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871.0 Ruimtelijke planning - 
algemeen

B-punt vergadering
30/05/2022

Tegenwoordig Jenne Meyvis (CD&V-groen), waarnemend burgemeester
Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Koen Scholiers 
(CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en 
Annick De Wever (CD&V-groen), schepen
Kirsten Van Meirvenne, algemeen directeur

Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester
Titel
Agendapunt:  Aktename verslag GECORO vergadering d.d 08/12/2021.
 
Motivering

Voorgeschiedenis
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 56 regelt de 
bevoegdheden van het schepencollege

Tijdens de vergadering op 24/05/2022 werd het verslag van de vorige 
vergadering goedgekeurd.
Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement, wordt na elke vergadering het 
verslag ter akte name op het college van burgemeester en schepenen 
gepland.

Feiten en context
GECORO

Verslag vergadering 08/12/2021

Naam Functie Aanwezig
Luc Verbeeck Voorzitter Ja
Leen Notaerts Deskundige - effectief lid Ja
Julie De Vos Deskundige - effectief lid Ja
Anne-Leen Op De Beeck Deskundige - effectief lid Nee
Jean Pierre Verbelen Deskundige - effectief lid Nee
Bart Hermans Deskundige - vervangend lid Nee
Brunhilde Foulon Deskundige - vervangend lid Ja
Roger Van Vracem Deskundige - vervangend lid Nee
Katrijn Schaekers Deskundige - vervangend lid Ja
Bram Van Parys Maatschappelijke geleding - Natuurpunt - effectief 

lid
Nee

Ives De Saeger Maatschappelijke geleding - VOKA - effectief lid Nee
Marc Moreau Maatschappelijke geleding - VIBH - effectief lid Nee
Dirk Casteleyn Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - 

effectief lid
Nee

Joris Wachters Maatschappelijke geleding - Heemkundige Kring - 
effectief lid

Ja

Liliane Demuynck Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 
effectief lid

Ja

Krista Van Praet Maatschappelijke geleding - Natuurpunt - 
vervangend lid

Nee

Geert Siebens Maatschappelijke geleding - VOKA - vervangend lid Nee
Raf Van Os Maatschappelijke geleding - VIBH - vervangend lid Ja
Dirk Tricot Maatschappelijke geleding - ACV Antwerpen - Ja
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vervangend lid
Geert Roggeman Maatschappelijke geleding - Heemkundige Kring - 

vervangend  lid
Nee

Berend De Lee Maatschappelijke geleding - socio-cultureel - 
vervangend lid

Ja

Jenne Meyvis Politieke fractie JA
Mohamed Omarkorayem Politieke fractie Nee
Rodney Talboom Politieke fractie Nee
Agnes Salden Politieke fractie Nee
Dave Petry Politieke fractie Nee
Wim Van den Brande Politieke fractie Ja
Eric Offeciers Politieke fractie Ja
Kris Verbeeck Politieke fractie ja

De voorzitter opent de vergadering  en start met het consortium te 
bedanken voor de opvolging en medewerking in het dossier.

Het consortium start met een korte opsomming wat het laatste jaar 
heeft plaatsgevonden. Er zijn adviezen ingewonnen bij studiebureau’s, 
technische specialisten, stedenbouw en andere overheden. Ook de 
sociale en maatschappelijke organisaties van Hemiksem of ervoor 
werkzaam hebben hun inbreng gehad. Dit alles werd samengebracht 
in het finaal masterplan voor de ontwikkeling van de site. Het 
consortium is trots dit aan de commissie te kunnen voorstellen.  

De volgende stap is de verdere uitwerking van de eerste fase. De 
voorbereidende werken om te kunnen verkavelen, bouwvergunningen 
af te leveren en het saneren;  voor deze laatste is al een openbare 
aanbesteding lopende.

Nadat het definitieve Masterplan/ beeldskwaliteitsplan volledig is 
doorlopen zijn er nog de volgende vragen vanuit de Gecoro. 

● Waar komt de grond na de sanering vandaan voor de 
bodemopbouw?

○ Dat weten we nu nog niet, dat is de aannemer die op dat 
moment, op basis van beschikbaarheid van gronden op 
dat moment, een keuze maakt.

● Zijn er garanties dat de grond gecontroleerd wordt?
○ Ja, de grond wordt gecontroleerd van waar hij vandaan 

komt. De nodige documenten zijn vereist. Alles verloopt 
via de Grondbank. Het is de bedoeling om ook nog eens 
bij de levering de aangevoerde grond te controleren en 
waar die terecht komt op de site.

● Hoe denken bouwfirma’s de mix in woonvormen en betaalbaar 
wonen te realiseren?

○ De belangrijkste garantie op betaalbaar wonen en de 
mix van nieuwe bewoners zijn de type woningen die 
worden aangeboden. De grootte en planindeling kunnen 
prijsbepalend zijn. Het consortium zal dit zeker 
meenemen.
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● Mobiliteit is opgelost op de site zelf, maar hoe gaan we het 
vertrouwen meegeven aan de burger dat mensen van deze site 
anders gaan leven? Hoe lossen we dit buiten de grenzen van 
het domein op?

○ In RUP Hoge weg zijn hier al enkele elementen over 
opgenomen.  De opgenomen mobiliteitsmaatregelen zijn 
innovatief en kaderen binnen de modal-shift. Het 
consortium voorziet hiervoor de nodige maatregelen 
binnen het gebied. De problemen situeren zich bij de 
aansluitpunten met de N148. Het studiebureau Vectris dat 
een mobiliteitsstudie uitwerkt heeft over dit potentieel 
knelpunt  nagedacht. 
Er is stilaan een evolutie merkbaar in het gebruik van de 
vervoersmodi waarbij er meer mensen overstappen naar 
(electrisch) fiestgebruik en het gebruik van openbaar 
vervoer. Stapsgewijs wordt gekeken hoe de mobiliteit zich 
in de Heuvelstraat en de gemeente ontwikkeld. Er is om 
de 5 jaar, per fase van ontwikkeling en zoals opgenomen 
in het RUP, een monitoring voorzien van de 
verkeerssituatie en de te nemen verkeersmaatregelen om 
de modal-shift te kunnen waarmaken. Na de eerste fase 
wordt een evaluatie gehouden.

● Is er aandacht voor het onderscheid tussen snelle en recreatieve 
fietsers?

○ Ja. De fietssnelweg zal een apart tracé hebben met zo 
min mogelijk kruisingen (ter hoogte van de dreven). Het 
overige fietsgebruik is recreatief en lokaal georiënteerd. In 
dit plan is gekeken naar de best mogelijke oplossing. We 
moeten vermijden dat een speedpedelec die tot 45km/u 
snelheid kan halen gebruik maakt van de gewone 
fietsverbindingen op de site.

● Kan dit tracé eventueel verlaagd aangelegd worden zodat 
recreatieve fietsers ontmoedigd worden om deze fietssnelweg te 
nemen?

○ Dat hangt af van de nutsleidingen ondergronds en hun 
ligging. Verschillenden alternatieven werden onderzocht 
(bovengronds, in sleuf, met een tunnel ter hoogte van de 
kruisingen, ed .. ) maar niet evident naar haalbaarheid . 

● De buurt ondersteunende functies lijken eerder gericht op 
horeca, gemeenschapsfuncties en diensten/vrije beroepen. Hoe 
kun je daarnaast afdwingen dat voorzien wordt in collectieve 
ruimten naast de buurt ondersteunende functies. Bvb. het 
voorzien in een plek waar de omwonenden een zaaltje kunnen 
huren voor een klein feestje of andere activiteit op buurtniveau. 
Een ontwikkelaar zal eerder verkiezen om een ruimte te 
verkopen als horeca in plaats van het beschikbaar stellen een 
ruimte voor de woongemeenschap.  Dit kan toch door een visie 
op het woonprogramma voor de site vast te leggen?

○ Het project heeft een flexibiliteit naar de toekomst toe. 
Een aantal plaatsen hebben een definitieve bestemming 
verkregen. Er is nog mogelijkheid om een terrein aan te 
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wenden voor zulke gemeenschappelijke activiteiten. 
Deze is nog niet concreet afgebakend op de site maar 
de mogelijkheid is voorzien binnen de herontwikkeling.    
Bij collectieve ruimten denkt men eerder aan oplossingen 
te zoeken op niveau van het bouwblok waardoor per 
bouwblok variatie kan ontstaan naar invulling van deze 
ruimten. Sommige blokken hebben een wat lagere 
collectiviteit, andere bouwblokken hebben meer 
potentieel om ook inpandige gedeelde ruimtes te 
hebben (bvb. ook via co-housingproject). Deze zoektocht 
wordt vanaf januari gestart bij het uitwerken van de 
bouwblokken.

● In een van de eerste commissies werd gehoopt dat de 
bebouwing aan de waterkant niet enkel zal bestaan uit hoge 
bouwblokken zodat dit het zonlicht van de achterliggende 
woningen daarachter afneemt. Op het plan zien we nu dat 
hoogbouw is voorzien aan de waterkant en aansluitend 
laagbouw. Hebben deze mensen ook geen recht op zonlicht?

○ Aan de basis ligt een RUP waarin bouwlagen zijn 
vastgelegd. De Schelde is een aantrekkelijke 
woonomgeving voor zichtlocaties. We willen hier hoger 
kunnen bouwen met appartementsgebouwen om 
ondergronds parkeren haalbaar te maken  en zodoende 
bovengronds parkeren te vermijden.  
Het grote verschil met de huidige bouwblokken aan de 
Scheldeoever ( project Hemixveer) is de wijze van 
sanering en het nieuw gecreëerde maaiveld door het 
bodempakket bovenop de gesaneerde grond. Dit werd 
in het RUP vastgelegd door een hoogte van het maaiveld 
op te nemen gekoppeld aan de bouwhoogte op het 
terrein. Daardoor kunnen In dit ontwerp intelligentere  
oplossingen opgenomen worden in de wijze van 
ontwikkeling dan het project Hemixveer. Dit resulteert ook 
in betere oplossingen naar de woningen in functie van 
zongerichte woningen. 

● Naar mobiliteit toe dienen we nog de bouw van de eerste 
wooneenheden af te wachten. Allemaal goed en wel, maar we 
hebben het project  Hemixveer waardoor de Heuvelstraat 
overbelast wordt, ook extra woningen op de Oxfordsite 
(Schelleakker). We moeten allemaal meer inzetten op fiets en 
openbaar vervoer maar we kunnen niet iedereen laat staan.  
10% werkt in eigen regio; 90% van Hemiksemnaars en 
omwonenden hebben een auto nodig om naar hun werk te 
gaan. Dit blijft problematisch de komende jaren voordat een 
oplossing mogelijk is.

○ Dit is een heel belangrijk thema vanaf de eerste dag bij 
de opmaak van het masterplan. Wij kunnen niet alles 
oplossen. Een aantal mobiliteitsproblemen zijn 
bovenlokaal van aard zoals de doorstroming op de A12. 
Beleidsmatig wordt de autogebruiker nog steeds 
beloond. We proberen het mobiliteitsgebruik te 
heroriënteren waar we wel impact op hebben: lokaal 
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afgestemd op het project. De vergelijking met het project 
Hemixveer is een wat minder goed voorbeeld, hier 
primeert het autogebruik. Als bewoner van de Bekaertsite, 
zal het fietsgebruik  primeren door nabijheid van de 
voorzieningen en uitbouw van comfortabele 
infrastructuur. De auto krijgt ook zijn plaats maar minder 
bereikbaar en beperkter naar weginfrastructuur en 
mogelijkheden. Het zijn net deze ingrepen in de 
infrastructuur en de gebouwen die ervoor zorgen dat een 
duurzamer mobiliteitsgebruik kan ontstaan.

○ De bezorgdheid is zeer terecht maar er wordt 
voorbijgegaan aan de grootte van de site. Als het een 
industriële site was gebleven van 25ha had dit een nog 
grotere impact op de mobiliteit. De mensen die hier 
komen wonen denken op voorhand al na over hoe zij zich 
gaan verplaatsen. Er gaan mensen komen die al verder 
staan in het “mobiliteits” denken. Er worden steeds meer 
mogelijkheden gecreëerd om een switch te maken in het 
denken naar gebruik van vervoersalternatieven en ook 
meer geïnvesteerd in alternatieven voor de auto.

○ We kunnen als lokale gemeenschap  beginnen met er zelf 
aan bij te dragen door de eerste stap te zetten. 

● Parkeerplaatsen voor mensen die niet zo goed ter been 
zijn/mindervaliden. Wordt dit voorzien aan de hoofdwegen of 
door makkelijk toegankelijke plaatsen?

○ Alles wat de mobiliteit ter goede komt voor deze mensen 
zal ook voorzien worden. Het plan laat ook toe om 
gelijkvloers in de woning te rijden om de toegankelijkheid 
voor deze gebruikers op te lossen.

● Het gemeentebestuur dient ook een en ander te doen om het 
mobiliteitsprobleem op te lossen. We moeten zoveel mogelijk 
diensten aanbieden om ervoor te zorgen dat men geen auto 
meer nodig heeft. 

○ De maatregelen binnen de site zijn ook deze buiten de 
site. We trekken de mobiliteitsmaatregelen over de 
grenzen van het project heen. Zoals bv de 
evenementenparking aan de abdijsite ook gebruikt door 
buurtbewoners, deze parking wordt nu goed benut. Er is in 
de omgeving ruimte om parkeren op te vangen.

● Is er nog gesproken over de Philcosite en de industriële activiteit 
die er nu nog is? Welke evolutie is er nu?

○ Er zijn opnieuw stappen ondernomen naar de 
herontwikkeling van de site. Het is geen evident verhaal 
gezien de bodemsanering. De projectontwikkelaar 
onderzoekt momenteel de residentiele invulling op basis 
van het RUP. Er is een uitdoofscenario voorzien voor de 
bedrijven tot 2030. Tenzij anders overeengekomen 
waardoor vroeger kan ontwikkeld worden.  De 
ontwikkelaar is in contact met de bedrijven om af te 
stemmen. De eerste besprekingen tussen de gemeente 
en de projectontwikkelaar zijn lopende. 
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● Industrieel erfgoed in de regio? Is er niks wat we op het domein 
naar boven kunnen brengen zoals een machine of iets dergelijks 
dat een plek kan krijgen in het openbaar domein?

○ Dit aspect wordt zeker meegenomen.

Het masterplan wordt op korte termijn voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. De Gecoro geeft  hierover advies. Een 
aanzet van advies zal aan alle leden worden bezorgd voor 24/12 zodat 
er in het begin van het nieuwe jaar een definitief advies zal worden 
voorgelegd aan het CBS. Het masterplan zal ook worden 
geagendeerd op de Gemeenteraad van januari 2022.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 
2000

Vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie en de werkwijze van de Vlaamse 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 
september 2009

Regelt de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.

Financiële gevolgen
Geen financiële 
gevolgen

Besluit

Artikel 1
Het college beslist:
Om akte te nemen van het verslag van de vergadering van de Gecoro op 
08/12/2021.

Namens het college

(get.) Kirsten Van Meirvenne
algemeen directeur

(get.) Jenne Meyvis
waarnemend burgemeester

Voor eensluidend uittreksel

Kirsten Van Meirvenne Luc Bouckaert

algemeen directeur burgemeester
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