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Stationsstraat (2019003226) 
 
Het bezwaarschrift is binnen termijn ingediend, daar alle openbare onderzoeken via een 
nooddecreet van de Vlaamse Regering werden opgeschort en verlengd met 30 dagen vanaf 24 april. 
 
 
 
De aangevraagde omgevingsvergunning voor meersgezinswoningen strookt niet met het beleid van 
Haacht, en met de vertaling ervan in een RUP Haacht Centrum, goedgekeurd 24 september 2018. 
Het is gelegen in een zone waar commerciële activiteiten op het gelijkvloers verplicht zijn; dit project 
betreft enkel woongelegenheden.  
 
De gemeente Haacht stelt een kernversterkend beleid voorop, en heeft hiervoor een RUP 
opgemaakt. Hierin staat duidelijk wat de kernafbakening is, de specifieke afbakening mét de 
bijhorende functies. Er zijn daarbovenop een aantal projectzones afgebakend om dit, op basis van de 
identiteit en specificiteit van de verschillende zones, zo veel mogelijk op maat te maken. 
 
Gezien de specifieke ligging van het project, nl aan de rand van de projectzone kan deze plek ook 
beschouwd worden als een toegangsbaken voor de kern van Haacht. Dit maakt het des te meer een 
symbolisch dossier. Hier start immers de commerciële kern van de gemeente.  
 
 
Het project is gelegen binnen de projectzone Stationsstraat-Klapgat en dus binnen art. 10.3 van het 
RUP. 
Zowel de toelichtingsnota als de voorschriften van het RUP zijn hier zeer duidelijk : 
 

1. Toelichtingsnota :  

 
‘5.3.3 Projectzone Stationsstraat-Klapgat 
Deze zone tussen Stationsstraat en Klapgat dient meer te worden betrokken bij het centrum. 
Hier wordt de doorwaadbaarheid van het gebied , en de bereikbaarheid van openbare functies, 
handel en openbaar groen verhoogd. Langs de Stationsstraat zijn de voorschriften dezelfde als 
voor het Kerngebied, langs Klapgat gelden deze uit de Centrumzone. Er dient minstens één 
doorsteek voor langzaam verkeer gerealiseerd te worden doorheen deze projectzone, langs 
minstens één zijde van deze verbinding wordt bebouwing voorzien, op het gelijkvloers betreft 
langs deze verbinding handel, horeca of commerciële functie. Zo moet deze projectzone de 
kern van Haacht versterken.’ 
(eigen aanduidingen) 
 
De vermelding ‘langs de Stationsstraat zijn de voorschriften dezelfde als voor het kerngebied’ 
maakt dus hier deze voorschriften van toepassing zijn ;  
 
‘5.2.1 Kerngebied  
Dit gebied is de kern van Haacht, geconcentreerd ronde Delen van de Stationsstraat, 
Werchtersesteenweg en Marktstraat samenkomend op het Marktplein. Het gebied is bestemd 
voor wonen en aan wonen verwante voorzieningen (handel, horeca, bedrijven,..). Bedrijven zijn 
enkel toegelaten indien ze gekoppeld zijn aan een handels of horecafunctie en de handel of 
horeca samen met de bedrijvigheid een ruimtelijk en functioneel samenhangend geheel vormt. 
Bovendien is de bedrijvigheid lokaal, niet hinderlijk en verweefbaar met het wonen. 



Woonfuncties zijn niet toegelaten op het gelijkvloers, vanaf de derde bouwlaag is enkel wonen 
mogelijk. Gebouwen dienen aansluitend te worden gerealiseerd, ter hoogte van doorgangen 
voor langzaam verkeer is halfopen bebouwing mogelijk.’ 
(eigen aanduiding)  

 
 
 

2. Voorschriften RUP 
 
De toelichtingsnota werd vertaald in verordende voorschriften die eveneens verplichten om 
op de gelijkvloers commerciële activiteit te voorzien. Het is duidelijk dat de kant van de 
Stationsstraat hieraan moet voldoen. Ook indien er een extra verbinding voor langzaam 
verkeer wordt gecreëerd moet hier het gelijkvloers aan minstens één zijde een commerciële 
activiteit omvatten.  
Daarbovenop moet de onbebouwde ruimte tussen gevel en rooilijn deel uitmaken van het 
openbaar domein.  

 
 

‘Artikel 10.3: Projectzone Stationsstraat-Klapgat 
Op het grafisch plan is 1 verbinding voor langzaam verkeer aangeduid tussen de 
Stationsstraat en Klapgat. Dit aantal is een minimum, er mogen er meerdere gerealiseerd 
worden. Langs minstens één zijde van een dergelijke verbinding wordt bebouwing in een 
verbindingsvolume voorzien, op het gelijkvloers bestemd voor handel, horeca of 
commerciële diensten. Het gelijkvloers kan ook toegangen tot boven gelegen woningen 
bevatten. 
 
De verbinding voor langzaam verkeer kan ook gerealiseerd worden door een overbouwde 
doorgang of galerij. Ook hierbij geldt dat langs minstens één zijde van een dergelijke 
verbinding het gelijkvloers voor handel, reca of commerciële diensten bestemd wordt. Het 
gelijkvloers kan ook toegangen tot boven gelegen woningen bevatten. 
 
De bebouwing wordt ingeplant op de rooilijn langs de straat. Langs de Stationsstraat en op 
de hoek Stationstraat/Klapgat is het eveneens toegelaten om achter de rooilijn te bouwen op 
voorwaarde dat de onbebouwde ruimte tussen de voorgevel en de rooilijn onderdeel is of zal 
zijn van het openbaar domein. 

 
Aan de zijde van de Stationsstraat, langs de Markt en langs Klapgat gelden de voorschriften 
van Artikel 1, waarbij de bouwdiepte op het gelijkvloers beperkt is tot 17,00 meter. 
 
Langs de bestaande voetweg, op het grafisch plan aangeduid als verbinding voor langzaam 
verkeer aangeduid tussen de Stationsstraat en Klapgat, wordt bebouwing in een 
verbindingsvolume voorzien, op het gelijkvloers bestemd voor handel, reca of commerciële 
diensten. Het gelijkvloers kan ook toegangen tot boven gelegen woningen bevatten. ‘ 
(eigen aanduidingen) 

 


