Chiro Heist-Centrum: RUP Aldi-site
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1 Wie zijn wij
VZW Chiro Heist-Centrum (ondernemingsnummer 0810.005.923) treedt op als rechtspersoon voor zowel
meisjeschiro Heist-Centrum als jongenschiro Heist-Centrum.
De lokalen van de chirojongens zijn gelegen aan de Oude Liersebaan te Heist-op-den-Berg, aanpalend aan
het gebied waarvoor de gemeente Heist-op-den-Berg het RUP Aldi-site gaat opmaken. De terreinen van de
jongenschiro zijn deels eigendom van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Heist-op-den-Berg, die het deel van de
terreinen waarop de gebouwen gevestigd zijn, in concessie heeft gegeven aan de vzw Chiro Heist-Centrum.
Tevens maakt de chiro ook gebruik van terreinen in eigendom van de vzw Parochiale werken.
De jongenschiro is op deze locatie al gevestigd sinds 1963 en heeft momenteel ongeveer 150 actieve leden
en een zeer actieve oud leidingwerking die onder anderen zijn schouders zet onder de jaarlijkse
Chirofeesten.
Tevens is er een zeer goede samenwerking met de Vrije basisschool die vlakbij gelegen is.

2 Situering
Situering via het kadaster online.
De terreinen zijn gelegen op de percelen met kadasternummer 1456k & 1456h

Op onderstaande foto, genomen uit de startnota, is te zien waar de Chiroterreinen zich bevinden tegenover
het op te maken RUP Aldi-site. Daarnaast een ingezoomd gedeelte.
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3 Situatie
In 2012 zijn de nieuwe lokalen van de jongenschiro in gebruik genomen (perceel 1456k - nr 1 op
onderstaande luchtfoto). Om het bouwproject te financieren werd o.a. gebruik gemaakt van een renteloze
lening van de gemeente Heist-op-de-Berg, die momenteel nog loopt tot 2021. Tevens zijn er ook concrete
plannen om in de nabije toekomst de huidige zaal (nr 2 op onderstaande luchtfoto) op te waarderen naar de
huidige normen van energie en veiligheid. De lokalen worden gebruikt voor activiteiten van de Chiro, vooral
op vrijdagavond (vergadering) en op zondag (activiteiten).
We zijn graag betrokken bij de buurt en de daarbij horende gemeentelijke plannen. Daarom reageren we
positief op de mogelijkheid tot dialoog. Dit schrijven volgt op de voorgaande fases waar we actief
geparticipeerd hebben: de dialoogmarkt op maandag 17 september 2018 omtrent het masterplan, de
vergadering met het adviesbureau C-P in het najaar 2018, het schrijven met ons voorstel dat er via mail op
volgde op 5 juni 2019 en de publieke raadpleging omtrent de start- en procesnota RUP Aldi-site waar we op
17 september 2020 aan deelnamen. Naar aanleiding hiervan heeft de Chiro vernomen dat de beboste
terreinen (geel gearceerde gebied op onderstaande luchtfoto) opgenomen zou worden als woongebied. We
zijn dan ook verheugd met de mogelijkheid tot voorstellen die plaatsvindt van 21 september tot en met 19
november 2020.
De Chiro mag vandaag gebruik maken van een deel van de gronden die deel uitmaken van het RUP Aldi-site.
Concreet opgenomen in het RUP Aldi-site gaat het over het beboste terrein aangegeven op onderstaande
luchtfoto. Daar dit beboste gebied een enorme meerwaarde biedt voor onze jeugdwerking en we een
mogelijkheid zien tot buurtbetrokkenheid en educatieve meerwaarde voor de school in het toegankelijker
maken van dit bos, zouden wij met de Chiro graag enkele voorstellen in verband met dit project overmaken.
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4 Voorstel
4.1 Speelbos achter de lokalen
Wij stellen voor om het speelbos dat zich bevindt in het RUP Aldi-site (geel gearceerde gebied) zeker te
bewaren, aangezien dit speelbos een meervoudige invulling kan krijgen als wandelzone voor
buurtbewoners, speelbos voor chiroleden en buurtkinderen, educatief voor de naastliggende school en
uiteraard dienstdoet als natuurbehoud in het centrum van Heist-op-den-Berg. We bemerken hier graag bij
dat het huidige speelbos nagenoeg niet toegankelijk is voor de buurtbewoners. We zijn ons ervan bewust dat
dit een zeldzaam bos is in het centrum van Heist-op-den-Berg en dit maximaal opgewaardeerd kan worden.
Het voorstel is dan ook dat dit speelbos (geel gearceerd op bovenstaande luchtfoto) opgenomen zou
worden in het RUP Aldi-site als zone voor speelbos. Hier zouden volgende stedenbouwkundige
voorschriften in opgenomen worden:
- In deze zone geldt een bouwverbod.
- In deze zone dient het bosrijke karakter verder versterkt te worden door behoud, aanleg en
instandhouding van streekeigen hoogstammige bomen en struiken.
- In deze zone kunnen wandelpaden worden aangelegd en loopt één trage verharde weg.
- Mogelijkheid tot plaatsen van elementen die passen in een speel- en kindvriendelijke omgeving.
Dat meervoudig gebruik geldt bovendien ook voor de Chiroterreinen, waar ook vandaag al jongeren uit de
buurt spelen tijdens de week. We zijn er voorstander van om geen “grens” te maken tussen de
Chiroterreinen en de het speelbos, maar beide gebieden in elkaar te laten overvloeien, en zo bij te dragen
aan het groene karakter van de hele site.
Zoals hierboven toegelicht ijveren wij zeer sterk voor het behoud van een speelbos met mogelijkheden tot
het maximaal opwaarderen om het een ruimere meervoudige invulling te geven. Als wij in de toekomst niet
langer zouden kunnen beschikken over een speelbos aan onze lokalen, dan betekent dat een aanzienlijke
vermindering van de speel- en ontspanningsmogelijkheden voor ons als Chiro. Bovendien is er een groot
potentieel in kader van natuurbehoud en een gezonde buurtverbinding in het centrum van Heist-op-denBerg.
Enkele mogelijke voorbeelden van inrichting:
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4.2 Trage weg
Daarnaast, afgaande op een eerdere schets die is opgenomen in het masterplan-inrichtingsschets Aldi-site,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2018, zouden wij het positief ervaren als een trage weg wordt
voorzien vanaf de Oude-Liersebaan naar de Aldi-site en dit over een erfdienstbaarheid die op dit deel van het
perceel gelegen is. Deze strook ligt op dit ogenblik achter een haag, is duidelijk afgescheiden van de rest van
de Chiroterreinen, en wordt nu niet echt gebruikt. Een voetpad en fietspad op die plaats laat bijvoorbeeld
toe dat toekomstige bewoners van die nieuwe site zich op een vlotte (kortste weg) en veilige manier kunnen
verplaatsen naar bijvoorbeeld de chiro of de ernaast liggende school.
Let wel dat op deze strook een erfdienstbaarheid naar het achtergelegen terrein rust. Bovendien liggen de
nutsvoorzieningen naar de lokalen van de jongenschiro, op aanwijzen van de gemeentelijke dienst bouw en
milieu, onder deze strook.
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