VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 4
van dinsdag 21 juni 2016 om 19:30 uur

Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter
Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Gladiné Pierre raadsleden
Hermans Luc, Wittebolle Astrid - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Roes Peter, Van Otten Jan, Guedon John, Van Damme Marc - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Guy Van Litsenborg – raadslid in vervanging van Peter Roes,
Annick De Smet – raadslid in vervanging van Jan Van Otten,
Katleen De Coninck – raadslid in vervanging van John Guedon,
Willy Van Geirt – raadslid in vervanging van Marc Van Damme,
Paul Moelans – raadslid,
Luc Op de Beeck – voorzitter ocmw,
Cedric Heerman – Ruimtelijke Ordening,
Hugo Meeus – Ruimtelijke Ordening,
Publiek,
Pers.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Vaststellen masterplan Schorvoort Morgen en goedkeurings- en uitvoeringsovereenkomst
Schepen Astrid Wittebolle deelt mee dat dit onderwerp een jaar geleden ook al eens werd besproken op deze
commissie en nadien ook nog met de mensen van Schorvoort.
Zij verduidelijkt dat een masterplan geen verkavelingsplan en ook geen bouwaanvraag is. Een masterplan is het
ontwikkelen van een visie binnen de regelgeving die Vlaanderen oplegt, over de ontwikkeling van een gebied rond
wonen, recreatie, beleving en het openbaar domein
Schepen Astrid Wittebolle verduidelijkt ook waarom men al zo lang met dit plan bezig is, namelijk om de ruimten te
ordenen tussen nu en vele jaren in de toekomst en dit vraagt enige tijd.
Vanuit het publiek wordt gevraagd of het aantal woningen in het plan is opgenomen.
In het plan zijn maxima opgenomen.
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Cedric Heerman en Hugo Meeus toelichting bij dit punt.
Schepen Astrid Wittebolle verduidelijkt dat in het plan in de Aa-vallei het maximum aantal bouwlagen op vier is
gesteld en dit in tegenstelling tot vijf zoals het eerder werd gesteld.
Paul Moelans vraagt of de ondergrondse parking in die vier bouwlagen is meegerekend.
Het maximum aantal bouwlagen van vier betreft bovengronds.
Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom men spreekt van 300 wooneenheden terwijl is de studie men spreekt
over 150.
Het bedoelde aantal moet over het geheel van het plan bekeken worden.
Paul Moelans vraagt of er een extra watertoetsing is gebeurd.
Schepen Luc Hermans verduidelijkt dat de watertoets een onderdeel is van de stedebouwkundige
vergunning. Dit gebied is echter buiten de oevers van de Aa geen signaalgebied, er mag dus worden
gebouwd. Wat de waterbeheersing van de Aa betreft is het een feit dat alle gemeenten gelegen langs de
Aa hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen, net zoals de waterloopbeheerders VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij , de provincie Antwerpen en Aquafin. Deze oefening is gebeurd op bovenlokaal niveau
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en meer bepaald op niveau van het bekkenbestuur, die op hun beurt de Vlaamse overheid adviseren,
waarna deze de beslissing nemen.
Vanuit het publiek komt de vraag waarom de voetbalvelden van White Star uit het bestaande gebied worden
weggenomen.
De zone waar momenteel de voetbalvelden gelegen zijn is een zone met potentie naar dienstverlening en
is bereikbaar voor heel Schorvoort.
Vanuit het publiek wordt verwezen naar de Waterheidestraat waar eventueel de voetbalvelden zouden komen en
haalt men aan dat bepaalde eigenaars niet willen verkopen. Daarenboven is in de studie en het Ruimtelijk
Structuurplan de vraag naar voetbalgronden opgenomen.
Schepen Astrid Wittebolle wijst er op dat het traject samen met de verantwoordelijken van de voetbalclub
al meer dan een jaar is gelopen en men toch akkoord was met het voorstel.
De verantwoordelijke van de voetbalclub verduidelijkt dat ze inderdaad wel mee werken omdat er geen andere
mogelijkheden zijn en er ook geen plan B is.
Vanuit het publiek wordt gevreesd dat wanneer men lichten gaat bijplaatsen ter hoogte van de Bremt, alles nog
erger gaat worden.
Reccino Van Lommel vraagt of de studie van Vlaanderen al rond is.
De kwaliteitscontroleur heeft een positief advies gegeven.
Reccino Van Lommel vraagt wat de uitvoeringstermijn is.
Het betreft hier een studie en geen planning. Met de Stadsregio zullen voorstellen tot planning gedaan
worden.
Paul Moelans heeft berekend dat er een 900 auto’s gaan bijkomen. Hij begrijpt niet dat dit in de mobiliteitsstudie zou
opgenomen zijn wanneer men het masterplan niet gezien heeft.
De nodige gegevens werden door de Stad aangereikt.
Paul Moelans wijst er nog eens op dat wat de mobiliteit betreft de problemen vlugger zullen komen dan men denkt.
Paul Moelans hoort vandaag voor de eerste keer hoe het nu gaat worden en had vooraf de ppt gevraagd maar niet
gekregen. Schorvoort 2020 is volgens hem vragende partij naar mobiliteit toe.
Luc Hermans wijst er op dat binnen de fractieleiders werd overeengekomen dat presentaties altijd eerst op
een commissie worden voorgesteld net zoals ook de antwoorden op vragen voor de gemeenteraad eerst
aan de raadsleden worden toegelicht.
Vanuit het publiek wordt gesteld dat het goed is dat over mobiliteit wordt nagedacht. Meestal is dit een gebeuren op
lange termijn waarvan telkens kleine stukjes keer per keer worden opgelost. Schorvoort heeft er al eens aan
gedacht om de mobiliteit te laten onderzoeken. Een voorbeeld voor hen is een oplossing te zoeken om het verkeer
niet langs de school te sturen. Voor Schorvoort 2020 zou een overleg met Stad en AWV welkom zijn.
Vanuit het publiek wordt ook gesteld dat veel problemen op de Steenweg op Zevendonk het gevolg zijn van de
problemen op de Steenweg op Gierle.
Voorzitter Dimitri Gevers zal het mobiliteitsprobleem doorgeven aan de schepen van mobiliteit met de
vraag om samen te zitten (schepen mobiliteit, dienst en inwoners). Volgens hem is het stedelijk plateau er
nodig en dit niet alleen voor Schorvoort maar voor het geheel. De voorzitter vindt de vraag van Schorvoort
2020 alleszins terecht en verwijst naar de overkapping van de Ring in Antwerpen en stelt vast dat de
oplossing voor Turnhout maar een fractie van de kosten voor Antwerpen zou vertegenwoordigen.
Tine De Wilde vraagt of co-housing en Buren van Bink ook eens op een commissie zou kunnen besproken worden.
Dit zou eventueel later op het jaar kunnen.
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Luc Op de Beeck toelichting over het dienstverleningsproject
Schorvoort vanuit Orion.
Paul Moelans verwijst naar de parkeerruimten die voorzien zijn maar waar eventueel later een gebouw kan
opgetrokken worden en vraagt of de parkeerplaatsen daar dan ondergronds komen zoals eerder werd toegelicht op
een commissie.
Luc Op de Beeck benadrukt dat ondergronds parkeren niet werd gezegd als enige oplossing maar wel als
eventuele mogelijkheid.
Vanuit het publiek wordt gevraagd wat de relatie is tussen het masterplan en het ruimtelijk structuurplan.
Beiden zijn visies die structuren vastleggen. Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen, namelijk
een beschrijvend, een richtinggevend en een bindend deel. Het kan dus zijn dat bepaalde onderwerpen na
afweging in het masterplan afwijkend zijn van deze van het ruimtelijk structuurplan.
Vanuit het publiek wordt gevraagd of het masterplan in een RUP wordt gestoken.
Dit is alleszins niet de bedoeling. Er worden afspraken met een juridisch karakter gemaakt met eigenaars.
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Katrien Van de Poel vraagt wat er zal gebeuren wanneer de verhuizing van White Star naar Waterheide niet zou
lukken.
De vraag zal doorgegeven worden aan de schepen van Sport.
Vanuit het publiek wordt nog eens teruggekomen op het aantal bouwlagen en wordt de vraag gesteld dat de
bovenste bouwlaag een schuin dak is of een woongelegenheid.
Dit zal afhankelijk zijn van de bouwaanvraag.
Vanuit het publiek wordt gesteld dat het hier gaat over een nogal zompig gebied wat bij ondergronds parkeren wel
eens voor problemen kan zorgen. In de verkaveling van Oude Dijk zou ondergronds parkeren niet zijn toegestaan
en hier nu wel.
Paul Moelans vraagt of deze ppt ook voorgelegd is aan de ocmw-raad.
Deze ppt maakt geen deel uit van het masterplan. Op de ocmw-raad werd geen presentatie gegeven.
Paul Moelans besluit hieruit dat de ocmw-raadsleden geen info hebben gekregen wat de mobiliteit betreft.
Het ocmw beslist niet over mobiliteit.
Verslag AV en RvB Centrummanagement
Schepen Luc Hermans geeft een korte toelichting:
Op deze vergaderingen is er dezelfde toelichting gegeven als op de vorige gemeenteraadscommissie 4.
Het jaarverslag is goedgekeurd, net als de jaarrekening 2015 en de begroting 2016. Verder is het actieplan 2016
toegelicht.
Punten agenda gemeenteraad
Er werden geen extra punten aangebracht.
Uit het college
Schepen Luc Hermans deelt mee dat de groepering Dieftar een initiatief van burgers heeft ingediend voor de
gemeenteraad.
Hiervoor dient de aanvrager 355 correcte adresgegevens met handtekening binnen te brengen. Bij nazicht bleken
er maar 345 correcte gegevens te zijn waardoor de vraag niet is aanvaard. Dieftar is hiervan op de hoogte gesteld.
Reccino Van Lommel vraagt of het alsnog kan rechtgezet worden.
De indieningstermijn is verstreken waardoor dit voor de eerstvolgende gemeenteraad niet meer mogelijk
is.
Schepen Luc Hermans deelt mee dat de commissie voor schade aan teelten werd samengeroepen. Deze
commissie bestaat uit iemand van de milieudienst (die als secretaris fungeert), de burgemeester, twee
landbouwers, iemand van de belastingen en iemand van het ministerie van landbouw. Samen met de omliggende
gemeenten zal een aanvraag om erkend te worden als ramp ingediend worden.
Varia
Er werden geen punten aangebracht.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 4
dinsdag 21 juni 2016

Agenda
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Vaststellen masterplan Schorvoort Morgen en goedkeurings- en uitvoeringsovereenkomst
- Verslag AV en RvB Centrummanagement
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Punten agenda gemeenteraad
…

Uit het college
…

Varia
…

KRUISPUNT
R13 - KWAKKELSTRAAT - OUDE DIJK
- Een fietstunnel verbindt Schorvoort met het
stadscentrum
- De zijstraten worden verbonden met de nieuwe
ventweg langs de R13
- Er komt een aparte terugkeerbeweging voor
auto’s van de Carrefour
- Sluikverkeer door Schorvoort tussen N19 en
R13 wordt tegengegaan
NIEUWE RUBENSSTRAAT
- De Rubensstraat wordt (opnieuw ) rechtstreeks
aangesloten op het kruispunt R13- Steenweg op
Tielen
- Daardoor kan de Papenbruggestraat ontslast
worden, en krijgt de parking van het ziekenhuis
een rechtstreekse toegang
DE ZUIDELIJKE RING OVERBRUGD
- De ring wordt halfverdiept aangelegd tussen de
kruispunten Stwg Tielen en Graatakker-N19. Er
ontstaat een autovrij en groen plateau tussen
het park en het stadscentrum.
- Het Papenbruggeplein kan dan deels bebouwd
worden in combinatie met gedifferentieerd
parkeren.
- De kruispunten Stwg Tielen en Graatakker
worden ook ondertunneld voor het
rechtdoorgaand verkeer op de ring. Dan worden
die ontlast, voor een betere doorstroming en een
grotere veiligheid voor auto’s en traag verkeer.
- met de auto blijven alle bewegingen mogelijk,
dikwijls via de tunnel
DE STEENWEG KRIJGT VENTWEGEN
- Voor de woningen langs de steenweg wordt
een ventweg aangelegd. Dat wordt een zone30.
- Tussen de Aa en De Brempt zit daar geen
groot verkeer op, fietsen en auto’s van
bewoners kunnen de ventweg gebruiken. Hier
zijn geen voortuinen met opritten, dus
parkeerplaatsen langs de ventweg.
- Tussen Everdongenlaan en De Brempt zit ook
vrachtwagen en handelsverkeer op de ventweg.
Daarom is hier nog een apart voet/fietspad
voorzien. Hier zijn voortuinen met orpitten
aanwezig, daarom geen parkeren op de
ventweg.
VERKEERSLICHTEN OP DE STEENWEG
- De aansluiting van Schorvoort op de steenweg
krijgt verkeerslichten.
- Om dat mogelijk te maken wordt het kruispunt
verder weg van de ring geschoven tot aan De
Brempt.
- Voetgangers en fietsers kunnen veilig de
steenweg oversteken aan de lichten.
- De tunnel aan de sporthal blijft zoals nu
behouden voor voetgangers (en fietsers die
afstappen).
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RUP BROEKZIJDE
- tuinen van de villa’s worden uit het
landbouwgebied getrokken
- de historische blekerij krijgt een
toekomstperspectief
- weilanden in het historisch landschap blijven
groen en open, en kunnen ingezet worden als
vloeiweiden om bij zware neerslag regenwater
vanuit de binnenstad te bufferen
VERKAVELING OUDE DIJK
- ten noorden van de Aa wordt een kleine
verkaveling voorzien met losbouwvilla’s en twee
appartementsgebouwen
- hiervoor wordt een nieuwe dreef en een
fietspad tot aan een nieuw brugje over de Aa
aangelegd
- de lager gelegen zone blijft groengebied
GROENGEBIED AA-VALLEI
- Een groot deel van de Aa-vallei blijft open als
groengebied voor Schorvoort. Het sluit aan op
het parkgebied aan de overkant van de Aa en op
de Darisdonkvinger richting Corsendonk.
- het wordt openbaar, toegankelijk voor
iedereen, met fietspaden die het doorkruisen en
een brugje over de Aa.
- De natte delen blijven natuurlijk, als
waterbuffer.
- De drogere delen kunnen recreatieve ingericht
worden. In het deel tussen de kerk en de Aa
kunnen buurt- en jeugdverenigingen hun lokaal
houden.
WOONGEBIED SCHORVOORTBERG
- Tussen de tuinen van de Schorvoortberg en de
Aa-vallei kunnen vier woongroepen uitgebouwd
worden.
- De woongroepen worden van mekaar
gescheiden door gemeenschappelijke
groenruimte die het uitzicht op de Aa-vallei open
houdt, en ruimte biedt voor buffering van
regenwater.
- Er wordt een ontsluitingsstraat aangelegd van
de Oude Dijk in de richting van de parochiezaal.
Zo is de nieuwe buurt verbonden met het “hart
van Schorvoort”.
- De diepe tuinen van de Schorvoortberg mogen
opgesplitst worden zodat daar een rij woningen
naar de nieuwe straat kan groeien.
WONEN IN HET HOF VAN SCHORVOORT
- Als de voetbalterreinen verhuisd zijn naar
Waterheide kan hier een hof ontwikkeld worden,
bijna net zo groot als het historisch begijnhof in
het centrum van Turnhout
Zelfde schaal:

Deze mobiliteits-maatregelen zijn voorzien in het
“Streefbeeld voor de gewestwegen in de
stadsregio Turnhout” dat nu afgewerkt wordt
door het Ministerie van Openbare Werken.
Er is geen timing bepaald, maar wel een
logische volgorde van werken.

- Het Hof is door fiets- en wandelpaden in alle
richtingen verbonden met de rest van
Schorvoort, zodat iedereen ook makkelijk hier
langs kan lopen.
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Voor de woonontwikkelingen wordt opgevolgd
wat de toekomstige woonbehoeften zijn, zowel
naar aantal als qua type.
Het schepencollege besloot de oorspronkelijk
hoog voorziene gebouwen te verlagen tot
maximaal 4 bouwlagen.
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Legende:
Rode gebouwen: staan er al in 2015
Witte gebouwen: moeten nog gebouwd en
ontwordpen worden, dat zijn enkel suggesties
om een beeld te geven wat er ongeveer
verwacht mag worden
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Schorvoort

Samenhang van ruimtelijk masterplan
en streefbeeld gewestwegen

SPORT OP WATERHEIDE
- Rond de Technico-terreinen wordt extra plaats
gemaakt voor White Star (of andere sporten)
- fietsverbindingen met veilige oversteek van de
Slagmolenstraat, parkeervoorzieningen voor een
gemiddeld gebruik op zaterdag.
WOONZONE SLAGMOLEN
- Eigendom van De Ark, maar er wordt gestreefd
naar een gemengd bewoning, geen nieuwe
grote sociale woonwijk.
BUURTPARK SCHORVOORTLOOP
- dit is een lange avontuurlijke groenzone langs
de waterloop
- de bodem is redelijk nat

