
 
 

 1 

RUP Woonbos II - Vraag & Antwoord: online vragenuurtje 18 mei 2021 
 
Vraag: “De gemeente mag bij nieuwe woonontwikkelingen meer bouwlagen toelaten, dus 
iets hogere gebouwen. Zo wordt er minder grond ingenomen door het nieuwe gebouw én 
een groter deel van het perceel blijft een groene zone.” Wat is ‘iets hogere gebouwen’? Over 
hoeveel verdiepingen spreken we dan? En over hoeveel meter? 
Antwoord: Twee volwaardige bouwlagen en een dakvolume dat ook als woonlaag kan 
worden ingericht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dat kan en waar dat precies 
kan. 
 
Vraag: Bij de voorstelling van het RUP Woonbos II in de gemeenteraadscommissie van 19 
april 2021 werd gezegd dat in ‘projectzones’ iets meer woningen kunnen komen dan in de 
onmiddellijke omgeving in functie van de footprint en de kwaliteit. Wat is ‘iets meer’? 
Waarom zijn er geen duidelijke regels? 
Antwoord: Het gewestplan heeft een groot deel van het projectgebied aangeduid als 
woonpark. Dat wil zeggen een woonomgeving met een lage woondichtheid en veel opgaand 
groen (conform wonen in het bos). De richtnorm volgens het gewestplan is 5 woningen per 
hectare. Wij willen nu kijken of we enerzijds kiezen voor 1 cijfer voor het hele plangebied of 
passen we de woondichtheid aan per projectzone waarbij er wordt gekeken naar de huidige 
woondichtheid in de zone en waarbij het aantal woningen per hectare daarop wordt 
afgestemd. Onze voorkeur gaat alleszins uit naar dit laatste voorstel. 
 
Vraag: Is het RUP een vervanging van het gewestplan? 
Antwoord: Een RUP kan de zonering van het gewestplan wel wijzigen. De volgende gebieden 
in de kern van Heide worden herbestemd. Deze gebieden worden herbestemd naar 
gemeenschapsgebied: de twee scholen in de Max Temmermanlaan en in de Canadezenlaan, 
in de omgeving van de kerk, het voetbalterrein van Heibos en het bestaande 
woonzorgcentrum in de Heidestatiestraat. Tot slot wordt het gebied waar vroeger de 
manege lag in de Missehuislei herbestemd van dagrecreatie naar woonbosgebied. Verder 
zijn er geen vervangende wijzigen voorzien ten opzichte van het gewestplan. 
 
Vraag: Worden er nieuwe bouwplaatsen mogelijk? 
Antwoord: Er worden geen nieuwe bouwplaatsen mogelijk gemaakt. Tenzij diegenen die er 
juridisch nu al vastliggen.  
 
Vraag: Kan er nog een aanvraag voor verkaveling worden ingediend? 
Antwoord: Ja, het blijft woongebied, waar je alle aanvragen kan doen. Niet elke 
verkavelingsaanvraag zal automatisch worden goedgekeurd. Je zal moeten voldoen aan een 
aantal voorwaarden. Bijna de helft van het volledige plangebied is nu al verkaveld. 
Verkaveling met nieuwe wegenaanleg is niet mogelijk. Langs bestaande wegenis blijft 
verkavelen wel mogelijk. 
 
  



 
 

 2 

Vraag: Op blz. 74 van de startnota worden projectzones omschreven als: "De projectzones 
zijn aangeduid voor specifieke gebiedsgerichte woonontwikkelingen. De inrichtingseisen voor 
de aanleg en het beheer worden gedetailleerd aangereikt. Deze projectzones zijn aangeduid 
op het grafisch plan.” 

• Wat is het exact aantal projectzones waarvoor dus ‘specifieke gebiedsgerichte 
woonontwikkelingen’ gepland zijn? 

• Wanneer worden de ‘inrichtingseisen voor de aanleg en het beheer (...) gedetailleerd 
aangereikt’? 

• Zijn deze ‘inrichtingseisen’ globaal of verschillen die per projectzone? 
• Welke inspraakmogelijkheid is er in functie van de antwoorden op de voorgaande 

vragen? 
Antwoord: Er zijn voorlopig een aantal projectzones aangeduid waar we gebiedspecifieke 
voorschriften willen gaan aanreiken. Een aantal algemene standpunten zullen overlappen 
tussen de projectzones en anderzijds zijn er ook specifieke voorschriften voor een 
projectzone. We gaan heel specifiek ontwerpmatig onderzoek doen. Bij het volgende 
openbaar onderzoek zit een voorstel van grafisch plan. 
 
Vraag: Een klein deel van de Zuidelijke zone van Kalmthout staat ingekleurd in het 
gewestplan als natuurgebied. Dit is ergens een afwijking t.o.v. de onmiddellijke omgeving. Er 
is ook juridisch bepaald dat er toch mocht verkaveld en gebouwd worden omdat de 
inkleuring van eind jaren 70 onrecht deed aan de toenmalige eigenaars. Zal het RUP deze 
administratieve aberratie rechtzetten en omzetten naar woonpark zodat huidige eigenaars 
op lange termijn duidelijkheid verkrijgen?  
Antwoord: Dit is reeds verkaveld en alle bestaande verkavelingen blijven gelden. Er wordt 
gekeken of het mogelijk is om een rechtzetting van die zone te doen. 
 
Vraag: Mijn woning staat op de lijst van waardevol erfgoed. Wat houdt dit precies in? 
Antwoord: Er is nu al een verordening voor waardevolle gebouwen. Waardevol kan gaan 
over de ouderdom, het uitzicht, of esthetische en cultuur-historische aspecten. Zo werd er 
een lijst opgesteld van gebouwen waarvan de gemeente vindt dat ze waardevol zijn. Je 
woning krijgt dat erkenningslabel zonder dat er effectief beschermingsmaatregelen aan zijn 
gekoppeld. Verbouwen en renoveren kan, maar dan met respect voor het bestaande. Het is 
dus geen klassering als monument.  
 
Vraag: Hoe staan jullie tegenover een ecologische woonleefgemeenschap die 
zelfvoorzienend is, verbinding met de natuur, ieder wel zijn eigen woonst, maar het erf is 
gezamenlijk? 
Antwoord: Volledig zelfvoorzienend zal het niet zijn, maar het is wel de bedoeling om heel 
weinig te bebouwen, heel weinig te verharden, veel natuur en een heel groot deel van het 
perceel in gemeenschappelijk beheer. 
 
Vraag: Wat is de juridische waarde van deze startnota? 
Antwoord: Juridisch heeft dit geen waarde. Een waarde heeft het pas van zodra de 
gemeenteraad het voorlopig heeft vastgesteld. 
 
Vraag: Wat gebeurt er met de resultaten van de enquête? 
Antwoord: Die worden geanalyseerd en verwerkt voor de verdere uitwerking van het RUP. 
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Vraag: Wat met de al bestaande bebouwingen van voor 1961 die geacht worden vergund te 
zijn, en in het woonparkgebied liggen? Blijft hier gewoon alles ongewijzigd voor wat geacht 
is vergund te zijn? 
Antwoord: Het RUP doet geen uitspraken over de vergunningstoestand van de gebouwen 
die daar al zijn. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijft van kracht waarin staat dat alle 
gebouwen van voor 1961 wordt beschouwd als vergund. Het RUP verandert dus niets aan de 
juridische toestand van de gebouwen. 


