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Aan de gemeente Niel 
T.a.v. college van burgemeester en schepen 
 
Ridder Berthoutlaan 1 
2845   Niel 
 
Niel, 20 augustus 2020 

 
 
 
 
 
Onderwerp: bezwaarschrift omgevingsvergunning ‘Het Geleeg’ 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Ondergetekenden tekenen bezwaar aan in het kader van het openbaar onderzoek over een aanvraag van 
omgevingsvergunning ‘Het Geleeg’ Niel met: 
 

▪ Referentie omgevingsloket: OMV_2020041222 
▪ Referentie gemeente: 2020-083-0054(1) 
▪ Projectnaam omgevingsloket: Niel (Het Geleeg) 
▪ Projectnaam gemeente: NB_Niel (Het Geleeg) 
▪ Ligging: Afdeling 11030, sectie C, perceel 15A13, 15G11, 22L8, 22N3, 22N8 

 
De aanvraag betreft een verkavelingsbijstelling waarbij de verkaveling wordt uitgebreid en gewijzigd met als 
doel te voorzien in de bouw van vier woonblokken van in het totaal 50 woongelegenheden met 73 
ondergrondse parkeerplaatsen en 23 bijkomende bovengrondse publieke plaatsen op een bestaand 
cultuurgrasland. 
 
De bezwaren zijn de volgende: 
 
Mobiliteit  
 

a) Van en naar de site 
 
Toch stelt de aanvrager dat de mobiliteitseffecten beperkt zouden zijn met ‘slechts’ een toename van 15 
voertuigbewegingen tijdens de spitsuren. De MOBER spreekt over ‘geen (aanzienlijke) negatieve invloed op 
de verkeersafwikkeling in de onmiddellijke omgeving’ (tekst motivatienota). 
 

• Matenstraat 
 
Op korte termijn worden geen grote wijzigingen verwacht in de bereikbaarheid van de site stelt de aanvrager. 
Dit is pertinent onjuist. Hier bestaan net grote onzekerheden en plannen: De heraanleg van de gehele 
Matenstraat, heraanleg kruispunten Matenstraat/’s Heerenbaan – Matenstraat/Uitbreidingstraat – 
Matenstraat/1 Meistraat + alle andere ontwikkelingsplannen/woonprojecten die in de onmiddellijke buurt 
aantakken zullen voor een moeilijkere bereikbaarheid zorgen (punt 9.1 pagina 54). 
 

• Tuinlei 
 
De impact van de beslissingen omtrent de Tuinlei (https://www.hln.be/in-de-buurt/schelle/mobiliteitsstudie-
bepaalt-toekomst-tuinlei-burgemeester-wil-opties-open-houden~afe6c06a/) en de toekomstige werken aan 
het Berreneheibos moeten in overweging genomen worden en zullen een strop betekenen richting centrum 
Niel. 
 

• Openbaar vervoer 
 
De MOBER spreekt zelf over slechte bus- en fietsverbinding momenteel. Het is beter om daar eerst werk van 
te maken vooraleer verder te ontwikkelen op deze grote schaal. 
 

• Trage wegverbindingen 

https://www.hln.be/in-de-buurt/schelle/mobiliteitsstudie-bepaalt-toekomst-tuinlei-burgemeester-wil-opties-open-houden~afe6c06a/
https://www.hln.be/in-de-buurt/schelle/mobiliteitsstudie-bepaalt-toekomst-tuinlei-burgemeester-wil-opties-open-houden~afe6c06a/
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Er wordt gesproken over een fietspad langsheen de Wullebeek, maar het is niet meteen duidelijk in welke fase 
dit project zit. Er rijzen meteen ook vragen: 
 

▪ Kan dit nog gezien de andere plannen aan de Wullebeek? 
▪ Gaan dan de bomen sneuvelen die Bostoen zelf heeft laten aanplanten aan de Paapovenlaan?  

 
De fietsers die trouwens van de Poortlei richting Tuinlei gestuurd worden, komen uit op een stuk waar er geen 
fietspad is, waar Niel niet voor bevoegd is (Schelle) en waar nog tweerichtingsverkeer met zware 
vrachtwagens is. 
 
Mobiliteit op de site 
 
Er blijkt een onderschatting van het aantal wagens dat er in het nieuwe deel van de verkaveling zal komen. 
Men gaat uit van het gemiddeld autobezit in Niel per huishouden en komt tot een raming van 56 
parkeerplaatsen voor bewoners en 6 parkeerplaatsen voor bezoekers  (zie tabel parkeerbehoefteberaming). 
Men mag het vooropgestelde gemiddelde van Niel niet gebruiken voor een nieuw deel van een verkaveling 
met andere type bewoners, andere inkomsten,.... Het zijn meestal jonge gezinnen met tweeverdieners die 
beiden met de wagen naar het werk moeten. 
 
De bouw van 50 woongelegenheden betekent minstens een toename van 86 extra personenvoertuigen 
(autobezit gerekend op 1,6) in de wijk die gemiddeld 2 tot 4 ritten per dag maken wat minstens 172 extra 
voertuigbewegingen per dag uitmaakt. Het is duidelijk dat de verkeersdrukte in de wijk wel significant zal 
toenemen en de woonkwaliteit voor de huidige bewoners in de wijk zal verminderen. Door de inplanting van 
de blokken aan het uiteinde van de verkaveling zal dit een last betekenen voor gans de verkaveling. 
 
Voor nieuwbouw van meergezinswoningen zou 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid moeten worden 
voorzien terwijl men in plaats van 75 parkeerplaatsen 73 plaatsen aanvraagt 
 
Uit de digitale infovergadering van 16 juni 2020 waren ook een aantal fouten voortgekomen wat betreft de 
MOBER. Straten werden als parkeerplaats gezien (wat volgens de politie niet mocht), er werd maar een 
eenmalige meting genomen, nog voor de realisatie van de laatste nieuwe woningen, die het afgelopen half 
jaar in een vorige fase, gebouwd zijn. Zij werden dus niet meegenomen in de cijfers. 
 
Waterhuishouding 
 
Gezien de aanleg van 73 ondergrondse parkeerplaatsen bestaat de vrees voor wateroverlast. De vraag is of 
het advies in het kader van de watertoets ook integraal gevolgd wordt? 
 
Woonkwaliteit en natuurwaarden 
 
De uitbreiding van de verkaveling is voorzien op een bestaand cultuur grasland met perceelsrand begroeiing 
die behoort tot de vallei van de Wullebeek. Het perceel heeft een belangrijke landschappelijke en ecologische 
waarde en is gekarteerd in de biologische waarderingskaart. Het gebied moet vanuit de zorg voor natuur, 
landschap, milieu, klimaat en waterbeheer behouden blijven met als doel natuur – en landschapsontwikkeling. 
 
Het is zonder meer intellectueel oneerlijk te stellen dat ‘door de verkaveling de natuurwaarden behouden 
blijven en mogelijk versterkt worden’. De bestaande verkaveling heeft reeds een zeer hoge 
bebouwingsdichtheid gelegen aan de drukke Matenstraat naast een sportcomplex. De buurt heeft dringend 
behoefte aan groen en rust. Toekomstige bouwprojecten zoals 175 appartementen in het RUP ‘Kapittel’, de 
40-tal wooneenheden op de site van de voormalige Parkwijk, het nieuw woonproject op de gronden van het 
voormalige restaurant Den Boomgaerd (12 appartementen en 6 eengezinswoningen), het project ‘Poortelei, 
(19 appartementen) en het project Durabrik tussen de Rozenstraat en de Irisstraat (20 huizen + 2 blokken met 
16 appartementen) ondermijnen de leefbaarheid door hun directe impact/aantakking op de Matenstraat. 
 
Een waardevol alternatief om de woonkwaliteit van de buurt te verhogen is het gebied verder te integreren in 
de vallei van de Wullebeek en natuur – en landschapsontwikkeling samen met zachte recreatie voorrang te 
geven. 
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Draagvlak 
 
Het gaat hier niet enkel over een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen 
van een verkaveling, maar ook tot het uitbreiden van de verkaveling. De vorige verkavelingswijziging hadden 
in essentie geen impact op de stedenbouwkundige contouren en impact van de verkaveling. Deze wijziging 
heeft dat wel.  
 
Er wordt bewust geopteerd om het meer ‘klassieke’ verkavelingspatroon met (half)open en gesloten 
bebouwing op individuele kavels te verlaten en de bebouwing te concentreren in een aantal bouwvolumes. 
Zeker wat betreft de woonblok in de verkavelingsuitbreiding (zie foto onder – woonblok uiterst links) wijzigt dit 
grondig de relatie tussen de bestaande woningen en de achterliggende open ruimte. 
 
 

 
 
 
De beoogde uitbreiding van de verkaveling heeft betrekking op een terrein met een oppervlakte van ca. 6.556 
m². Initieel voorzag het project een 25-tal aan aaneengesloten rijwoningen. Nu zouden er 4 blokken met 50 
woonheden komen: 
 

PROJECT: 146F 
 

▪ 2F/ 1slpk-app + 1F/ extra slpk 
▪ 8x 1slp : 16F 
▪ 38x 2slp :114F 
▪ 4x 3slp : 16F 

 
Dit betekent binnen de bestaande verkavelingscontouren een significante stijging van het aantal bewoners op 
dezelfde oppervlakte en bij uitbreiding van de verkaveling ook nog eens een aanzienlijke stijging van het aantal 
wijkbewoners in vergelijking met het totaal aantal wijkbewoners. Door de sterk verhoogde druk wordt gevreesd 
dat het karakter en de leefbaarheid (drukte, geluid, verkeersonveiligheid,…) van de wijk in het gedrang komt. 
 
Juridisch – planologische context 
 
De aanvrager komt niet verder dan te stellen dat de aanvraag conform is aan het gewestplan Antwerpen dd 
03/10/1979 en dat de 40 jaar oude voorschriften het enige toetsingskader zouden zijn. Dit is manifest onjuist. 
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De aanvraag dient getoetst aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Niel en aan het grootstedelijk gebied 
Antwerpen. Hieruit zal blijken dat Niel ruimschoots heeft voorzien in de voorop gestelde woonbehoefte en dat 
dringend voorrang dient gegeven aan de zorg voor de woonkwaliteit van de bewoners van Niel. Het 
voorgestelde project levert hier op geen enkele manier een bijdrage aan deze doelstelling. 
 
 


