied. Hoe komt het dat je in bosgebied toestemming krijgt om te 
bouwen en in de dorpskern mag niets. 
 Wat met wijk Zevensterstraat? Dat was een aantal jaren geleden allemaal groen gekleurd, maar dit is nu 
allemaal bebouwd. De ene persoon kan er nu nog bijbouwen en de andere niet. Hoe komt dat? 
 De percelen langs de Dorpstraat in Berendrecht (zie ook perceel coverfoto) liggen in woongebied, kunnen 
deze percelen met het nieuwe RUP nog verkaveld worden? Welke voorwaarden komen er? Zal de bouwlijn 
veranderen? Zal het RUP vastleggen hoe de woning er uit moet zien (bv plat dak)? 
 Blijft de Molenweg agrarisch gebied? 
 
De vraag wordt gesteld of verkavelingen in de ‘rode rand’ nog gewoon kunnen doorgaan en welke 
voorwaarden zullen worden opgelegd. 
 
Een bewoner merkt op dat het plan zichzelf tegenspreekt: verlinting kan toch nog steeds, want er wordt nog 
toegestaan om op elk perceel in woongebied te bouwen. Het RUP gaat niet ver genoeg. Louter overdrukken 
volstaan niet.  
 



Een bewoner is ongerust dat je nergens meer zal mogen bouwen in Berendrecht en Zandvliet omdat alles 
groen wordt gekleurd. De bewoner doelt op de zgn landschapskamers. 
Ook wordt gevraagd of de herbestemming naar ‘open ruimte’ van de landschapskamers niet zal leiden tot 
economische verliezen voor de eigenaars. 
 
Er is onduidelijkheid over welke gebouwen worden aangeduid als erfgoed. Wat als je eigenaar bent van een 
gebouw en dat wordt nu erfgoed?  
 
Het is onduidelijk wat je nog met de inventarispanden zal mogen doen en welke regels er worden opgelegd. 
Zullen alle aangeduide inventarispanden op de kaart niet/nooit mogen worden afebroken? 
 
Een bewoner vraagt zich af of er nu enkel nog trage wegen mogen bijkomen, dus voor voetgangers en fietsers. 

Of mogen er ook nog gewone straten bijkomen, bv wanneer er woningen worden bijgebouwd? 

Een bewoner vraagt zich af hoe je het karakteristieke karakter kan behouden als er straten worden 
bijgetrokken. 
 
Er wordt ook gevraagd of er onteigeningen komen om de nieuwe trage wegen mogelijk te maken. En betekent 

het voorzien van nieuwe trage wegen dat er bestaande servitudewegen worden opengezet of zullen bijkomen?  

Er wordt gevraagd of het RUP beperkingen zal opleggen voor ontwikkeling van nieuwe kleinere woningen in de 
dorpen. 
 
Afbakening plangebied 
Het is voor sommige bewoners onduidelijk wat er gebeurt met de bestaande RUP’s (RUP Zandweg) en BPA’s.  
 
De vraag wordt gesteld wat er met de gebieden gebeurt die niet in de voorgestelde afbakening vallen.  
 
Door verschillende buurtbewoners worden vragen gesteld mbt de voorgestelde afbakening: 
 Men zou beter heel het grondgebied van Berendrecht en Zandvliet opnemen in het RUP. 
 Waarom is de Weeltjeshoeve  niet mee opgenomen in de afbakening? 
 Waarom is de wijk Den Hoek niet opgenomen in de afbakening? 
 Kan het gebied aan De Zandweg niet ook als agrarisch gebied worden ingetekend?  
 En kunnen de andere ‘witte gebieden’ ook niet worden meegenomen? 
 Is er een bepaalde reden waarom sommige open stukken in de dorpskernen niet mee opgenomen zijn in de  
 contouren van het RUP, bv de weides aan de Oude Wapenstraat? En kan het Gewest kiezen, los van de  
 stad, om dat anders in te gaan kleuren? 
 
De vraag wordt gesteld wat er zal gebeuren met de Kabeljouwpolder en het Reigersbos.  
 
Een bewoner vraagt of de volledige waterhuishouding van het gebied ook wordt behandeld en meegenomen in 
het RUP. Het zou jammer zijn als er een waterbeheerplan wordt opgemaakt en sommige oplossingen niet meer 
mogelijk zijn of niet mogelijk worden gemaakt binnen het RUP.  
 
Procedure 
Een bewoner vraagt of de districtsraad wordt bevraagd en zo ja, wanneer.  
 
Een bewoner vraagt of de nota al op papier kan ingekeken worden tijdens het participatiemoment. Want op de 
website zijn de plannen heel klein. 
 
Andere  
Enkele bewoners vragen wanneer de beloofde geluidsschermen aan de A12 er eindelijk komen.  
 
Een bewoner vraagt waar je terecht kan voor de ontwikkelingsmogelijkheden van je woning wanneer deze in 
woongebied ligt. 
 


