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Bezwaarschrift RUP Mol-Centrum

MeMo-MeerMol wenst een bezwaarschrift in te dienen tegen het RUP Mol-centrum, 
dit om volgende redenen:

Om te komen tot een evenwichtig ruimtelijk uitvoeringsplan dient er met heel wat 
elementen rekening te worden gehouden.

Waar we in het dossier vaststellen dat er vrij gedetailleerd wordt bepaald waar en 
hoe er kan gebouwd worden, stellen we vast dat een invulling van de 
verkeersafwikkeling binnen het centrum en een schets van een parkeerinvulling 
ontbreekt. Beide elementen zijn hoofdspelers in een goede ruimtelijke uitvoering en 
zijn meebepalend voor de leefbaarheid van het centrumgebied.

Net buiten het centrum wordt de verkeersafwikkeling wel erg concreet gemaakt. Het 
voorgestelde traject via de Borgerhoutsendijk, Ginderbroek, Martelarenstraat, 
Nijverheidslaan, Keirlandse Zillen en Turnhoutsebaan zal de leefbaarheid van 
Ginderbroek en Martelarenstraat fel in kwaliteit doen  dalen. Alle aanliggende wegen 
zullen gedoemd zijn om massa’s sluipverkeer te slikken. (Oude Molenstraat, 
Hoogstraat, Korenbloemenstraat, Beemdenstraat, Beekstraat,…)Voor de hand 
liggende alternatieven werden onvoldoende onderzocht en de fietsers worden, net 
als in het centrum ‘vijand nummer 1’.

Aangezien Keilandse Zillen in de verkeersafwikkeling wordt betrokken is het meer 
dan aangewezen om de toekomstvisie op het binnengebied Keilandse Zillen/Groene 
Weg ook in het plan op te nemen. De verkeersafwikkeling snijdt een gebied met aan 
de ene zijde een grote parking en aan de andere kant een groot winkelgebied met 
bewoning middendoor. 

Aan de andere kant van Mol-centrum heeft de Molderdijk zich ontwikkeld tot een 
straat met grote baanwinkels en stilstaand verkeer. Ook hier dient het RUP rekening 
mee te houden. 



Het huidige RUP is een element in een groter geheel. Als het de ambitie is om met 
het Rup een beter Mol-centrum te creëren, dan moeten er eerst keuzes gemaakt 
worden zodat het groter geheel kan uitgetekend worden.
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