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Geachte Burgemeester,                                                                                                                                            

Geachte leden van het schepencollege, 

 

Hoewel ik gemeenteraadslid ben en daardoor mee beslissingsrecht heb bij de definitieve vastlegging 

van het RUP, wens ik tijdens deze bezwaarprocedure toch enkele bedenkingen op papier te zetten, 

zodat deze elementen tijdig mee in overweging kunnen genomen worden.  

Het RUP Beigemveld werd door de gemeenteraad van augustus jl. unaniem goedgekeurd (op een 

onthouding na), maar dit hoeft niet te beletten dat de pertinente opmerkingen, suggesties en 

bezwaren vanuit de buurt alsook nieuwe omstandigheden kunnen leiden tot betere inzichten.  

Belangrijkste nieuw element daarbij is de verkavelingsaanvraag die door de firma Matexi werd 

ingediend en waarrond er momenteel eveneens een openbaar onderzoek loopt. Ik dien hieromtrent 

een apart bezwaarschrift in.  

De concrete invulling van de verkaveling, die maar voor een gedeelte spoort met de voorschriften van 

het RUP, wijst op een aantal ernstige onvolkomenheden van dit RUP, die absoluut moeten gewijzigd 

worden. Daarnaast wijzen een reeks reacties van buurtbewoners op een foutieve inschatting van de 

gevolgen op vlak van mobiliteit.  

 

1. Aantal woningen: in het RUP lezen we enkel dat er “binnen de woonbehoeftestudie wordt 

aangegeven dat er dient te worden gestreefd naar een dichtheid van ongeveer 20 woningen 

per ha”. Toch wordt er geen concrete norm of geen plafond opgelegd. De verkavelaar maakt 

hiervan misbruik om de terreinen tot de laatste vierkante meter vol te bouwen met woningen. 

Winstmaximalisatie is de enige drijfveer.  

In totaal komen we aan 203 woningen op een oppervlakte van 8,6 hectare (informatie 

vanwege de gemeentelijke diensten en gebaseerd op de som van belastbare oppervlaktes). 

Dit komt neer op 23,6 woningen per hectare, wat duidelijk veel te zwaar is voor deze 

omgeving, gelet ook op de vereiste van voldoende groenvoorzieningen. Wanneer we de norm 

van 20 woningen per hectare hanteren, komen we aan een aantal van 172 woningen, wat nog 

steeds zeer veel is, maar toch al een stuk redelijker lijkt. 

Er dient dus in het RUP een duidelijke norm te worden aangegeven, waarbij een plafond wordt 

opgelegd van maximaal 20 woningen per hectare. Dat is beduidend meer dan bijvoorbeeld in 

de Wezelstraat, de Orlandus Lassuslaan en de Armand Preud’hommelaan. Daarbij dient 

gesteld dat indien er gebouwen komen voor gemeenschapsvoorzieningen (b.v. een 

wijkschool), dit meteen impliceert dat er minder woningen kunnen komen.   

 

2. Fasering: het RUP voorziet niet dat de invulling via opeenvolgende verkavelingsvergunningen 

zou tot stand komen. Het groot gevaar is dat hierdoor een aantal verplichtingen worden 

omzeild of doorgeschoven naar later. We zien dit met de huidige verkavelingsaanvraag: deze 

heeft enkel betrekking op het zuidelijke gedeelte, waar amper groenvoorziening wordt 



voorzien en geen gemeenschapsvoorzieningen. Indien de verkavelaar 10 jaar wacht met een 

aanvraag voor het noordelijk gedeelte, kunnen de inwoners van het zuidelijk gedeelte daarvan 

al die tijd niet genieten. Nog veel erger is dat de hele ontsluiting van dit zuidelijk gedeelte, met 

inbegrip van het zware werfverkeer, noodzakelijkerwijze zal verlopen via de smalle 

Kruipstraat. Dit zou totaal onaanvaardbaar en bovendien onhaalbaar zijn.  

Het RUP moet eisen dat één gezamenlijk verkavelingsplan wordt ingediend, met een 

realistische fasering, die een spreiding van de lasten inhoudt en rekening houdt met de 

bereikbaarheid van de site voor het werfverkeer.  

   

3. Ontsluiting: het huidige RUP houdt geen rekening met de beperkingen van de infrastructuur 

in de onmiddellijke omgeving. Het neergelegde verkavelingsplan toont duidelijk aan dat de 

verwachtingen van het RUP voor de smalle Kruipstraat totaal onrealistisch zijn. Het grootste 

deel van de wijk zou nochtans via deze smalle (speel)straat en via de P.P. Rubensstraat moeten 

ontsluiten richting Beigemsesteenweg. Alles wijst erop dat er een bijkomende, rechtstreekse 

ontsluiting moet gecreëerd worden naar de Beigemsesteenweg. Dat is mogelijk via de aankoop 

of de onteigening van een stukje tuin van het aanpalende perceel 36 G.  

 

Hoe dan ook is de lus van woningen die volgens het RUP moet ontsluiten via de Kruipstraat 

veel te groot. Een beperkte ontsluiting via de Kruipstraat kan wel, maar dan enkel wanneer 

niet alle verkeer richting Keienberglaan wordt gedraineerd en een deel van de ontsluiting zou 

gebeuren via de Wezelstraat. Dit impliceert een (beperkte) verplaatsing van de huidige 

tractorsluis.     

  

4. Omgeving: er wordt in het RUP geen rekening gehouden met de specifieke aard van de 

Kruipstraat en van de wijk Pellenbergveld die vlak tegen de ingang van de wijk ligt. Deze 

woningen staan op de rooilijn en vaak staan daar wagens geparkeerd, wegens het gebrek aan 

ruimte aan de binnenkant van de wijk.  

De weg leent zich absoluut niet om veel verkeer op te vangen uit de wijk, zeker niet als dat 

loodrecht op deze woningen zou afkomen. Daarom moet de Kruipstraat een stuk breder 

worden (of beter: ontdubbeld) en moeten de uiteinden van de lus schuin aftakken richting 

Keienberglaan en Wezelstraat. Het stuk Kruipstraat vóór het Pellenbergveld kan dan een speel- 

en wandelstraat blijven. 

  

In het RUP moet bovendien veel duidelijker gesteld worden dat er een groen overgangsgebied 

moet komen, zodat er een aantrekkelijke ingang komt van de nieuwe wijk en de situatie 

leefbaar blijft voor de inwoners van Pellenbergveld. In het voorliggend verkavelingsplan geeft 

de inkom van de nieuwe wijk een verstikkende indruk voor de buurtbewoners. Dit moet met 

duidelijke bepalingen in het RUP voorkomen worden.   

 

 

Ik durf hopen dat met deze bezwaren en opmerkingen kan rekening gehouden worden.  

 

 

Met oprechte dank, 

 

Bart Laeremans  

 


