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Participatiemoment eerste raadpleging RUP Houtekietstraat – Verrieststraat 

 

Het participatiemoment vond plaats op 8 december 2021. Er werd per deelgebied een sessie gehouden, 

van 19u30 tot 20u30 voor het deelgebied van de Verrieststraat en van 20u30 tot 22u voor het 

deelgebied van de Houtekietstraat. Het moment vond digitaal plaats via Teams. 

 

In de toelichting werden volgende zaken uiteengezet: 

- Wat is een RUP? 

- Wat is een startnota? 

- Situering van het plangebied 

- Feitelijke en juridische toestand van het plangebied 

- Knelpunten en potenties van het plangebied 

- Ambities CBS voor het plangebied en doelstelling RUP 

- Manier waarop suggesties, vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden 

- Verloop proces na eerste raadpleging 

 

Na de toelichting was er ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te geven. Hieronder worden de 

informatieve vragen niet aangegeven, maar wel de opmerkingen die een verdere beoordeling vereisen in 

functie van het vervolgtraject.. 

 

Deelgebied Verrieststraat 

- Een buurtbewoner geeft aan dat het streefcijfer van max. 15 woningen per ha hoog is voor deze 

site, zeker wanneer gestreefd wordt naar een combinatie met veel groen. 

- Enkele buurtbewoners wensen dat sentier 68 en dan voornamelijk de trage verbinding met de 

Heestertstraat in ere hersteld wordt. 

 

Deelgebied Houtekietstraat  

- Een buurtbewoner stelt tegenstrijdigheden vast met het recent voorgestelde ontwerp van het 

masterplan ‘DNA Sint-Lodewijk’ waarin de identiteit van Sint-Lodewijk als landelijke kern 

neergezet wordt en de herbestemming van de industriezone die niet past in een landelijke kern.  

- Een buurtbewoner stelt voor om de op vandaag niet bebouwde gronden in milieubelastend 

industriegebied niet verder te laten bebouwen en te herbestemmen naar open gebied 

aansluitend bij de visies geformuleerd in het DNA-masterplan. 

- Enkele eigenaars hebben vragen bij de ontwerpuitgangspunten en dan vnl. bij het voorstel van 

interne ontsluiting in het noorden van de Houtekietstraat. De ligging zoals nu gesuggereerd lijkt 

volgens de eigenaars praktisch niet haalbaar omwille van de hoogteverschillen op het terrein. 



 

pagina 2 

 U DEE dossier - 20211208 v participatiemoment bestand - 20211208 datum 

- Enkele eigenaars hebben vragen bij de noodzaak aan de voorziene ruimte voor waterbuffering 

en landschappelijke inkleding op de flank van de Oliebergstraat. 

- Er wordt opgemerkt dat er sporadisch problemen zijn met wateroverlast in de (omgeving van 

de) Houtekietstraat en Kapelstraat. Deze waterproblemen worden niet veroorzaakt door de 

bedrijven zelf, maar komen van een ruimer gebied. 

- Een buurtbewoner geeft aan dat het aangewezen is dat er een (groen)bufferstrook wordt 

voorzien ten noorden van het plangebied als overgang met het woongebied van de Kapelstraat 

zodat de voorziene groenbuffer uit RUP Sint-Lodewijk Centrum op termijn kan komen te 

vervallen. 

- Er wordt meegegeven dat een verfraaiing van de industriezone wel wenselijk is. 

- De aanwezige bedrijfsleiders vragen het bestuur een plaatsbezoek te organiseren om enkele 

ontwerpuitgangspunten nader toe te lichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


