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STRUCTUURPLANNING 



STRUCTUURPLANNING 

Planning op 3 niveaus 

• Gewest: Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

• Provincie: Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) 

• Gemeente: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 

 



STRUCTUURPLANNING 

Belang van subsidiariteit 

 Efficiënte taakverdeling tussen lokaal en bovenlokaal niveau 

 

 

VLAANDEREN  PROVINCIE   GEMEENTE 

 

A12    Electrabelsite   Lokale bedrijventerreinen 

Ontginningszones  Natuurverbindingen   zonevreemde woningen 

Seveso bedrijven  Functioneel fietsnetwerk  Lokale wegen 

SBZ    Waterlopen   Woonbeleid 
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJKE 
STRUCTUURPLAN 

 Samenhangende visie op gemeentelijk ruimtelijk beleid 

 Zowel op korte als lange termijn 

 Voorwaarde voor ontvoogding 

 3 Delen 

 Informatief (analyse) 

 Richtinggevend (visie) 

 Bindend (uitvoering) 

 Vastgesteld voor een termijn van 5 jaar 

 



GRS SCHELLE 



GRS SCHELLE 

 3 jaar aan gewerkt (2002-2005) 

 Inwerkingtreding op 23 juni 2005 

 Verschillende RUP’s opgemaakt 

 2016: Nood aan gedeeltelijke herziening 

 Planningscontext vernieuwen 

 Vernieuwing dorpskern 

 Toekomst Electrabelsite 

 Ontginningsgebied Tuinlei 
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PROCEDURE 
4 grote fasen: 

 Voorontwerp en vooroverleg 

 Plenaire vergadering en voorlopige vaststelling 

 Openbaar onderzoek en definitieve vaststelling 

 Definitieve goedkeuring door Deputatie 

 

Nog te doorlopen stappen: 

 - Openbaar onderzoek (90 dagen) (lopende) 

 - Definitieve vaststelling (Gemeenteraad) 

 - Definitieve goedkeuring (Deputatie) 

 

Vooroverleg Voorlopige vaststelling 
OO & definitieve 

vaststelling 
Definitieve goedkeuring 

Huidige fase 



INFORMATIEF DEEL 
Voornaamste aanpassingen 



INFORMATIEF DEEL 

 Herziening RSV (2004 & 2011) 

 Schelle als onderdeel ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ 

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen & conceptnota Provinciaal beleidsplan 

 Opname gerealiseerde en lopende RUP’s 

 Bv. Tolhuis, Dorpskernvernieuwing, … 

 Beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030’ 

 Opname sectorale beleidsdocumenten 

 Mobiliteitsplan Rupelstreek & Aartselaar 

 Gemeentelijk mobiliteitsplan 

 Milieubeleidsplan 

 Gebiedsprogramma Rupelstreek 

 … 

 Stand van zaken van gevoerd ruimtelijk beleid 

 



RICHTINGGEVEND DEEL 
 Deelstructuren 

 Deelruimtes 



DEELSTRUCTUREN 

 Multifunctioneel gebruik voormalige ontginningszone 

 Natuurwaarde versterken (uitbreiding Berrenheibos) 

 Zachte recreatie en recreatief medegebruik 

 Potentiële locatie nieuwe windmolens (onderzoek nodig) 

 Gemeenschapsondersteunende functies & klimaatpark 

 Bv. jeugdlokalen, volkstuinen, CO2-opslag, technische dienst, … 

 Aandacht voor ruimtelijke draagkracht en sociale cohesie van functies 

 

Gewenste natuurlijke structuur 



DEELSTRUCTUREN 

 Herwaardering dorpscentrum 

 Nood aan integrale visie (beeldkwaliteitsplan) 

 Kwalitatieve reconversie en verdichtingsprojecten 

 Gezonde mix tussen wonen, handel, horeca en publieke diensten 

 Woonaanbod op maat van de Schellenaar 

 

Gewenste nederzettingsstructuur 



DEELSTRUCTUREN 

 Woningprogrammatie 

 Schelle is gelegen in het grootstedelijk gebied (aanbodbeleid) 

 Zeer beperkt aanbod onbebouwde woon(uitbreidings)gebieden 

 1: Kwadehoekweg: 19 loten voor ééngezinswoningen 

 2: Coeck: 36 bijkomende appartementen 

 3: Buffergebied Spruytelei (3,6 ha) 

 In oorspronkelijk GRS aangeduid als potentieel woongebied 

 Nu: reservegebied indien behoefte niet elders ingevuld kan worden 

 Inzetten op kwalitatief verdichten in de kern 

 Richtcijfer: 400 bijkomende wooneenheden 

 

Gewenste nederzettingsstructuur 



DEELSTRUCTUREN 

 Gebied voor energieopwekking op Electrabelsite 

 Site van regionaal belang (Provincie) 

 Gemeentelijke visie belangrijk! 

 Duurzame energieopwekking 

 Mobiliteitsaspect zeer belangrijk 

 

Gewenste economische structuur 



DEELSTRUCTUREN 

 Electrabelsite 

 Ruimte voor (bovenlokale) recreatie 

 Nieuwe fietsverbinding langs de Schelde 

 Sporthal 

 Gedeeltelijk zonevreemd (RUP nodig) 

 Renoveren of vernieuwen (Alternatieve locaties kunnen onderzocht worden) 

 Tuinlei 

 Lokale recreatiecluster 

 Jeugdlokalen, stadslandbouw, … 

 uitbreiding Berrenheibos 

 

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 



DEELRUIMTEN 
Polder 



DEELRUIMTEN 

 Herbestemming Electrabelsite  

 Totaalvisie noodzakelijk (PRUP) 

 Potentieel voor watergebonden bedrijvigheid 

 Transport en mobiliteit mogen geen negatieve impact hebben 

 Aandeel (juridisch vastgelegd) groen verhogen  

 Potentieel voor (bovengemeentelijke) recreatieve functies 

 Behouden van historisch waardevolle gebouwen 

 

Polder 



DEELRUIMTEN 

 Uitbouwen recreatief fiets- en wandelnetwerk 

 Voormalige spoorlijn aangeduid als traject fietsostrade (F13) 

 Vervolledigen dijkverbinding langs de Schelde 

 Beter relatie tussen Electrabelsite en dorpskern door directe fiets- en wandel verbinding 

 

Polder 



DEELRUIMTEN 
Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 

 Integrale herinrichting van de dorpskern 

 Verhogen van leefbaarheid 

 Intelligent en duurzaam verdichten 

 Uniforme en kwalitatieve publieke ruimte met voldoende groen 

 Doordacht mobiliteits- en parkeerbeleid 

 Stimuleren en ondersteunen van lokaal handelsapparaat 

 Levendig dorpsplein als hart van het dorp 

 

Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 

 Benedenvliet als recreatieve, groene as in de kern 

 Verweving van wonen en natuur 

 Relatie gemeentepark – Vliet – dorpskern versterken 

 Oversteekplaats over de Vliet 

 Sporthal vernieuwen of verhuizen 

 

Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 

 Kattenberg beter aansluiten bij de dorpskern 

 Relatie met eigenlijke kern versterken 

 Inzetten op centrumfuncties (wonen, kleinhandel, …) 

 Gezonde woonmix (appartementen en ééngezinswoningen) 

 Voormalige visvijvers als groene woonomgeving met extra aandacht voor water 

 

Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 

 Herprofileren Fabiolalaan 

 Momenteel overgedimensioneerd 

 Overdracht naar gemeente (gewestweg) wenselijk 

 Nieuw profiel met ruimte voor water en groen 

 Goede oversteekbaarheid en ruimte voor zwakke weggebruikers 

 

Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 

 Inrichting nieuw administratief centrum 

 Houdbaarheidsdatum huidig gemeentehuis bereikt 

 Bundelen van alle administratieve diensten, politie en OCMW 

 Andere functies kunnen worden onderzocht (wonen, cultuur, …) 

 Voldoende kwalitatieve publieke ruimte 

 Architecturaal uithangbord van de gemeente 

 

Schelle Dorp 



DEELRUIMTEN 
Groot Landbouwgebied 



DEELRUIMTEN 

 Openruimtegebied ten zuiden van de Steenwinkelstraat 

 Noordelijk deel vrijwaren van niet-agrarische activiteiten 

 Voormalig ontginningsgebied krijgt breder functiepakket 

 Vergroten van het gemeentelijk bosareaal 

 Recreatieve functies (kinderboerderij, jeugdlokalen, volkstuinen,… 

 Potentiële locatie voor windmolens 

 Klimaatpark (duurzame landbouw, CO2- opslag, energieopwekking,…) 

 Gemeentelijke technische diensten ter ondersteuning klimaatpark 

 Opmaak RUP (Berrenheibos) noodzakelijk 

 

Groot Landbouwgebied 



VRAGEN? 


