Ontwerpbeslissing: Haacht-Station
Na kennis te hebben genomen van de totstandkoming van het dossier en na de voorstelling
van de herinrichtingsplannen voor het centrum van Haacht-Station, besluit de
gemeenteraad dd. 28 januari 2019 als volgt.
1. De gemeenteraad hecht zijn principiële goedkeuring aan de plannen voor HaachtStation, zoals vervat in de nota ‘Projectnota module 10 en 13 schoolomgeving
Haacht-station – definitief’ dd. 2 november 2009, opgesteld door Jeroen Dewit en
Stefaan Lumen (Grontmij).
2. De gemeenteraad onderschrijft hiermee volgende vijf belangrijke uitgangspunten:
a. De Pleinstraat, die momenteel reeds afgesloten is, blijft afgesloten ter
hoogte van de Provinciesteenweg.
b. De Groenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Provinciesteenweg.
c. Over heel de lengte van het plein – vanaf de huisnummers 1a en 56 tot aan
de huisnummers 7 en 60, wordt een niet-overrijdbare middenberm
aangelegd. Ter hoogte van de Groenstraat en huisnummer 3 wordt een fietsen voetgangersoversteek gerealiseerd.
d. Langsheen de Provinciesteenweg worden tussen het kruispunt met de
Wespelaarsebaan en de Grotebaan (zgn. ‘Halve Steen’) en het kruispunt met
de Oudestraat volwaardige fiets- en voetpaden aangelegd. Hoewel niet
overal mogelijk wordt gestreefd naar fietspaden van 1,75 m en voetpaden
van 1,50 , waar mogelijk gescheiden door een haag of parkeerstrook.
e. Op het plein wordt een aparte voetgangerszone gecreëerd langs de
woningen Provinciesteenweg 3 en Pleinstraat 1, voor de ingangen van het
kerkgebouw en de school, en tussen de schoolingang en de Tuinwijk.
3. De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om
volgende vervolgstappen te organiseren:
a. Het heropstarten van de samenwerking met alle partners: de VBS van
Haacht-Station, de gemeenten Haacht en Kampenhout, AWV VlaamsBrabant, De Lijn, Aquafin, Riobra, de nutsmaatschappijen en de Politiezones
Kastze en Haacht.
b. Het studiebureau Grontmij te gelasten
i. met een actualisering van de raming
ii. met een grondonderzoek en een milieuhygiënisch onderzoek
iii. met het opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan.
4. Wijzigingen aan de hoger vermelde plannen vervat in ‘Projectnota module 10 en 13
schoolomgeving Haacht-station – definitief’, worden ter goedkeuring aan de
Gemeenteraad voorgelegd.

