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DOELSTELLING RUP

Aanleiding
Recht tegenover de kerk van Gooreind 
bevindt zich een kleinschalig buurtpark 
met in de hoek van de Theo Verellen-
laan en de Rerum Novarumlaan een 
oude geïnventariseerde pastorijwo-
ning. Momenteel is dit parkje met 
pastorijwoning in het bestaande BPA 
ingekleurd als zone voor openbaar 
nut. 
De gemeente heeft de pastorijwoning 
enkele maanden geleden verkocht. De 
voorwaarde voor verkoop was dat de 
nieuwe eigenaar er een volwaardige 
horeca-functie in moet onderbrengen. 
Idealiter een laagdrempelige, gezins-
vriendelijke eetgelegenheid, genre 
brasserie of bistro. 
De wens van de huidige eigenaar is het 
bestaande pand aan te passen en uit te 
breiden om een invulling met horeca 
economisch haalbaar te maken. Een 
dergelijke uitbreiding is nu niet moge-
lijk op basis van de voorschriften van 
het BPA.
Anderzijds wordt de ontwikkeling en 
opwaardering van het parkje beoogd.  
Doel is deze ruimte om te vormen naar 
een ‘centrale’ hedendaagse publieke 
groene ontmoetingsruimte.  

Doelstelling
De doelstelling is het vastleggen van 
een ontwikkelingskader voor het 
parkgebied en de voormalige pasto-
rijwoning tussen de straten de Rerum 
Novarumlaan en het Gemeentebos. 
Voor de pastorijwoning en haar directe 
omgeving gaat het om een herbestem-
ming van een zone voor openbaar nut 
naar een zone voor wonen. Voor het 
park gaat het om het verankeren van 
de functie ‘publiek park’ en het sterk 
inperken van de huidige bouwmoge-
lijkheden.    
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Il divino di Milano

Dhr. & mevr. De Jaegher-Aernouts

Pastorie Gooreind

Voorontwerp 07: 10-05-2017 

Dossier:

Concrete 
ontwikkelingsbehoeften 
van eigenaar voormalige 
pastorij
De eigenaar wenst de voormalige 
pastorij te herbestemmen naar een 
Italiaans restaurant. 

De voorliggende plannen gaan uit 
van: 

•	 Behoud hoofdvolume
•	 Afbreken van achterbouw en 

vervangen door nieuwbouw
•	 Een bovengrondse nieuwbouw 

van 245 m² (inclusief deel vervang-
bouw van achterbouw pastorij), 
voornamelijk achter het hoofd-
volume van de pastorij, deels ter 
hoogte van de noordelijke gevel 
van het hoofdvolume

•	 Een nieuwe kelder van 60 m² ter 
hoogte van de nieuwbouw

•	 Een zuidelijke toegang voor 
cliënteel 

•	 Een noordelijke diensttoegang 
voor leveringen

•	 Het vervangen van het wit schrijn-
werk van de ramen en deuren 
door zwart schrijnwerk

•	 Een invulling van de ruimtes op 
het gelijkvloers met horecazaak 
en op de verdiepingen met drie 
wooneenheden. 

simulatie

Informatie adviesronde 
en participatiemoment
De startnota werd voorgelegd aan 
verschillende	 instanties	 voor	 advies	
en	 kon	 tijdens	 een	 periode	 van	 60	
dagen	geraadpleegd	worden	door	de	
bevolking.	 Er	 werd	 ook	 een	 partici-
patiemoment	georganiseerd	waar	de	
bevolking bevraagd werd over: wat 
vind	jij	nu	al	goed	aan	het	park?,	wat	

zou	 er	 beter	 kunnen	 aan	 het	 park?,	
wat	wil	je	doen	in	het	park?
De	verslagen	hiervan	zijn	toegevoegd	
in	 bijlage.	 De	 opmerkingen	 van	 de	
adviesronde,	 de	 publieke	 raadple-
gingen	 en	 het	 participatiemoment	
werden	verwerkt	in	de	scopingsnota.	
De	aanpassingen	en	aanvullingen	ten	
opzichte	van	de	startnota	zijn	in	een	
vette	tekst	weergegeven.	
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ZIJGEVEL LINKS, schaal 1/100
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AFBAKENING RUP

Situering
Het parkje met de pastorij bevindt 
zich op het einde van de Theo Verel-
lenlaan in het centrum van Gooreind, 
een deelgemeente van Wuustwezel. In 
de directe omgeving bevinden zich de 
kerk, de gemeenteschool Klim op en 
het GC schoolhuis met de bibliotheek, 
de academie voor muziek woord en 
dans, een fuifzaal en enkele lokalen 
voor verenigingen. 

Grens RUP
De grens van het RUP beperkt zich 
tot de bestaande zone voor open-
baar nut. Het RUP omvat de percelen: 
G460g29, G460f29 deel, G460f29 deel 
en G460e29. 
Voor de omliggende straten Theo 
Verellenlaan, Kerkplaats en Gemeente-
bos is de gemeente ook bezig met het 
opmaken van een RUP om het karak-
ter van deze dorpsstraten te bewaren.  
Er is gekozen om twee RUP’s op te 
maken omwille van de hoogdringend-
heid voor het RUP Park en omgeving. 
De eigenaars van de pastorij wensen 
zo snel mogelijk een bouwvergunning 
te bekomen om hun restaurant zo snel 
mogelijk te kunnen openen.

macro

micro
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afbakening grens RUP

luchtfoto
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ANALYSE

Planningscontext
GRS

GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 
Het plangebied is volgens het GRS 
gelegen in een kern met voorzieningen. 
De kerk is aangeduid als puntbaken. 

S

Legende

boscomplexen, dreven, parken en natuurgebieden

gebiedsspecifieke land- en tuinbouw

compacte kern

hoge dichtheid in kern met voorzieningen

inbreidingsproject

lintbebouwing met behoud openheid

regelgeving  weekendverblijven en recreatief wonen

centraliteit Wuustwezel als hoofddorp

voorzieningen handel en diensten

verdere inbreiding KMO-zone Sterbos

volzet bedrijventerrein

gebiedsspecifieke natuur- en landschapsontwikkeling

gebiedsspecifieke ontwikkeling tot natuurgebied

kansen voor uitbouw tot ecologische verbinding

beekalluvium

buffer Groot Schietveld

open ruimtegebied B

open ruimtegebied C

verwevingsgebied

voorstel aangepaste grens vogelrichtlijngebied

problematiek deels zonevreemde school oplossen

problematiek (deels) zonevreemde sport en recreatie
oplossen

problematiek zonevreemde bedrijven oplossen

uitbouw van attractiepool sport + recreatie

secundaire weg categorie I

secundaire weg categorie II

lokale  weg type I

open ruimte corridor; geen verdere lintbebouwing

puntbaken

S

150% vergroot tov k14

 

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Wuustwezel

Richtinggevend gedeelte

Opdrachtgever: gemeente Wuustwezel

Dossier: WUU582

Bronnen:  I.G.E.A.N.

 Kaart 13:
Gewenste ruimtelijke

structuur zuidwestelijke
open ruimte

november 2006
dienstverlening

Gewenste ruimtelijke structuur

Het	 voorgenomen	RUP	 is	 niet	 opge-
nomen	 in	het	GRS	van	de	gemeente	
Wuustwezel	maar	is	niet	strijdig	met	
de	 principes	 van	 het	GRS.	Het	 voor-
genomen	RUP	is	in	overeenstemming	
met	het	GRS. 
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Juridische context
BPA Gooreind links
Het BPA Gooreind links, goedgekeurd 
op 24 november 1965, is vandaag van 
toepassing.  Het park en de pastorij zijn 
momenteel gelegen in de zone voor 
openbare gebouwen en gebouwen 
van openbaar nut (artikel 9). Hier geldt 
enkel het voorschrift: 
•	 Bebouwing: alle constructies uit 

esthetisch en stedenbouwkun-
dig oogpunt moeten verantwoord 
zijn wat betreft de aangewende 
materialen, de vormgeving en de 
inplanting. 

De beukenhaag langs de Rerum Nova-
rumlaan is gelegen in de bestemming 
achteruitbouwstrook (artikel 6).  Hier 
gelden de voorschriften: 
•	 Bebouwing: alle constructies 

zijn verboden, op- en afritten 
inbegrepen. 

•	 Afsluitingen: aan de openbare weg 
muurtje in klampsteen of natuur-
steen. Hoogte 0,40 m. De posten 
naast de ingangen mogen opge-
trokken worden tor 0,70 m hoogte. 
Voor de achteruitbouwstrook 
grenzend aan de zone voor alleen-
staande bebouwing zijn eveneens 
toegelaten: palen, hoogte 0,70m 
op onderlinge afstand van 2 m en 
verbonden met dwarsstukken. 

Dit is dus een zone waar niet in mag 
gebouwd worden.  Het is in feite wat 
vandaag de bouwvrije voortuinstrook 
zou worden genoemd.
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Landschap	
Op	 de	 landschapskaart	 van	 de	
provincie	 Antwerpen	 is	 de	 Theo	
Verellenlaan	 opgenomen	 als	 een	
ontsluitingsweg	 daterend	 vanuit	 de	
periode	1775	-	1850.	

Erfgoed 
De pastorij Sint-Jozef Gooreind is opge-
nomen in de inventaris bouwkundig 
erfgoed onder de volgende omschrij-
ving:
‘Dubbelhuisje van drie traveeën en 
twee bouwlagen onder leien zadeldak 
met dakkapel; gebouwd in 1866 en 
vergroot aan de achterzijde in 1879 
onder leiding van architect Eugeen 
Gife. 
Bakstenen lijstgevel op dito plint 
gemarkeerd door baksteenfries onder 
kordonvormende lekdrempels van 
bovenverdieping en daklijst. Hoeken 
afgezet met versneden pilasters. 
Getoogde vensters in deels omlopende 
bakstenen omlijsting. Rondboogdeur 
met steektrap en halve natuurstenen 
omlijsting met kraagstukken en kruis. 
Fraai houten tuindeurtje met art-
nouveau-inslag.’
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Buurt-	en	voetwegen
Er	bevinden	zich	geen	buurt-	en	voet-
wegen	 in	 of	 en	 in	 de	 nabijheid	 van	
het	projectgebied.	

Vergunningstoestand 
/ vastgestelde 
bouwmisdrijven
De oorspronkelijke pastorij dateert 
van 1866. In 1879 werd ze een eerste 
maal uitgebreid.  Op 7 juli 1962 werd 
onder nummer 19620028 vergunning 
verleend voor het verbouwen van de 
pastorij.
Er zijn geen vastgestelde bouwmis-
drijven. Er kan besloten worden dat 
de pastorij minstens hoofdzakelijk 
vergund is.

Eigendomsstructuur
De pastorij (perceel nr. 460e29) en de 
directe omgeving (deel van perceel 
nr. 460f29) zijn eigendom van Dhr. 

& mevr. De Jaegher-Aernouts. Het 
overige deel van het park is eigendom 
van de gemeente Wuustwezel. 

Watertoets
De totale verharde oppervlakte 
bedraagt 645 m2, waarvan 420 m2 
daken, 190 m2 gesloten verharding 
en 35 m2 half-open verharding. De 
toename in verharde oppervlakte 
bedraagt 355 m2.
Er zal infiltratiegevoelig gebied inge-
nomen worden door verharding, 
waardoor de infiltratie naar de onder-
grond zal afnemen. Bovendien zal er 
verhoogde afstroom van hemelwater 
zijn. De negatieve effecten kunnen 
worden ondervangen indien de bouw-
aanvraag minstens voldoet aan de 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening van 1 oktober 2004 inzake 
hemelwaterputten e.a. Verder zou 
voldaan moeten worden aan artikel 

afbakening eigendom pastorij

6.2.  van de Vlarem II met betrek-
king tot de afvoer van hemelwater 
en huishoudelijk afvalwater, doelstel-
ling 6° a) opgenomen in art. 5 van het 
decreet integraal waterbeleid en het 
concept ‘vasthouden-bergenafvoeren’. 
Concreet betekent dit dat de priori-
teit moet uitgaan naar hergebruik van 
hemelwater, en vervolgens naar infil-
tratie boven buffering met vertraagde 
afvoer. Gezien de dakoppervlakte, zal 
een hemelwaterput moeten aange-
legd worden van 10.000 liter. Deze zal 
het grootste deel van de verhoogde 
afstroming kunnen opvangen. Het 
water van het terras kan ofwel afstro-
men naar de tuin, ofwel (indien veel 
poetswater verwacht wordt) opge-
vangen worden en aangesloten op de 
overloop van de hemelwaterput en 
zo naar de infiltratievoorziening gaan. 
Voor de half-doorlatende verharding 
wordt aangenomen dat de beperkte 
afstroom terecht komt in de onver-
harde delen.
De bouw van de kelder zal een impact 
hebben op de grondwaterstroming. 
Gezien de geringe omvang zal de 
impact hiervan echter verwaarloos-
baar zijn.
Gezien het plangebied gelegen is in 
centraal gebied, worden geen effecten 
verwacht op de oppervlaktewaterkwa-
liteit.

Seveso inrichting
De dichtst bij gelegen Seveso inrichtin-
gen, situeren zich op meer dan 10 km 
van het plangebied.
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Bestaande toestand
Bebouwing 
De voormalige pastorij vormt op het 
einde van de Theo Verellenlaan een 
mooi geheel met de waardevolle 
gebouwen bestaande uit de kerk en 
het ‘t schoolhuis. 
De voormalige pastorij is een historisch 
waardevol gebouw in een park. Het 
bestaat uit een hoofdvolume en een 
achterbouw. De achterbouw is een 
latere uitbreiding maar sluit harmo-
nieus aan bij het hoofdvolume. In de 
achterbouw is de huidige raamverde-
ling niet origineel. 
Ten zuiden van de pastorij bevindt 
zich een garage in dezelfde stijl als de 
pastorij. De garage is bereikbaar via 
een ijzeren poort langs de Theo Verel-
lenlaan. 
In het park, op het perceel G460g29 
en aansluitend bij de bebouwing langs 
de Kerkplaats, bevindt zich tegen 
een blinde muur, het lokaal van de 
schuttersgilde ‘Kon. St. Sebastiaan’. 
Het gebouw van één laag hoog heeft 
weinig visuele uitstraling en heeft geen 
relatie tot het park.  De schuttersgilde 
heeft dit gebouw in erfpacht. 

‘t schoolhuis

kerk

achterbouw pastorij lokaal schuttersgilde

pastorij
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Groen
De Theo Verellenlaan is een mooie 
straat met een dreef van platanen. 
Het park bestaat uit gemaaid gras met 
grote bomen en struwelen.  Oorspron-
kelijk was het park de ‘private’ tuin 
behorende bij de pastorij.  In het verle-
den werd de tuin afgesplitst van de 
pastorij en heeft de gemeente er een 
publiek toegankelijk buurtparkje van 
gemaakt. Er werd een zeer eenvou-
dige padenstructuur gerealiseerd, 
gericht op het realiseren een kortere 
zachte verbinding tussen de Rerum 
Novarumlaan en de Kerkplaats en het 
Gemeentebos. Op de hoek van de 
Theo Verellenlaan en de Kerkplaats 
bevindt zich een prachtige solitaire 
rode beuk. Verder is kenmerkend het 
groot aantal oude taxussen. Centraal is 
er een open vlakte zonder bomen. 
Het park wordt langs de Rerum 
Novarumlaan begrensd met een 
beukenhaag. Aan de meest zuidelijke 
kant is deze onderbroken voor een 
toegang tot het park.
Aan de voorzijde, langs de Theo Verel-
lenlaan, wordt de eigendom van de 
pastorij deels afgeschermd met een 
ligusterhaag. Ten noorden van de 
pastorij bevindt zich langs de Theo 
Verellenlaan een strook met heesters 
die het openzicht vanop de Theo Verel-
lenlaan naar het achterliggend park 
verhinderen.  Er werd inmiddels op 8 
maart 2017 een kapvergunning afge-
leverd (20170066) voor het kappen 
van een deel van de bomen rond de 
pastorij. 

beukenhaag + ligusterhaag

park

strook met heesters



STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba.   16 November 2017

Gebruik
Tot in 2016 was de Gooreindse 
buitenschoolse kinderopvang (BKO) 
gebaseerd in 2 wooncontainers in het 
park langs de Theo Verellenlaan.  Deze 
BKO werd verhuisd naar de school Klim 
OP aan de overzijde van de Theo Verel-
lenlaan achter ‘t Schoolhuis.  Inmiddels 
werd de gehele infrastructuur van de 
BKO in het park verwijderd.
Het parkje is vandaag vooral een 
ontmoetingsplekje voor een beperkt 
aantal jongeren en jaarlijks vindt er 
een tuinfeest voor de bewoners van 
Gooreind plaats.   Het heeft vandaag 
vooral een verbindende functie.  De 
verblijfsfunctie wordt vandaag onvol-
doende ondersteund door aanleg en 
inrichting. 
De pastorij staat momenteel leeg en 
wacht op een renovatie tot horeca-
zaak. 
De tuinen van de woningen langs de 
straat Gemeentebos en de Rerum 
Novarumlaan vormen een achterkant 
naar het park toe. 

ontmoetingsplek voor jongeren affiche tuinfeest

achterkant park
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Theo Verellenlaan Rerum Novarumlaan

parking voor de kerk

Ontsluiting en 
parkeren
Het plangebied wordt vandaag voor 
auto’s ontsloten via de Theo Verellen-
laan. 
Er is voldoende parking in de directe 
omgeving in de straten Theo Verel-
lenlaan, Rerum Novarumlaan en 
Kerkplaats en op de parking voor de 
kerk. 
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VISIE

Algemene visie 
ontwikkeling park en 
pastorij
Het doel is het parkje op te waarderen 
tot een hedendaagse publieke groene 
ontmoetingsruimte in het centrum 
van Gooreind. Het parkje heeft een 
toekomstige open relatie met haar 
directe omgeving (straten, pastorij, 
…). De bestaande waardevolle grote 
bomen zorgen voor het groene decor 
en moeten behouden blijven. 
Het gebouw van de pastorij is waar-
devol en moet behouden blijven. Het 
moet mee blijven bijdragen aan de 
eigenheid van Gooreind. De geplande 
horecazaak in de voormalige pasto-
rij zal het aangename dorpsleven van 
Gooreind verder ondersteunen. De 
bebouwing moet haar historische 
relatie behouden met het park. 

Ruimtelijke concepten
De volgende uitgangspunten wensen 
we mee te nemen in een herinrichting 
van het park en bij het herbestemmen 
van de pastorij. 
•	 Het park heeft nood aan openheid. 

Een levendige plint kan er mogelijk 
op termijn gecreëerd worden door 
het verwijderen van het lokaal 
van de schuttersgilde en door 
het open maken van de blinde 
gevel van het gebouw langs de 
Kerkplaats. Meer openheid kan er 
gecreëerd worden vanuit het park 
naar de Theo Verellenlaan door 
het verwijderen van de struwelen 
langs de Theo Verellenlaan. In het 
RUP	zal	de	zone	met	de	schutters-
gilde	opgenomen	worden	met	
een	nabestemming	waardoor	een	
herlocalisatie	van	de	schutters-
gilde	pas	moet	gebeuren	op	het	
moment	dat	er	een	alternatieve	
locatie	is	gevonden.	

•	 De waardevolle bomen moeten 
behouden worden.

•	 De haag langs de Rerum 
Novarumlaan moet behouden 
worden. Op enkele plaatsen zijn 
openingen toegelaten. 

•	 Door het park moet een open 
zicht worden gecreëerd tussen 
de Kerkplaats en de Rerum 
Novarumlaan. 

•	 In het park is het toegelaten 
om een vrijstaand paviljoen te 
plaatsen als basis voor allerlei 
parkactiviteiten	en	als	onder-

steuning	van	de	parkfunctie. 
Het heeft een (semi)openba-
re functie en kan dienst doen als 
zomerbar, zaaltje voor vereniging, 
crèche, … Het	gaat	hier	om	een	
suggestie	om	het	gebruik	van	het	
park	te	vergroten.	De	noodzaak	
hiervan	is	nog	niet	geheel	duide-
lijk.	Er	wordt	voorgesteld	om	dit	
in	het	RUP	op	te	nemen	als	een	
mogelijkheid. 

•	 Het hoofdvolume van de voormali-
ge pastorij moet behouden blijven 
en moet bij een renovatie zijn 
oorspronkelijk karakter behouden. 
Het blijft een vrijstaand gebouw. 
Een eventuele uitbreiding bevindt 
zich achter het hoofdvolume (bij 
voorkeur niet ter hoogte van de 
zijgevels). Een uitbreiding vormt 
bij voorkeur een afzonderlijke enti-
teit. Er wordt best vermeden dat 
er een samensmelting gebeurt 
van de bestaande en de nieuwe 
bebouwing. 

•	 Het voormalig pastorijgebouw 
en de toekomstige verbouwin-
gen en uitbreidingen moeten een 
open relatie met het park hebben. 
Blinde gevels naar het park toe zijn 
niet toegelaten. De tuinzone rond 
de bebouwing mag niet afsluitend 
ingericht worden. 

•	 In het plangebied zijn geen 
parkeerplaatsen toegelaten. Er is 
voldoende parkeergelegenheid in 
de omliggende straten. 
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autonoom volume

losgekoppelde achterbouw

openheid naar het park
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Gewenste ruimtelijke structuur



Scopingsnota - RUP park en pastorij 21

ALTERNATIEVEN ONTWERP ADV 
ONTWERPEND ONDERZOEK

Uitbreiding gebouw 
pastorij
Er zijn via ontwerpend onderzoek 
verschillende alternatieven onderzocht 
naar de inplanting en de afmetin-
gen van het volume van de gewenste 
uitbreiding bij het hoofdvolume van 
het voormalige pastorijgebouw. Het 
ontwerpend onderzoek vertrekt van 
de bovenstaande uitgangspunten. 
Het grootste verschil in deze voorstel-
len met de wensen van de eigenaar is 
het omwisselen van de toegang voor 
cliënteel en de toegang voor diensten. 
Door het omwisselen hiervan ontstaat 
er een betere open relatie met het 
park en is er ruimte voor een terraszo-
ne georiënteerd op het zuiden en het 
westen (avondzon). 

voorstel 3

voorstel 2

voorstel 1

inkom
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RUP

Detaillering RUP
De bestemmingen worden op het 
niveau van het kadastraal perceel 
bepaald. 
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BEPALING VAN DE MER PLICHT

Een plan of programma, dat volgens 
het decreet van de Vlaamse Regering 
dd 12/10/2007 en de
decreetswijziging van 8/05/2009, als 
een plan of programma gedefinieerd 
wordt, is van rechtswege plan-MER-
plichtig indien:
A) Plannen of programma’s die tege-
lijk:
een kader vormen voor de toekenning 
van een vergunning voor de in bijlage I, 
II en III opgesomde projecten (project-
MER-plicht)
niet het gebruik regelen van een klein 
gebied op lokaal niveau noch een 
kleine wijziging inhouden
 betrekking hebben op landbouw, 
bosbouw, visserij, energie, industrie, 
vervoer, afvalstoffenbeheer, water-
beheer, telecommunicatie, toerisme 
en ruimtelijke ordening of grondge-
bruik
B) Een passende beoordeling moet 
opgemaakt worden voor plannen die 
niet het gebruik regelen van een klein 
gebied op lokaal niveau noch een 
kleine wijziging inhouden.

Toetsing  voorwaarden A:
De doelstelling van het RUP is het vast-
leggen van een ontwikkelingskader 
voor het parkgebied en de voormalige 
pastorijwoning tussen de straten de 
Rerum Novarumlaan en het Gemeen-

tebos (een bovengrondse nieuwbouw 
van 245 m²).
Er kan dan ook gemotiveerd worden 
dat het RUP het gebruik regelt van een 
klein gebied op lokaal niveau en dat 
het RUP slechts beperkte wijzigingen 
toelaat, waardoor het RUP derhalve 
screeningsgerechtigd is.
Toetsing  voorwaarden B:
De speciale beschermingszones 
werden aangeduid in het kader van 
de EU-Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 
1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna. Het plangebied is niet 
gelegen in een speciale bescher-
mingszone. Gezien de aard en de 
kleinschaligheid van de geplande 
activiteiten kan gesteld worden dat 
het RUP geen invloed heeft op omlig-
gende  gebieden. De opmaak van een 
passende beoordeling is dan ook niet 
noodzakelijk.

In volgende paragrafen wordt het 
onderzoek naar het voorkomen van 
aanzienlijke milieueffecten als gevolg 
van het plan, gevoerd. Er kan gecon-
cludeerd worden dat het plan geen  
aanzienlijke effecten zal veroorzaken 
voor de verschillende (MER)discipli-
nes, zoals in volgende hoofdstukken 
uitvoerig is besproken.
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Op basis van de voorgestelde visie wordt 
hieronder een beschrijving gemaakt 
van de disciplines waar mogelijk rele-
vante effecten kunnen voorkomen. Dit 
impliceert dat bij de beschrijving van 
de milieueffecten zal worden uitge-
gaan van alle mogelijke uitwerkingen 
wat betreft het RUP. Vervolgens, bij 
de effectieve milieubeoordeling van 
de relevante milieueffecten, zullen 
vanuit de verschillende milieudis-
ciplines randvoorwaarden worden 
vooropgesteld die bepalend zijn voor 
de uiteindelijke RUP.
Per discipline worden de mogelijke 
effecten geanalyseerd en beoordeeld 
met de referentiesituatie als beoorde-
lingsbasis. Bij de toetsing wordt een 
vergelijking gemaakt met het nulal-
ternatief, dit is het alternatief waarbij 
wordt uitgegaan van de bestaande 
situatie. De planologische situatie in 
het plangebied is echter niet overal 
gelijk aan het huidige gebruik. Er 
wordt dan ook in de effectbeschrij-
ving onderscheid gemaakt tussen het 
huidige gebruik (referentie huidige 
situatie) en de planologische situatie 
(referentie planologische situatie). Dit 
betekent dan ook dat waar het huidige 
gebruik afwijkt van de voorschriften 
van het gewestplan of de bestaande 
ruimtelijke uitvoeringsplannen de 
vergelijking met de planologische situ-
atie zal gemaakt worden

Discipline Bodem

BESCHRIJVING EN ANALYSE
Het plangebied is volledig vlak en ook 
gelegen in een vlakke omgeving. Mede 
hierdoor is het gebied niet erosiege-
voelig. 
De bodem van het gebied is zandig en 
matig nat. Er is geen variatie in bodem-
types binnen het plangebied.
Op de bodemgebruikskaart is het 
gebied deels aangeduid als urbaan 
gebied en deels als park. 
Er zijn bij OVAM geen bodemonder-
zoeken of schadegevallen gekend 
in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied (geraadpleegd op 
15/06/2017).

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
Topografie
Aangezien het reliëf vlak is, zijn binnen 
het plangebied geen reliëf- of topo-
grafische wijzigingen voorzien. De 
bodem is sowieso niet erosiegevoelig, 
zodat ook op dat vlak geen effecten te 
verwachten zijn.
Bodemtypologie	en	–gebruik	
Bij de uitbreiding van de pasto-
rij (onder andere de aanleg van de 
kelder) en de bouw van het pavil-
joen zal het bodemprofiel verstoord 
worden. Vermoedelijk werd de bodem 
echter reeds eerder verstoord bij de 
bouw van de pastorij of de aanleg van 
de tuin. Of er al dan niet wijziging in 
het bodemprofiel zal plaatsvinden is 
bijgevolg niet meer relevant.
Bodemkwaliteit

Er zijn omwille van het plan geen risi-
co’s op het vlak van bodemkwaliteit te 
verwachten. Er is ook geen bestaand 
risico dat een probleem kan vormen 
voor de uitbating van het restaurant of 
het gebruik als park. 
Het toekomstig grondverzet in het 
kader van het plan zal volgens de wette-
lijke bepalingen dienen te gebeuren. 
Gezien de oppervlakte van de nieuwe 
kelder 60 m2 bedraagt, is de kans 
groot dat onder de drempel van 250 
m² vergraven grond gebleven wordt. In 
dat geval zijn de grondverzetsbepalin-
gen niet van toepassing.

TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn er geen beper-
kingen naar bebouwde oppervlakte, 
behalve voor de achteruitbouwstrook. 
De wijziging ten opzichte van de plano-
logische situatie is dan ook beperkt.

BEOORDELING
Er zijn geen aanzienlijke effecten 
voor de discipline Bodem. Het plan 
zorgt voor beperkte uitbreidings-
mogelijkheden van de bebouwde 
oppervlakte, maar de effecten hiervan 
zijn beperkt.

MER-SCREENING
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Discipline Water

BESCHRIJVING EN ANALYSE
Oppervlaktewater	en	infiltratie
Het plangebied behoort tot het Maas-
bekken. Er zijn geen waterlopen 
gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van het plangebied. Het gebied is niet 
recent overstroomd en ook niet op de 
watertoetskaart ingekleurd als over-
stromingsgevoelig.
Het volledige gebied is infiltratiegevoe-
lig. 
De verharde oppervlakte bedraagt 
momenteel 290 m²:
•	 Hoofdvolume: 120 m²
•	 Achterbouw: 55 m² 
•	 gebouw schuttersgilde: 115 m²
Grondwater
Het plangebied is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. 
Er zijn geen grondwaterwinningen 
gelegen in de onmiddellijke  nabij-
heid van het plangebied. De dichtst 
bij gelegen winning is deze van Pidpa 
te Brasschaat, op meer dan 5 cm 
afstand.
Zoneringsplannen
Het plangebied bevindt zich in Centraal 
gebied en is dus normaal gezien aange-
sloten op de riolering die naar een 
waterzuiveringsstation gaat. 

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
In de toekomstige situatie zal volgende 
verharde oppervlakte voorkomen:
•	 Gebouwen:

o Hoofdvolume (= bestaande): 
120 m²

o Nieuwbouw (deels ter hoogte 
van huidige achterbouw): 250 
m²

•	 Pavilioen in het park: 50 m²
•	 Verharding: 

o Deel zuidelijke toegang + terras 
(gesloten verharding): 190 m²

o Deel noordelijke toegang (half - 
open verharding): 35 m²

De huidige achterbouw en het 
gebouw van de schuttersgilde worden 
afgebroken. De totale verharde opper-
vlakte bedraagt 645 m², waarvan 420 
m² daken, 190 m² gesloten verhar-
ding en 35 m² half-open verharding. 
De toename in verharde oppervlakte 
bedraagt 355 m².
Er zal infiltratiegevoelig gebied inge-
nomen worden door verharding, 
waardoor de infiltratie naar de onder-
grond zal afnemen. Bovendien zal er 
verhoogde afstroom van hemelwater 
zijn. De negatieve effecten kunnen 
worden ondervangen indien de bouw-
aanvraag minstens voldoet aan de 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening van 1 oktober 2004 inzake 
hemelwaterputten e.a. Verder zou 
voldaan moeten worden aan artikel 
6.2. van de Vlarem II met betrek-
king tot de afvoer van hemelwater 
en huishoudelijk afvalwater, doelstel-
ling 6° a) opgenomen in art. 5 van het 
decreet integraal waterbeleid en het 
concept ‘vasthouden-bergenafvoeren’. 
Concreet betekent dit dat de priori-
teit moet uitgaan naar hergebruik van 
hemelwater, en vervolgens naar infil-
tratie boven buffering met vertraagde 
afvoer. Gezien de dakoppervlakte, zal 
een hemelwaterput moeten aange-

legd worden van 10.000 liter. Deze zal 
het grootste deel van de verhoogde 
afstroming kunnen opvangen. Het 
water van het terras kan ofwel afstro-
men naar de tuin, ofwel (indien veel 
poetswater verwacht wordt) opge-
vangen worden en aangesloten op de 
overloop van de hemelwaterput en 
zo naar de infiltratievoorziening gaan. 
Voor de half-doorlatende verharding 
wordt aangenomen dat de beperkte 
afstroom terecht komt in de onver-
harde delen.
De bouw van de kelder zal een impact 
hebben op de grondwaterstroming. 
Gezien de geringe omvang zal de 
impact hiervan echter verwaarloos-
baar zijn.
Gezien het plangebied gelegen is in 
centraal gebied, worden geen effecten 
verwacht op de oppervlaktewaterkwa-
liteit.

TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn er geen beper-
kingen naar bebouwde oppervlakte, 
behalve voor de achteruitbouwstrook. 
De wijziging ten opzichte van de plano-
logische situatie is dan ook beperkt.

BEOORDELING
Er zijn geen aanzienlijke effecten voor 
de discipline Water. Het plan zorgt voor 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden 
van de bebouwde oppervlakte, maar 
de effecten hiervan zijn beperkt gezien 
moet voldaan worden aan de steden-
bouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten.
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Discipline 
Biodiversiteit

BESCHRIJVING EN ANALYSE
Het RUP handelt over een kleinschalig 
buurtpark waarin een pastorijwoning 
voorkomt. De zone is momenteel inge-
kleurd als zone voor openbaar nut. De 
doelstelling van het project is het vast-
leggen van een ontwikkelingskader 
voor het parkgebied en de voormalige 
pastorijwoning. Voor de pastorijwo-
ning en haar directe omgeving gaat 
het over een herbestemming naar een 
zone voor wonen. Voor het park gaat 
het om het verankeren van de functie 
‘publiek park’ en het inperken van 
de huidige bouwmogelijkheden. De 
bestemmingen worden op het niveau 
van het kadastraal perceel bepaald. 

Het doel is om het park op te waarderen 
tot een hedendaagse publieke groene 
ontmoetingsruimte in het centrum van 
Gooreind. Het park zal een open relatie 
hebben tot haar directe omgeving. De 
bestaande waardevolle bomen zorgen 
voor het groene decor en moeten 
behouden blijven. Het gebouw van de 
pastorij moet bewaard blijven, het zal 
eveneens haar historische relatie met 
het park behouden. 
De tuin van de pastorij is op de BWK 
aangeduid als biologisch minder waar-
devol. Het park is aangeduid als een 
complex van minder waardevolle en 
waardevolle elementen. Zowel in de 
tuin als in het park komen verschil-
lende waardevolle bomen.  voor. In de 
tuin van de pastorij zullen een aantal 
bomen gekapt worden, hiervoor werd 
reeds een vergunning bekomen. In het 

park blijven de waardevolle elementen 
zo goed mogelijk bewaard. 

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
In de tuin van de pastorij zullen een 
aantal bomen gekapt worden (kapver-
gunning reeds bekomen). In het park 
blijven de waardevolle bomen echter 
behouden en ook de beukenhaag langs 
de Rerum Novarumlaan blijft behou-
den. Bovendien wordt het gebouw van 
de schuttersgilde in het park afgebro-
ken en wordt enkel de bouw van een 
kleiner paviljoen voorzien in de voor-
schriften. Globaal blijft de impact op 
de vegetaties dan ook beperkt.
Door de uitbating als restaurant zal de 
aanwezigheid van mensen toenemen, 
als ook potentieel de geluidsniveaus. 

biologische waarderingingskaart voor de omgeving van het plangebied (geopunt)
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Gezien de ligging van de tuin naast een 
park, en in het centrum van Gooreind, 
kan verwacht worden dat de soorten 
die voorkomen nu al niet heel gevoelig 
zijn voor verstoring. 
Eventuele lichthinder is mogelijk 
door verlichting langs de paden in 
het park, aan het eventueel nieuw te 
bouwen paviljoen en door verlichting 
van de terrassen. Het is aangewezen 
verlichting te beperken tot het hoogst 
noodzakelijke en vooral om gerichte 
verlichting te voorzien die geen hinder 
geeft voor de aanwezige fauna in het 
park. Op deze manier zal het effect 
beperkt zijn.

TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn zowel de 
pastorij als het park opgenomen als 
zone voor openbare voorzieningen. De 

wijziging ten opzichte van de planolo-
gische situatie is dan ook beperkt.

BEOORDELING
Er zijn geen aanzienlijke effecten voor 
de discipline Biodiversiteit. Lokaal 
verdwijnen enkele bomen, maar de 
waardevolle bomen in het park en de 
beukenhaag langs de Rerum Novarum-
laan blijven behouden.

Discipline Geluid en 
trillingen

BESCHRIJVING EN ANALYSE
In de huidige situatie zijn de belang-
rijkste geluidsbronnen het verkeer 
in de straten rond het plangebied en 
de activiteiten in het park (o.a. tuin-
feest bewoners Gooreind). De drukst 
gebruikte zones van het park (open 
ruimte, paden en lokaal schuttersgil-
de) zijn gelegen op enige afstand van 
de woningen. Tussen deze zones en 
de tuinen zijn hoge bomen en strui-
ken aanwezig die voor enige buffering 
zorgen.

De pastorij is momenteel leeg-
staand.
Het geluid van het verkeer op de 
N1 is ter hoogte van het plangebied 
verwaarloosbaar.

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
Geluidstoename	 door	 herinrichting	
park
In het plan wordt meer openheid van 
het park voorzien richting de omlig-
gende straten en de pastorij. Deze 
openheid wordt echter vooral voorzien 
langs de zijden waar geen woningen 
gelegen zijn (bijvoorbeeld zijde kerk). 
Hoge bomen blijven ook behouden 
zodat de huidige buffering richting de 
woningen niet zal wijzigen. 
In het plan is het ook de bedoeling dat 
het park meer gebruikt zal worden. Bij 
normaal gebruik van het park hoeft dit 
echter geen aanleiding te geven tot 
belangrijke effecten op het vlak van 
geluid. Indien occasioneel activiteiten 
georganiseerd worden waarbij muziek 
gespeeld wordt, zoals bijvoorbeeld 

 geluidsbelastingskaart wegen ter hoogte van het plangebied (bron: https://
www.lne.be/geluidsbelastingkaarten)

schaal voor de waargenomen ernst 
van geluidstoename
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een buurtfeest, gelden in Vlaanderen 
geluidsnormen voor muziekactivitei-
ten. De regelgeving over het maximale 
geluidsniveau geldt voor alle muziek-
activiteiten die toegankelijk zijn 
voor publiek en waar elektronisch 
versterkte muziek wordt gespeeld. 
Dat wil zeggen dat iedere openbare 
activiteit met opgenomen muziek (bv. 
cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterk-
te livemuziek (bv. liveoptredens met 
microfoons, versterkers ...) onder de 
regelgeving valt. Indien het maximum-
volume hoger is dan 85 dB(A) Laeq, 
15 min moet toestemming gevraagd 
worden bij het college van schepenen 
en burgemeester. Tot 95 dB(A) Laeq, 15 
min kan een melding volstaan, boven 
deze waarde moet een milieuvergun-
ning aangevraagd worden. Het lijkt 
echter onwaarschijnlijk dat zo’n luide 
activiteit zou georganiseerd worden 
in dit kleine park. In elk geval kan het 
gemeentebestuur op deze manier 
zorgen dat de hinder voor omwonen-
den beperkt blijft.

Geluidstoename	 door	 uitbating	
pastorij	als	restaurant
De omvorming van de pastorij tot 
restaurant kan aanleiding geven tot 
lokaal hogere geluidsniveaus. Vooral 
bij gebruik van de terrassen in de 
zomerperiode zal dit hoorbaar zijn in 
de omgeving. De eventuele geluids-
hinder zal zich voornamelijk situeren 
aan de achterzijde, die gelegen is aan 
de kant van het park. Ter hoogte van 
de woningen aan de andere zijde van 
het park wordt geen hinder verwacht 
gezien de afstand en de buffering 
door bomen en struiken. Het gebouw 
is vrijstaand. Aan de rechterzijde is 
geen woning gelegen. Aan de linker-
zijde wel, maar er is een weg tussen de 
pastorij en de woning. Aan de voorzijde 
van de pastorij, aan de Theo Verellen-
laan wordt minder hinder verwacht 
gezien daar geen terras is. Bovendien 
is het gebouw aan de overzijde niet 
bewoond, maar in gebruik als biblio-
theek. De hinder voor omwonenden 
zal dan ook beperkt zijn.

Geluidstoename	 door	 toename	
verkeer
Algemeen kan gesteld worden dat 
een toename van meer dan 25 % aan 
verkeer een effect van 1 dB(A) op het 
omgevingsgeluid heeft. Een toename 
van 100 %, m.a.w. een verdubbeling 
van het verkeer zal het omgevingsge-
luid met 3 dB(A) doen toenemen. De 
totale verkeersintensiteit is echter niet 
de enige bepalende parameter. Ook 
het voertuigtype, snelheid, ritdyna-
miek, etc. is van belang. Om het effect 
van de toename in het verkeer te 
kaderen kan gebruik gemaakt worden 
van onderstaande kaarten. Deze 
kaarten geven weer wat de impact op 
het geluidsniveau is ten gevolge van de 
intensiteitswijzigingen. 
Uit bovenstaande kaarten en erva-
ring weten we dat een stijging van 
de verkeersintensiteiten met 25 % 
ongeveer een stijging van 1 dB veroor-
zaakt.
Door de uitbating van het restaurant 
zal het verkeer toenemen. De hoeveel-
heid restaurantbezoekers zal echter 
niet van die aard zijn dat een toename 
van de verkeersintensiteiten met 25% 
zal verwacht worden. Het effect op 
het geluidsklimaat zal dan ook beperkt 
zijn.

geluidsniveaus wijziging verkeersintensiteiten.  
(Bron Achtergrondinformatie over luchtverontreinigingen en geluidshinder afkomstig van gemotoriseerd verkeer, LNE)
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TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn zowel de 
pastorij als het park opgenomen als 
zone voor openbare voorzieningen. 
Deze bestemming laat ook ruimte 
voor allerlei activiteiten die aanleiding 
kunnen geven tot geluidshinder. Ten 
opzichte van de huidige planologische 
situatie worden dan ook geen belang-
rijke wijzigingen verwacht.

BEOORDELING
Er worden geen aanzienlijke effecten 
verwacht voor de discipline Geluid 
en trillingen. De herinrichting van het 
park geeft geen aanleiding tot belang-
rijke wijzigingen van de activiteiten. 
Voor activiteiten met luide muziek 
moet sowieso toelating gevraagd 
worden aan het college. De uitbating 
van het restaurant kan in de zomer-
maanden aanleiding geven hogere 
geluidsniveaus bij gebruik van de 
terrassen. Deze zijn echter voldoende 
afgeschermd van de woningen. De 
verkeersintensiteiten zullen niet in 
die mate stijgen dat dit aanleiding 
zal geven tot een wijziging van het 
geluidsklimaat.

Discipline Lucht

BESCHRIJVING EN ANALYSE
De kwaliteit van de omgevingslucht 
wordt bepaald door natuurlijke 
emissies en emissies afkomstig van 
menselijke activiteiten zoals indus-
trie, energievoorziening, landbouw, 
gebouwenverwarming en verkeer, en 
dit gekoppeld aan de weersomstandig-
heden, welke niet alleen effect hebben 
op de grootte van diverse emissies 
(bijvoorbeeld bij gebouwverwarming) 
maar tevens verantwoordelijk zijn voor 

de mate van transport en verdunning 
van polluenten.
Om een beeld te vormen van de 
concentraties aan stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10) in de omge-
ving van het plangebied is gebruik 
gemaakt van Atmosys. Deze applica-
tie is ontwikkeld om de problematiek 
van luchtverontreiniging in Europese 
hotspots te evalueren. De kaarten met 
de jaarlijkse gemiddelde concentraties 
geven een benaderend beeld van de 
luchtkwaliteit aan de hand van interpo-
laties volgens een rooster van 4 x 4 km² 
gecombineerd met een IFDM-model 
op basis van punt- en lijnbronnen. 
Onderstaande kaart visualiseert het 
PM10 jaargemiddelde voor 2013. 
Het jaargemiddelde bedraagt ter 
hoogte van het plangebied tussen 
21 en 25 μg/m³. Ter hoogte van het 
Groot Schietveld ligt een zone met 
een achtergrondconcentratie van 
16-20 µg/m³. Vanaf een jaargemid-
delde concentratie van 40 μg/m3 is de 
norm overschreden. In het plangebied 
kunnen 10 tot 15 overschrijdingen van 
de daggemiddelde van 50 µg/m3 voor-
komen. De daggemiddelde van 50 µg/
m³ mag maar maximaal 35 keer over-
schreden worden.
Onderstaande kaart visualiseert de 
jaargemiddelde concentratie van NO2 
voor 2013. Het plangebied is gelegen 
in een zone waar een achtergrond-
concentratie kan verwacht worden 
tussen 16 en 20 μg/m³. Meer naar het 
noordoosten, zakt de achtergrond-
concentratie naar 11-15 µg/m³. Vanaf 
een jaargemiddelde concentratie van 
40 μg/m3 is de norm overschreden. 
Dit gebeurt voornamelijk op verkeer-
sintensieve plaatsen. De situatie ter 
hoogte van het plangebied ligt hier 
duidelijk ver onder.

Bij de uitbating van het restaurant 
kan vanuit de afzuiging van de keuken 
geur verspreid worden, die mogelijk 
door omwonenden als hinderlijk kan 
ervaren worden. Dit is sterk afhankelijk 
van de persoon en de omstandighe-
den. Hinder kan voorkomen worden 
door het plaatsen van de juiste filters 
in het afzuigsysteem.

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
Het RUP zal weinig effect hebben op de 
hoeveelheid emissies. De herinrichting 
van de pastorij als restaurant, zal wel 
aanleiding geven tot een uitbreiding 
van de verwarmingsinstallatie, maar 
deze zal sowieso moderner zijn dan de 
bestaande installatie en dus niet per 
sé meer uitstoten. Ook de toename 
van het verkeer wordt beperkt geacht.  
Deze beperkte wijzigingen zullen 
sowieso verwaarloosbaar zijn in verge-
lijking met t de verwarmingsinstallaties 
van de aangrenzende woonwijk. De 
herinrichting van het park zal geen 
aanleiding geven tot wijzigingen. Het 
effect van het RUP voor de discipline 
lucht is dan ook neutraal.
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gemiddeld gehalte aan PM10 in 2013 (µg/m³)(bron: http://www.atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp)

gemiddeld gehalte aan NO2 in 2013 (µg/m³)(bron: http://www.atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp)
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TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn zowel de 
pastorij als het park opgenomen als 
zone voor openbare voorzieningen. 
Deze bestemming laat ook ruimte voor 
nieuwe gebouwen of verkeer genere-
rende activiteiten. Ten opzichte van de 
huidige planologische situatie worden 
dan ook geen belangrijke wijzigingen 
verwacht.

BEOORDELING
Er worden geen aanzienlijke effecten 
verwacht voor de discipline Lucht. De 
impact van het plan op de emissies is 
beperkt en zeker verwaarloosbaar in 
vergelijking met de bestaande uitstoot 
door verwarmingsinstallaties in de 
aangrenzende woonwijk.

Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie

BESCHRIJVING EN ANALYSE
Algemeen

De voormalige pastorij vormt op het 
einde van de Theo Verellenlaan een 
mooi geheel met de waardevolle 
gebouwen bestaande uit de kerk en 
het ‘t schoolhuis. 
De voormalige pastorij is een historisch 
waardevol gebouw in een park. Het 
bestaat uit een hoofdvolume en een 
achterbouw. De achterbouw is een 
latere uitbreiding maar sluit harmo-
nieus aan bij het hoofdvolume. In de 
achterbouw is de huidige raamverde-
ling niet origineel. 
Ten zuiden van de pastorij bevindt 
zich een garage in dezelfde stijl als de 
pastorij. De garage is bereikbaar via 

een ijzeren poort langs de Theo Verel-
lenlaan. 
In het park, op het perceel G460g29 
en aansluitend bij de bebouwing langs 
de Kerkplaats, bevindt zich tegen 
een blinde muur, het lokaal van de 
schuttersgilde ‘Kon. St. Sebastiaan’. 
Het gebouw van één laag hoog heeft 
weinig visuele uitstraling en heeft geen 
relatie tot het park.  De schuttersgilde 
heeft dit gebouw in erfpacht. 
De Theo Verellenlaan is een mooie 
straat met een dreef van platanen. 
Het park bestaat uit gemaaid gras met 
grote bomen en struwelen.  Oorspron-
kelijk was het park de ‘private’ tuin 
behorende bij de pastorij. In het verle-
den werd de tuin afgesplitst van de 
pastorij en heeft de gemeente er een 
publiek toegankelijk buurtparkje van 
gemaakt. Er werd een zeer eenvou-
dige padenstructuur gerealiseerd, 
gericht op het realiseren een kortere 
zachte verbinding tussen de Rerum 
Novarumlaan en de Kerkplaats en het 
Gemeentebos. Op de hoek van de 
Theo Verellenlaan en de Kerkplaats 
bevindt zich een prachtige solitaire 
rode beuk. Verder is kenmerkend het 
groot aantal oude taxussen. Centraal is 
er een open vlakte zonder bomen. 
Erfgoedwaarde
Het plangebied behoort tot het traditi-
onele landschap ‘Land van Brecht ‘. De 
kern van Gooreinde is langs drie zijden 
omgeving door de relictzone ‘Heide 
en bos Groot Schietveld’, maar deze 
behoort tot een ander traditioneel 
landschap. 
De pastorij Sint-Jozef Gooreind is opge-
nomen in de inventaris bouwkundig 
erfgoed onder de volgende omschrij-
ving:

‘Dubbelhuisje van drie traveeën en 
twee bouwlagen onder leien zadeldak 
met dakkapel; gebouwd in 1866 en 
vergroot aan de achterzijde in 1879 
onder leiding van architect Eugeen 
Gife. 
Bakstenen lijstgevel op dito plint 
gemarkeerd door baksteenfries onder 
kordonvormende lekdrempels van 
bovenverdieping en daklijst. Hoeken 
afgezet met versneden pilasters. 
Getoogde vensters in deels omlopende 
bakstenen omlijsting. Rondboogdeur 
met steektrap en halve natuurstenen 
omlijsting met kraagstukken en kruis. 
Fraai houten tuindeurtje met art-
nouveau-inslag.’

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
Het plan zal aanleiding geven tot 
een betere beleving van het park. 
Er wordt meer openheid gecreëerd 
richting de omliggende straten en de 
pastorij. Waardevolle oude bomen 
blijven behouden. Het gebouw van 
de schuttersgilde wordt afgebroken 
en vervangen door een kleiner pavil-
joen.
Het hoofdvolume van de voormalige 
pastorij blijft behouden en moet bij 
een renovatie zijn oorspronkelijk karak-
ter behouden. Het blijft een vrijstaand 
gebouw. Een eventuele uitbreiding 
bevindt zich achter het hoofdvolume. 
Een samensmelting van de bestaande 
en nieuwe bebouwing wordt verme-
den.
Door het plan blijft de erfgoedwaar-
de van de voormalige pastorij dus 
gevrijwaard, terwijl de omgeving opge-
waardeerd wordt. Het plan heeft dan 
ook een positief effect.
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Beelden van de bestaande situatie van de pastorij (boven) en het park (onder)

relictzones



Scopingsnota - RUP park en pastorij 33

TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreinde is volgende bepa-
ling opgenomen voor de bebouwing: 
“alle constructies uit esthetisch en 
stedenbouwkundig oogpunt moeten 
verantwoord zijn wat betreft de aange-
wende materialen, de vormgeving en 
de inplanting”. In de huidige planolo-
gische toestand is er dan ook ruimte 
voor meer bebouwing ter hoogte van 
het park en is er weinig bescherming 
van de voormalige pastorij. Het plan 
heeft dan ook een positief effect.

BEOORDELING
Het plan heeft een positief effect voor 
de discipline Landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeologie. Door het 
plan blijft de erfgoedwaarde van de 
voormalige pastorij dus gevrijwaard, 
terwijl de omgeving opgewaardeerd 
wordt. 

Discipline Mens

BESCHRIJVING EN ANALYSE
Mobiliteit
Het plangebied is niet gelegen langs 
een belangrijke verkeersader. Het 
aanwezige verkeer betreft voorna-
melijk lokale voertuigen. Vlakbij het 
plangebied, voor de kerk,  is een open-
bare parking gelegen.
Sociaal-organisatorische	aspecten	en	
hinder
Het parkje is vandaag vooral een 
ontmoetingsplekje voor een beperkt 
aantal jongeren en jaarlijks vindt er 
een tuinfeest voor de bewoners van 
Gooreind plaats. Het heeft vandaag 
vooral een verbindende functie. De 

verblijfsfunctie wordt vandaag onvol-
doende ondersteund door aanleg en 
inrichting. 
De pastorij staat momenteel leeg en 
wacht op een renovatie tot horeca-
zaak. 

TOETSING T.A.V. DE HUIDIGE 
SITUATIE
Mobiliteit
De ontsluiting van het plangebied is 
voorzien via de Theo Verellenlaan. De 
verkeersgeneratie door het restaurant 
wordt niet van die aard verwacht dat 
deze problemen zal geven voor de 
doorstroming.
Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien 
aan het park of aan het restaurant. Er is 
voldoende parking in de directe omge-
ving in de straten Theo Verellenlaan, 
Rerum Novarumlaan en Kerkplaats en 
op de parking voor de kerk.  Er wordt 
dan ook niet verwacht dat de maxi-
male parkeerdruk zal overschreden 
worden omwille van het plan.
De effecten op het vlak van mobiliteit 
zijn verwaarloosbaar.
Sociaal-organisatorische	aspecten
Het doel is het parkje op te waarderen 
tot een hedendaagse publieke groene 
ontmoetingsruimte in het centrum 
van Gooreind. De geplande horeca-
zaak in de voormalige pastorij zal het 
aangename dorpsleven van Gooreind 
verder ondersteunen. De effecten zijn 
positief.
Hinder
Doel van de opwaardering van het 
park is het gebruik ervan bevorderen. 
Het normale gebruik van het park 
zal echter geen aanleiding geven tot 

belangrijke hinder voor de omwonen-
den. 
De omvorming van de pastorij tot 
restaurant zal extra verkeer aantrek-
ken en mogelijk aanleiding geven tot 
geluidshinder (voornamelijk in de 
zomer, bij gebruik van het terras). Zoals 
hoger beschreven, worden op het vlak 
van mobiliteit geen belangrijke effec-
ten verwacht. 
De eventuele geluidshinder zal zich 
voornamelijk situeren aan de achter-
zijde, die gelegen is aan de kant van 
het park. Ter hoogte van de wonin-
gen aan de andere zijde van het park 
wordt geen hinder verwacht gezien de 
afstand en de buffering door bomen 
en struiken. Het gebouw is vrijstaand. 
Aan de rechterzijde is geen woning 
gelegen. Aan de linkerzijde wel, maar 
er is een weg tussen de pastorij en 
de woning. Aan de voorzijde van 
de pastorij, aan de Theo Verellen-
laan wordt minder hinder verwacht 
gezien daar geen terras is. Bovendien 
is het gebouw aan de overzijde niet 
bewoond, maar in gebruik als biblio-
theek. De hinder voor omwonenden 
zal dan ook beperkt zijn.
Eventuele lichthinder is mogelijk door 
verlichting langs de paden in het park, 
aan het nieuw te bouwen paviljoen en 
door verlichting van de terrassen. Het 
is aangewezen verlichting te beperken 
tot het hoogst noodzakelijke en vooral 
om gerichte verlichting te voorzien die 
geen hinder geeft voor de nabijgele-
gen woningen. Op zich zal de hinder 
wel sterk beperkt worden door de 
aanwezigheid van hoge bomen.
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Bij de uitbating van het restaurant 
kan vanuit de afzuiging van de keuken 
geur verspreid worden, die mogelijk 
door omwonenden als hinderlijk kan 
ervaren worden. Dit is sterk afhankelijk 
van de persoon en de omstandighe-
den. Hinder kan voorkomen worden 
door het plaatsen van de juiste filters 
in het afzuigsysteem.

TOETSING T.A.V. DE 
PLANOLOGISCHE SITUATIE
In het BPA Gooreind zijn zowel de 
pastorij als het park opgenomen als 
zone voor openbare voorzieningen. 
Deze bestemming laat ook ruimte 
voor allerlei activiteiten die aanleiding 
kunnen geven tot hinder. Ten opzichte 
van de huidige planologische situatie 
worden dan ook geen belangrijke wijzi-
gingen verwacht.

BEOORDELING
Er zijn geen aanzienlijke effecten voor 
de discipline Mens. De uitbating van 
het restaurant zal aanleiding geven 
tot verkeersgeneratie, maar dit zal 
beperkt zijn en geen grote hinder 
geven. Op sociaal-organisatorisch vlak, 
zorgen de opwaardering van het park 
en de inrichting van de pastorij als 
horecazaak voor positieve effecten.  
Naar hinder worden enkel beperkte 
effecten verwacht.
Stramien cvba
November 2017

locatie openbare parking en straatnamen
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G
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Advies	provincie	Antwerpen
Advies ANB
Advies Gecoro
Verslag	participatiemoment

BIJLAGE
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uw bericht van uw kenmerk              ons kenmerk              bijlagen 
          17-218638                         
vragen naar          telefoonnummer              datum 
Moelans Jochem         03 224 63 14             30/10/2017 
 

BETREFT: Advies ikv startnota project-MER: verzoek tot scoping 
 
Onderwerp 

RUP ‘Park en Pastorij’ 

Datum van ontvangst 

16/10/2017 

Situering 

Kadaster Wuustwezel, afdeling 2, sectie G, nummers 460g29, 460f29 & 460e29 

Aanvrager 

Naam Gemeente Wuustwezel 
Adres Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel 

Beschermingsstatus 

Gelegen op 1200 meter van habitatrichtlijngebied BE2100016 ‘Klein en Groot Schietveld’ 
Gelegen op 1200 meter van vogelrichtlijngebied BE2101437 ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 

Art. 4.3.4. Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

 

 

Vlaamse overheid 
Adviezen en Vergunningen 
Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 
2018 ANTWERPEN 
 
T  03 224 63 14       
aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 

College van Burgemeester en Schepenen 
Van en te 
2990 Wuustwezel 
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RUP Park & Pastorij – verslag participatiemoment 1 

 
 
RUP Park en Pastorij 
 
 
COLOFON 
 
Verslag van het participatiemoment opgemaakt door: 
Studiebureau Stramien en Paul Deckers, GOA Wuustwezel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteam 
 

 Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Wuustwezel 
Dieter Wouters, burgemeester 
Mai Van Thillo, schepen 
Paul Deckers, GOA 

 Ruimtelijke planners: Studiebureau Stramien 
Eva Heuts 
Tinne Beirinckx 

 Extern deskundige: 
Marc Bernaerts 
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RUP Park & Pastorij – verslag participatiemoment 2 

 
 
Inhoud: 
 
 

1. RUP Park & Pastorij         3 
2. Publieke raadpleging         3 
3. Aankondiging participatiemoment       3 
4. Aanpak en verloop participatiemoment       3 
5. Resultaten participatiemoment        3 
6. Foto’s           3 
7. Wat gebeurt er met dit verslag?       3 
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RUP Park & Pastorij – verslag participatiemoment 3 

1. RUP Park & Pastorij 
 
 
Over nemen tekst aanleiding en doelstelling RUP (zie startnota p. 3) 
 
Voor u ligt het verslag van het participatiemoment van dit planningsinitiatief voor het RUP Park & Pastorij 
te Wuustwezel op 24 juni 2017. 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Gemeente Wuustwezel 
Gemeentepark 1 
2990 Wuustwezel 
 
Contact: 
Dienst Omgeving 
paul.deckers@wuustwezel.be 
T 036 904 636 
 
Website: 
www.wuustwezel.be 
(zoek op RUP Park & Pastorij) 
 
 

2. Publieke Raadpleging 
 
 
 
Bij de start van het planningsproces i iedereen welkom om suggesties en opmerkingen te geven op de 
startnota.  De gemeente Wuustwezel legt via een publieke raadpleging twee documenten voor aan 
alle geïnteresseerden: 
 

 De startnota: beschrijft over welk gebied het RUP gaat, wat de gemeente met het RUP wil 
bereiken, welke alternatieven ze onderzoekt en hoe de milieu-effecten van de verschillende 
planalternatieven worden onderzocht. 

 
 De procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief RUP te komen, zowel hoe het 

proces gepland wordt als hoe het effectief wordt uitgevoerd.  De procesnota is een document 
met een louter toelichtende waarde. 

 
De publieke raadpleging loopt van 27 juni 2017 tot en met vrijdag 25 augustus 2017. 
Om de betrokken omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te gven om nadere vragen te 
kunnen stellen en om in dialoog te kunnen gaan met de gemeente werd een infostand (infra) 
georganiseerd waarbij de geïnteresseerden op een ludieke wijze hun input kunnen geven. 
 
 

3.  Aankondiging participatiemoment 
 
 
Het participatiemoment werd samen met de publieke raadpleging aangekondigd in het Belgisch 
staasblad (BS .23.06.2017), op de website van de gemeente Wuustwezel, via de elektronische 
nieuwsbrief van de gemeente Wuustwezel en in drie nationaal verspreide kranten (GVA, 24.06.2017; 
Het Nieuwsblad, 24.06.2017; HLN, 24 juni 2017) en door aanplakking in de gemeente. 
 
Via de website van de gemeente Wuustwezel zijn de start- en procesnota te raadplegen. 
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(BS 23.06.2017) 
 

 
(HLN, 24.06.2017) 
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RUP Park & Pastorij – verslag participatiemoment 5 

 
(Het Nieuwsblad, 24.06.2017) 
 
 
 

 
 
(GVA, 24.06.2017) 
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RUP Park & Pastorij – verslag participatiemoment 7 

4. Aanpak en verloop participatiemoment 
 
 
 
Op 24 juni 2017 heeft, naar jaarlijkse traditie, het ‘Gooreind tuinfeest’ plaats.  Dit evenement opgezet 
door de RGO van Gooreind, vindt plaats in en om de oude pastorijtuin van de voormalige pastorij van 
Gooreind, die een tiental jaren geleden werd omgevormd naar een buurtparkje. 
Het gemeentebestuur is van oordeel dat het opportuun is een participatiemoment aangaande het 
voorgenomen plan en de toekomst van het buurtpark te koppelen aan dit openbaar tuinfeest dat er 
plaatsvindt. 
 
Er wordt een infostand ingericht alwaar de start- en procesnota kunnen ingekeken worden.  Er wordt 
tevens uitleg verstrekt aangaande het lopende planningsproces.   
Aangezien de bestendiging van het park en de toekomstige invulling van deze groene ruimte toch 
vooral het hoofddoel van het RUP is, wordt er bijkomend gepeild naar de specifieke appreciatie van 
de parkruimte.  
Hiertoe wordt een open bevraging gedaan aan de hand van 3 vragen: 
 
Vraag 1: Wat vind jij nu al goed aan het park? 
Vraag 2: Wat zou er beter kunnen aan het park? 
Vraag 3: Wat wil je doen in het park? 
 
Bezoekers kunnen doorlopend tussen 14u en 17u  hun opmerkingen en suggesties noteren op 3 
infopanelen. 
 
 
 

5. Resultaten participatiemoment 
 
 
 
 

a. Algemeen 
 
Gedurende het participatiemoment nemen een 70-tal personen de tijd om de infostand te 
bezoeken.  Niet elke bezoeker formuleert een opmerking.   

 
b. Inhoud van de schriftelijke reacties 

 
Wat vind je nu al goed aan het park? 
De feedback op deze vraag blijft relatief beperkt.   De aanwezigheid van waardevolle 
bomen en groen in het dorpscentrum worden positief bevonden.  Ook het feit dat deze 
groen ruimte toegankelijk is en er een voet- en fietspad doorloopt, wordt positief 
geapprecieerd. 
Tot slot wordt door sommigen de waarde als stilteplek en ontmoetingsplek genoteerd. 
 
Wat zou beter kunnen aan het park? 
 
De geformuleerde opmerkingen zouden kunnen worden ingedeeld in 4 groepen: 
 

• Gebrek aan inrichting en infrastructuur wordt het vaakst genoemd.  Het gaat dan 
over onvoldoende zitbanken, speeltoestellen.  Nood aan waterelementen en 
spelinfrastructuur.  Ook een betere verharding van het bestaande pad (asfalt) en 
betere verlichting worden genoemd. 
Meer infrastructurele ondersteuning in functie van evenementen. 
Tot slot wordt ook de nood aan sportinfrastructuur vermeld.  
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• Aspecten van ruimtelijke kwaliteit.  Hier wordt een gebrek aan ‘gezelligheid’ 
genoemd.   

 
• Veiligheid Te weinig doorzicht door aanwezigheid van minder wenselijke 

groenstructuren en hagen.  Gebrek aan verlichting. 
 

• Kwaliteit van de groenstructuur.  De kwaliteit van de groenelementen dient te 
worden verhoogd.  Met aanleg van borders, bloemenweides.   

 
       Wat wil je doen in het park? 
   

De feedback op deze vraag blijft ook redelijk beperkt.  Er zou kunnen besloten worden dat 
vooral het park als verblijfs- en ontmoetingsruimte (spelen, pick-nick, evenementen,…)  
naar voor komt. 
 
 
 

6. Foto’s 
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7. Wat gebeurt er met dit verslag? 
 

 
 
Dit verslag wordt samen met de reacties die worden ingediend tijdens de publieke raadpleging 
en met de startnota en de uitgebrachte adviezen overgemaakt aan de bevoegde dienst voor 
milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage. 
 
Het verslag is door het publiek raadpleegbaar op de website van de gemeente Wuustwezel. 
(www.wuustwezel.be – zoekterm planningsprocessen). 
 
Ook het planteam gaat met de informatie uit de infomarkt aan de slag.  Op basis van al deze 
informatie (dit verslag en de formele adviezen en de ingediende reacties en/of bezwaren) 
wordt de startnota omgevormd tot een scopingsnota waarin de te onderzoeken ruimtelijke 
aspecten, de effectenbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd en de methode ervan 
worden vastgesteld.  De bevoegde dienst voor milieueffectrapportage gebruikt deze informatie 
onder andere om een kwaliteitsbeoordeling door te voeren.  Ook die kwaliteitsbeoordeling 
wordt geïntegreerd in de scopingsnota. (meer informatie hierover kan teruggevonden worden 
in de procesnota.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


