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Lijst van afkortingen
BPA: bijzonder plan van aanpak
•

DABM: Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

•

DSI: Digitaal platform Stedenbouwkundige Informatie

•

GECORO: gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

•

GRB: grootschalige referentiebestand

•

GRS: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

•

KB: koninklijk besluit

•

KMO: kleine of middelgrote onderneming

•

MB: ministerieel besluit

•

MER: milieueffect rapport

•

PRS: provinciaal ruimtelijk structuurplan

•

RSV: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

•

RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan

•

SN: scopingnota

•

TN: toelichtingsnota

•

VLAREM: Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

•

W-VL: West-Vlaanderen
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1.

Situering

1.1.

Onderwerp van het RUP

In dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen
behandeld:
•

Het plangebied van dit RUP overlapt het volledige plangebied van
het BPA Dorpskom, wijziging E (goedgekeurd bij MB d.d. 19.06-2003)

•

Aansluitend aan dit plangebied wordt een extra zone
toegevoegd, gelegen tussen de Stationsstraat, de Juliën
Ottevaerelaan en de Nieuwstraat. De zuidelijke grens van deze
zone wordt gevormd door de zachte doorsteek die de Juliën
Ottevaerelaan met de Nieuwstraat verbindt.

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan Lendelede, definitief goedgekeurd door de
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 februari 2005.
De gemeente wenst dit RUP op te maken vanuit de doelstelling om het
centrum van het dorp verder te verdichten. Hiervoor ondergaan enkele
percelen binnen het plangebied een bestemmingswijziging en worden
de ontwikkelingsmogelijkheden van enkele percelen vastgelegd.

1.2.

Ligging van het plangebied

Het gebied maakt deel uit van de gemeente Lendelede. Lendelede
is een relatief kleine gemeente gelegen in het noorden van het
arrondissement Kortrijk, tussen de verstedelijkte gebieden van IzegemRoeselare en Kortrijk. De gemeente Lendelede bestaat uit een centraal
gelegen dorp omgeven door landbouwpercelen. Het plangebied
situeert zich in de kern van het dorp, aansluitend en ten zuidoosten van
de kerk.

0

Topografische kaart

0,5

Bron: NGI (via wms), februari 2018
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1.3.

Begrenzing van het plangebied

Het plangebied is begrensd door:
•

het Dorpsplein en de Kasteelstraat in het noorden

•

de Sint-Jozefsstraat in het oosten

•

de Stationsstraat in het noordoosten

•

de Juliën Ottevaerelaan in het noordoosten

•

het wandelpad langs de waterput tussen de Juliën
Ottevaerelaan en de Nieuwstraat

•

de contouren van het groene binnengebied tussen de
Nieuwstraat en de Heulsestraat, met inbegrip van de nieuwe
wijk Kloostertuin

•

De Kuurnsestraat in het zuiden

•

de Heulsestraat in het westen

0

ORTHOFOTO

100

200 Meters

Bron: AGIV/Middenschalig, maart 2017
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De derde deelzone omvat de naar het oosten uitwijkende punt van het
plangebied, omgeven door de Stationsstraat, de Juliën Ottevaerelaan,
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De complexe begrenzing van het plangebied noodzaakt een opsplitsing
van het gebied in drie deelzones, dit om de analyse behapbaar te
maken.

2.

Feitelijke toestand

2.1.

Ruimtelijke informatie

kom je al snel in landbouwgebied.

2.1.1. Bebouwde ruimte
Lendelede evolueerde doorheen de jaren naar een dorpskern met een
amalgaan aan gebouwtypes. Naast de klassieke dorpsstructuur van
aaneengesloten rijwoningen, vind je in het zuiden van Lendelede een
omvangrijke sociale woningwijk terug, en deed ook de verkaveling van
alleenstaande woningen zijn intrede in het zuidoosten en het centrum
van het dorp. Tot slot vind je her en der meergezinswoningen terug.
Deelzone één van het plangebied, gelegen langs de invalswegen
Kasteelstraat en de Stationsstraat, bezit nog haar authentieke
dorpsstructuur. De smalle doorgang met kleinschalige aaneengesloten
woningen geleidt de blik naar de uitstekende kerktoren. De
jeugdlokalen fungeren als open ruimte binnen dit dense weefsel.
Deelzones twee en drie zijn een bonte verzameling van gebouwtypes.
In het noorden van deelzone twee situeert zich een cluster
van grootschalige gebouwen met gemeenschapsfuncties: het
gemeentehuis, het klooster van de zustergemeenschap SintVincentius, de prizma middenschool en de vrije basisschool voor
lager- en kleuteronderwijs. Langs de Stationsstraat tref je tussen
de cluster van gemeenschapsvoorzieningen nog een drietal
rijwoningen en twee halfopen woningen. De achterkanten van de
gemeenschapsvoorzieningen kijken uit op de tuinen van het klooster
en de basisschool. Ten zuiden van deze open ruimte situeert zich de
nieuwe verkavelingswijk ‘De Kloostertuin’, bestaande uit een kleine
30-tal woningen, zowel aaneengesloten als halfopen bebouwing.
De Kloostertuin sluit aan op de sociale woningbouw rondom de
Dahliastraat en de Nieuwstraat. In het zuidwesten van deelzone twee
tref je opnieuw de klassieke rijwoningen aan. Langs de Kuurnsestraat
stoot je op achtertuinen, twee alleenstaande woningen en een
aaneengesloten bebouwing dwars op de straat.
In de derde deelzone wisselt een omvangrijk vrijstaand
appartementsblok zich af met twee vrijstaande woningen en een
viertal rijwoningen. Het appartementsblok staat in schril contrast met
haar nabije omgeving.

De open, groene ruimte in de dorpskern van Lendelede is echter
beperkt. De groene centrale patch in deelzone twee is in privaat
eigendom van het klooster en de scholen. Het rechthoekig groene
perceel langs de Heulsestraat is in eigendom van de gemeente, en
was oorspronkelijk een aanzet tot het realiseren van een verbinding
tussen de Heulsestraat en de Nieuwstraat. Dit idee is sinds de realisatie
van de Kloostertuin achterhaald. Intussen is dit groen perceel niet
publiek toegankelijk. Het ruitvormige groene perceel aansluitend op
het groengebied van de scholen is tevens eigendom van de gemeente,
en is op vandaag publiek toegankelijk maar niet ingericht alszijnde
publiek groen. Deelzone twee maakt in het zuiden aansluiting op de
ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Bergkapel. Bij deze
woonontwikkeling staat de realisatie van een groene structuur centraal.
In deelzone drie van het plangebied, ten zuiden van de Stationsstraat,
ligt een publieke groene ruimte met een omheinde waterput en een
passerend wandel- en fietspad. Dit groengebied sluit aan op een
publieke parking van de gemeente.
Het publieke dorpshart ter hoogte van de kerk is volledig verhard.
Bovendien is deze verharde ruimte geen ontmoetingsruimte. Zowel de
ruimte rondom de kerk, nabij het gemeentehuis en het Burgemeester
Vandemaelenplein zijn ingericht als parking.

2.1.3. Doorwaadbaarheid
De verplaatsing van de zwakke weggebruiker doorheen het plangebied
gebeurt voornamelijk via de openbare autowegen.
Het bouwblok van deelzone één heeft geen interne doorsteken en
wordt dus ontsloten door de Kasteelstraat, de Sint-Jozefsstraat, de
Stationsstraat en het Dorpsplein.
Deelzone twee omvat een groot gebied en is dus bij voorkeur meer
doorwaardbaar voor de zwakke weggebruiker. Door de grote private
percelen van de scholen en het klooster, is de noordelijke kant van de
deelzone niet doorwaadbaar voor externen. Sinds de aanleg van de
Kloostertuin kan men te voet of met de fiets het bouwblok doorkruisen
via de interne wegenis.
Deelzone drie voorziet een wandel- en fietspad langs de groenzone
die de Nieuwstraat en dus het centrum van het dorp verbindt met de
verkavelingswijken.

2.1.2. Open ruimte
Het grondgebied van Lendelede bestaat uit een centraal gelegen
dorpskern omringd door landbouwgebied. Niet ver buiten het dorp

Leiedal, september 2019
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Lendelede voorziet in de alledaagse behoeftes van de inwoners. In
de dorpskern vind je een supermarkt, bakkers, basisonderwijs, een
jeugdhuis, een cultuurcentrum, een bibliotheek, banken, horeca, een
gemeentelijke sporthal, een woonzorgcentrum, kleine handelszaken
en diensten... Dit verklaart mede waarom Lendelede een aantrekkelijk
woondorp is.
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2.1.5. Ontsluiting
•

Autoverkeer:

De dorpskern van Lendelede is bereikbaar via vijf invalswegen: de
Winkelsestraat, de Izegemsestraat, de Kasteelstraat, de Stationsstraat en
de Heulsestraat. Deze invalswegen komen allen uit op het Dorpsplein
dat bijgevolg heel wat verkeer moet verwerken. De dorpskern is
omwille van die reden voorzien van verschillende publieke parkings.

Le

Fietsverkeer:

De omgeving rondom de kerk en de Stationsstraat zijn voorzien
van fietssuggestiestroken aan weerskanten van de straat. Voor de
interne fietscirculatie in de woonwijken werden doorsteken voorzien.
Binnen het plangebied bv. is er de doorsteek via de Kloostertuin en
de doorsteek via het publieke parkje aan de Juliën Ottevaerelaan. Het
recreatief wandel- en fietsnetwerk situeert zich in het westen van het
dorp.
•
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Openbaar vervoer:

Langs de Heulsestraat passeert de buslijn 60 die Kortrijk via
Lendelede verbindt met Roeselare. Deze bedient de gemeente van ‘s
morgensvroeg 6 uur tot ‘s avonds 8 uur. Her en der in Lendelede liggen
belbushaltes verspreid, onder meer nabij het plangebied ter hoogte van
het Dorpsplein, in de Nieuwstraat en in de Heulsestraat.
•
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Het plangebied integreert drie van deze invalswegen: de Heulsestraat
in het westen, de Kasteelstraat in het noordoosten en de Stationsstraat
parallel aan de Kasteelstraat.
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Het functioneel wandelnetwerk situeert zich eveneens op de vijf
invalswegen. Deze wegen zijn voorzien van voetpaden aan beide zijden
van het baanvak. Wandelassen losgekoppeld van het autoverkeer zijn
echter moeilijk te vinden. De ontwikkeling van de Kloostertuin biedt de
mogelijkheid om het grootschalige bouwblok tussen de Heulsestraat,
de Stationsstraat en de Nieuwstraat te doorkruisen en als voetganger
makkelijk de verbinding te maken tussen de Heulsestraat en de
Nieuwstraat.
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Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, september 2016

Legende

Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, september 2016
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2.1.6. Reliëf
Lendelede ligt op een langgerekte heuvel die zuidwest-noordoost
gericht is. Het centrum van de dorpskern van Lendelede is gesitueerd
op de tweede hoogste heuveltop van de gemeente, die iets meer dan
40 meter boven zeeniveau hoog is.
Het plangebied loopt in hoogte af van het westen naar het oosten.
Dit maakt dat het gros van het plangebied, d.w.z. het gebied tussen
de Kasteelstraat en de Kuurnsestraat relatief plat is, maar dat er een
hoogteverschil van ongeveer 6 à 7 meter is tussen het dorpsplein en de
oostelijke uitloop van het plangebied.

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004
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2.2.

Historische toestand

> F e rrari s , 17 7 7

Op de Ferrariskaart zijn de eerste dorpsstructuren van het hedendaagse
Lendelede al zichtbaar. De vijf invalswegen (Winkelsestraat,
Izegemsestraat, Kasteelstraat, Stationsstraat en de Heulsestraat) en
ook de Kuurnsestraat en de Nieuwstraat zijn reeds opgetekend. Het
bouwblok van deelzone één kreeg haar eerste aanzet. Deelzone
twee bestond, naast enkele vrijstaande woningen met bijhorende
moestuinen en een met gracht omgeven woning langs de Heulsestraat,
voornamelijk uit akkers onderverdeeld met hagen. Deelzone drie toont
de aanwezigheid van een hoeve.

0

Ferrariskaart

50

100 Meters

Bron: Informatie Vlaanderen (WMS), februari 2018
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Popp, 185 0 >

Grosso modo één eeuw later in de tijd, lezen we op de kaart van Popp
een stabiele situatie. De vijf invalswegen zijn bewaard. Het bouwblok
tussen de Kasteel- en Stationsstraat werd verder aangebouwd. In
deelzone twee tekent een eerste vleugel van het klooster zich af. Voorts
blijft de bebouwing in deelzone twee erg beperkt. Deelzone drie is
nagenoeg niet geëvolueerd.

0

Popp-kaart

50

100 Meters

Bron: Informatie Vlaanderen (WMS), februari 2018
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2.4.

Knelpunten en potenties

2.3.
2.4.2. Potenties

2.4.1. Knelpunten
•

•

•

De bestaande stedenbouwkundige voorschriften, zoals
opgenomen in de heersende BPA’s, gaan voorbij aan de huidige
ruimtelijke noden.
Het gros van de gerealiseerde meergezinswoningen in de
dorpskern doen vaak geen inspanning om zich te integreren in
het weefsel en zijn van een lage beeldkwaliteit.

•

De mix tussen oud en nieuw patrimonium verdwijnt stilaan, ten
koste van de authentieke dorpssfeer.

•

Lendelede beschikt in haar centrum niet over een publiek park
noch over publieke groene elementen.

•

Het matig ruimtelijk en economisch succes van de Kloostertuin
zoals oorspronkelijk ontworpen leert ons om voor toekomstige
ontwikkelingen optimaal af te stemmen tussen de wensen
van de koper en de wensen van de gemeente. De vraag naar
zorgwoningen in Lendelede nemen we mee in dit verhaal.

22

De aantrekkingskracht van Lendelede als woondorp omwille van
haar strategische ligging en haar ruim voorzieningenaanbod
neemt toe. Een kwalitatieve sturing van de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden kan deze trend bestendigen. Sturing
is mogelijk door op voorhand te anticiperen op de groeiende
ontwikkelingsdruk van strategisch gelegen percelen.

•

Deze ontwikkelingsdruk doet reflecteren over de toekomstwaarde
van strategisch gelegen percelen enerzijds en het historisch
patrimonium anderzijds.

•

Het plangebied is centraal gelegen in de dorpskern. Deze
ligging is uiterst geschikt voor het ontwikkelen van kerngerichte,
duurzame functies zoals wonen en gemeenschapsvoorzieningen.

•

Het groene hart van Lendelede dat vandaag in privaat eigendom
is, blijft gevrijwaard van bebouwing dankzij de bezetting door
gemeenschapsfuncties.

gemeente lendelede, RUP dorpskom

toestand van het leefmilieu en de
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar het
deel “effectenbeoordeling”.
Bij de beoordeling van mogelijke milieueffecten wordt hierbij steeds
vertrokken van de referentiesituatie op vlak van de relevante disciplines
zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, fauna en flora, bodem,
water, atmosfeer en klimatologische factoren, geluid, licht, erfgoed en
landschap, …

3.

Juridische toestand

3.1.

overzicht

T ype pl an

R e f e r e nt ie

Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt
het plangebied grotendeels in onder:

BPA

•

woongebied

•

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut

T ype pl an

R e f e r e n tie

Milieuvergunningen

In het plangebied:

In het plangebied:
•

NR. 1 Dorpskom, wijziging D

•

NR. 1. Dorpskom, wijziging E

•

NR. 9 Nieuwstraat

RUP

NVT

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

In het plangebied:
•

verkaveling 3433/V92/1

•

verkaveling 3466/V92/2

•

verkaveling 2147/V71/1

•

Vancoppernolle Bernard - Stationsstraat 2 - ondergrondse
stookolietank 5000 liter - geen einddatum (74/1/E/1)

•

Bultheel Katelijn - Stationsstraat 6 afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van
kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken
(amalgaanafscheiders) - geen einddatum (231/1/E/1)

•

Vrij katholiek basisonderwijs Lendelede - Stationsstraat 8 basisonderwijs: kleuter- en lagere school - geen einddatum
(3597/1/E/1)

•

Infrax - Stationsstraat 9+ - transformatie elektrische energie geen einddatum (132/1/E/1)

•

Infrax - Dorpsplein 1 - Transformatie elektrische energie geen einddatum (116/1/E/1)

•

Zuster H. Vincentius - Dorpsplein 2 - bovengrondse
propaangastank 1600 liter - geen einddatum (232/1/E/1)

•

Infrax West - Kuurnsestraat 35 - Transformatoren voor de
distributie van elektriciteit - geen einddatum (3452/1/E/1)

•

Sint- Vincentiusinstituut Lendelede - Dorpsplein 2 - School
voor technisch secundair onderwijs - geen einddatum
(73/1/E/1)

•

Snauwaert Maurits - Kuurnsestraat 1 - ondergrondse
mazouttank van 3000 liter - geen einddatum (73/1/E/1)

Bouwkundig erfgoed,

In het plangebied bevinden zich elf relicten.

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde stadsen dorpsgezichten

In deelzone 1:
•

Neoclassicistisch burgerhuis

•

Dorpswoning en magazijn

•

Gemeenteschool

•

Herberg ‘t Nieuw Paradijs, hoekhuis met opslagplaats

In deelzone 2:

Leiedal, september 2019
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•

Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

•

Dorpswoning

•

Burgerhuis van 1904

•

Neoclassicistisch burgerhuis

•

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

•

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van de Knok

•

Fontein met sculptuur Hond met kind en zogend hondje

T ype pl an

R e f e r e nt ie

Buurtwegen

Waterlopen (categorisering)

NVT

Signaalgebied

NVT

Herbevestigd agrarisch gebied

NVT

VEN-gebied, IVON-gebied

NVT

Vogelrichtlijngebied

NVT

•

chemin nr. 9

•

chemin nr. 1

•

chemin nr. 6

•

sentier nr. 32

•

sentier privé

Habitatrichtlijngebied
Ruimtelijk kwetsbaar gebied
Gewestelijke stedenbouwkundige
verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en
buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Provinciale Verordeningen
Gemeentelijke verordeningen
Bestaande of aan te
leggen autosnelwegen,
hoofdverkeerswegen, primaire
wegen categorie I of II, reservatieof erfdienstbaarheidsgebieden of bestaande gewest- of
provinciewegen

NVT

NVT

Bestaande of aan te leggen
spoorweglijnen, bestaande
stationsgebouwen

NVT

Andere

NVT
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3.2.

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt
het plangebied grotendeels in onder:
woongebied

•

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

•

gemengde woon- en industriegebieden

Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)

Legende

woongebieden
woongebieden met landelijk karakter
woonuitbreidingsgebieden
gemengde woon- en industriegebieden
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut
gebieden voor dagrecreatie

#

#

#

groengebieden
agrarische gebieden

# II


#

#



•

Gewestplan

#

#


Gewestplan

C

milieubelastende industrieen

C



ambachtelijke bedrijven en kmo's
ontginningsgebieden; grondkleur bosgebied
bestaande hoofdverkeerswegen
bestaande spoorwegen

!

!

!

!

0

bestaande hoogspanningsleidingen
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3.3.
•

Bestaande BPA’s en RuP’s

LEN016

BPA Nr. 9 Nieuwstraat (MB 23/09/1993)
LEN008

DIt BPA bepaalt de stedenbouwkundige voorschriften van het door het
gewestplan aangeduide woonuitbreidingsgebied gelegen tussen de
Stationsstraat en de Nieuwstraat.
•

LenLEN016
02.1
LEN016

BPA Nr. 1 Dorpskom, wijziging D (MB 09/07/1998)

•

LEN013a

Len 02.1

Dit BPA is een verfijning van de stedenbouwkundige voorschriften van
het voorgaand BPA. Het BPA nr. 1 D doet uitspraak over de inrichting
van het gebied gelegen tussen de Heulsestraat, de Kasteelstraat, de
Nieuwstraat (inclusief de percelen gelegen langs de oostelijke kant van
de Nieuwstraat en het oostelijke hoekperceel van de Nieuwstraat met
de Stationsstraat, en de Kuurnsestraat (inclusief de percelen gelegen
ten zuiden van de Kuurnsestraat). Bij de opmaak van dit BPA was de
sociale woningbouw in de Nieuwstraat en rondom de Dahliastraat
reeds uitgevoerd. De Kloostertuin en het appartementsblok op de hoek
van de Stationsstraat en de Nieuwstraat was toen nog niet uitgevoerd.
BPA Nr. 1 Dorpskom, wijziging E (MB 19/06/2003)

LEN008
LEN011

LEN016
LEN013a

Len 02.1

LEN011
LEN004b

LEN003
Len 10.2

LEN012

Dit BPA is een actualisering van de stedenbouwkundige voorschriften
van het voorgaand BPA. Het BPA nr. 1 E heeft kleinere contouren
dan het BPA nr. 1 D, en doet voornamelijk uitspraak over het
woningbouwproject de Kloostertuin.
Het hier voorgelegde RUP overschrijft het onderliggende BPA nr. 1
Overzicht RUP's en BPA's
Dorpskom,
E. februari 2018 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014
Bron: Gem. RUP's wijziging
en BPA's/ Leiedal,

LEN004b
Len 03.1

LEN012
Len 12.1

Legende

Len 03.1

Len 07.1

Overzicht RUP's en BPA's

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Legende

LEN007b

Len 12.1

Len 14.1
LEN001e

Len 10.2

Len 13.1
Len 08.1
LEN003
Len 13.1

Len 13.1 Len 08.1
LEN009 Len 13.1
Len 13.1

LEN001d
Len 11.1
LEN009

LEN007a

Len 04.1

Provinciale RUP's
- contouren
Gemeentelijke
RUP's
- in opmaak

LEN007b

Len 14.1
LEN001e
LEN001d

LEN007b

LEN007a
Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, februari 2018 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Len 02.1

Len 13.1

Len 07.1

Provinciale RUP's
- deelgebieden
Gemeentelijke
RUP's
- in besluit/definitief vastgesteld

LEN007b

Len 11.1

Len 04.1

Gewestelijke
RUP's
- contouren
Provinciale
RUP's
- contouren
Gewestelijke
RUP's
- deelgebieden
Provinciale
RUP's
- deelgebieden

Len 02.1

BPA's
Gewestelijke
RUP's - contouren
Gewestelijke RUP's - deelgebieden
0

150

Len 02.1

BPA's
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Zone Bergkapel (Lendelede)
Klei van Ieper en Maldegemklei

Len 02.1
Len 04.1

LEN014

Zone Bergkapel (Lendelede)
Klei van Ieper en Maldegemklei
LEN014

Len 02.1
Len 04.1

B PA N r . 9 N i eu wstr a at

zone voor het bouwen van woningen (sociale) met
inbegrip van voorzieningen nodig voor de volledige
uitbouw van de woonwijk volgens de noodwendigheden
zone voor alleenstaande bebouwing
zone voor kleinhandel en wonen
zone voor bos, groenscherm
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B PA N r . 1 D or p s kom , wijzigi ng D

28
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B PA N r . 1 D or p s kom , wijzigi ng E
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3.4.

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

In het plangebied:
•

verkaveling 3433/V92/1

•

verkaveling 3466/V92/2

•

verkaveling 2147/V71/1

3433/V/92/1
3466/V/92/2

2147/V/71/1

0

Verkavelingen

100

200 Meters

Bron: Gemeente Lendelede, januari 2015
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3.5.

Milieuvergunningen

In het plangebied:
•

Vancoppernolle Bernard - Stationsstraat 2 - ondergrondse
stookolietank 5000 liter - geen einddatum (74/1/E/1)

•

Bultheel Katelijn - Stationsstraat 6 afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van
kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken
(amalgaanafscheiders) - geen einddatum (231/1/E/1)

•

Vrij katholiek basisonderwijs Lendelede - Stationsstraat 8 basisonderwijs: kleuter- en lagere school - geen einddatum
(3597/1/E/1)

•

Infrax - Stationsstraat 9+ - transformatie elektrische energie geen einddatum (132/1/E/1)

•

Infrax - Dorpsplein 1 - Transformatie elektrische energie - geen
einddatum (116/1/E/1)

•

Zuster H. Vincentius - Dorpsplein 2 - bovengrondse
propaangastank 1600 liter - geen einddatum (232/1/E/1)

•

Infrax West - Kuurnsestraat 35 - Transformatoren voor de
distributie van elektriciteit - geen einddatum (3452/1/E/1)

•

Sint- Vincentiusinstituut Lendelede - Dorpsplein 2 - School
voor technisch secundair onderwijs - geen einddatum
(73/1/E/1)

•

Snauwaert Maurits - Kuurnsestraat 1 - ondergrondse
mazouttank van 3000 liter - geen einddatum (73/1/E/1)

Milieuvergunningen
Bron: Gemeente Lendelede, januari 2015 (onvolledig)

Legende

Milieudossiers

0
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3.6.

Onroerend erfgoed

In het plangebied bevinden zich elf relicten.
•

Neoclassicistisch burgerhuis

•

Dorpswoning en magazijn

•

Gemeenteschool

•

Herberg ‘t Nieuw Paradijs, hoekhuis met opslagplaats

•

Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

•

Dorpswoning

•

Burgerhuis van 1904

•

Neoclassicistisch burgerhuis

•

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

•

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van de Knok

•

Fontein met sculptuur Hond met kind en zogend hondje

Dorpswoning en magazijn
Neoclassicistisch burgerhuis
Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

Gemeenteschool
Dorpswoning
Gemeenteschool

Burgerhuis van 1904

Neoclassicistisch burgerhuis van 1899

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius
Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015

Legende

vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

(niet aanwezig in plangebied)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van de Knok

Beschermd onroerend erfgoed

(niet aanwezig in plangebied)

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2016

Legende

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
0
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3.7.

buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen verschillende buurtwegen:
•

chemin nr. 9

•

chemin nr. 1

•

chemin nr. 6

•

sentier nr. 32

•

sentier privé

Deze zijn op vandaag allemaal opgenomen in het publiek domein.

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, februari 2018

Legende

wijzigingen

0
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De gewenste ruimtelijke structuur
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?
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bedrijvigheid voor na 2007
Regionale bedrijven bij de kern

?

Uitbreiding regionale bedrijvigheid
woonuitbreiding op lange termijn

N5

0

Recreatie (sportterreinen)

?

Aantrekkelijk marktplein
Herinrichting Stationsplein
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4.

Planningscontext

4.1.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld op
23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010.
Het RSV stelt dat Lendelede gelegen is in het buitengebied, meer
specifiek in het gebied tussen de verstedelijkte assen rond het kanaal
Roeselare-Ooigem en rond de Leie. Dit gebied is geselecteerd als openruimteverbinding op Vlaams niveau. Deze open-ruimteverbinding
tussen Waregem en Roeselare is structuurbepalend op Vlaams niveau.
Ze voorkomt het aan elkaar groeien van de stedelijke gebieden en
zorgt voor de verbinding tussen de structuurbepalende elementen van
het buitengebied.
Voor het buitengebied worden onder meer volgende doelstellingen
voorop gesteld1:
•

het vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
voor de essentiële functies in het buitengebied: landbouw, bos,
natuur, wonen en werken op het niveau van het buitengebied

•

tegengaan van versnippering

•

bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied

•

het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed
gestructureerde gehelen

•

het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit

•

het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op
basis van het fysisch systeem

•

het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

In dit RUP wordt uitvoering gegeven aan het RSV door het bundelen
van ontwikkelingen in een kern van Lendelede, gelegen in het
buitengebied.
Op vrijdag 7 juli 2017 kwam een nieuwe omzendbrief ‘Een
gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de
onbebouwde gebieden’ als mededeling op de Vlaamse regering. De
omzendbrief heeft een interpretatief karakter en een beleidssturend
karakter. Het heeft als bedoeling de differentiatie tussen bebouwde
en onbebouwde gebieden een duidelijke rol te laten spelen in
het ruimtelijk beleid. Zo wordt voor de bebouwde gebieden
afgezien van het eisen van behoefte- en voorzieningenstudies die
1
bron : rui m t elijk st ruct uur p l an
vl a an de r e n , pag . 25 3 e.v. , Vl a am se over hei d
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transformatie- of vernieuwingsprocessen kunnen belemmeren, zowel
bij vergunningsmatige als bij planologische processen, voor zover die
studies niet opgelegd worden door de regelgeving.

4.4.

Een bebouwd gebied is een voldoende compact en samenhangend
geheel van gebouwen voor wonen en werken en van infrastructuren,
dat duidelijk identificeerbaar is in de ruimte en dat een hoge
leefkwaliteit biedt door de eenvoudige aansluiting of aansluitbaarheid
op maatschappelijke functies. Ondersteunende groene ruimte binnen
de bebouwde contouren maken deel uit van een bebouwd gebied.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Lendelede werd
goedgekeurd bij besluit van de Bestendige deputatie van de Provincie
West-Vlaanderen op 17 februari 2005.

4.2.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Met betrekking tot de nederzettingsstructuur formuleert het
gemeentelijk structuurplan de volgende uitgangspunten:
•

voorzien in een verdere diversificatie van het woningaanbod

•

investeren in de opwaardering en de kwaliteit van zowel
woningen als woonomgeving

•

een voldoende ruim woningaanbod garanderen in functie van
een gezonde woningmarkt

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie beslist
om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen. Op
11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.

Deze uitgangspunten resulteren onder meer in volgende
doelstellingen:

Het PRS W-VL situeert de gemeente Lendelede in de Middenruimte. Dit
is een driehoekig gebied dat Roeselare, Torhout en Tielt omvat en in het
Zuiden begrensd wordt door de Leievallei. Volgend element is onder
meer bepalend voor deze ruimte en het bijhorende ruimtelijke beleid:
stedelijke gebieden en een gelijkmatig gespreid rasterpatroon van
kernen als bundeling van activiteiten.2

De groei van het aantal gezinnen met meerdere personen moet
aangemoedigd worden door het nastreven van een aangepast
woningaanbod. Gezinnen met 1 of 2 personen: 55%, gezinnen met 3 of
4 personen: 40%, gezinnen met 5 of meer personen: 5%. De gemeente
streeft deze verhouding na op het totaal van alle woningen in de
gemeente.

Bovendien selecteert het PRS W-VL Lendelede als
bedrijfsondersteunend hoofddorp. Dit betekent dat Lendelede een
ondersteunende rol heeft voor wonen en werken in het buitengebied,
naast een lokale verzorgende rol. De gemeente moet voorzien in
bijkomende woningen enkel voor opvang van de eigen groei van de
huishoudens op niveau van de kern. In het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan dient de behoefte aan bijkomende woongelegenheden
gestaafd worden met een woonbehoeftestudie.3

•

4.3.

•

Afbakening regionaal stedelijk
gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een
stedelijk gebied.

2
B ron: PRS West-Vl a anderen - deel 1, pag .
2 10-2 12
3
b ron: PRS West-Vl a anderen - deel 1. Pag .
150-151
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•

nastreven van een gedifferentieerd woningaanbod

versterken van hoofddorp Lendelede en Sente d.m.v. inbreiding
en verdichting, en d.m.v. het stimuleren van stapelbouw in het
historisch dorpscentrum van Lendelede

De afwerking en verdichting van de kernen staat centraal. De
bestaande mogelijkheden tot realisatie van nieuwe woningen dient
optimaal benut te moeten worden. Langs de centrumstraten kunnen
kleinere appartementen toegelaten worden. Dit houdt in dat de
gebouwen geen schaalbreuk mogen veroorzaken met de omgeving en
dat het aantal bouwlagen eerder beperkt moet blijven.
nastreven van kwalitatieve woningen en leefomgeving

Het opwaarderen van de kern Lendelede en van het
woningpatrimonium manifesteert zich onder meer door de creatie
van groenzones in de kern Lendelede, waarbij de recreatieve functie
primeert op de ecologische; het tegengaan van visuele vervuiling
door disharmonie en verkrotting; het voorzieningenniveau uitbouwen
i.f.v. de inwoner; garanderen van een veilige en kindvriendelijke
woonomgeving.

4.5.

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Lendelede werd conform verklaard in de
provinciale auditcommissie van 12 september 2006. In 2011 werd deze
getoetst op zijn actualiteitswaarde d.m.v. de sneltoets. In oktober 2016
werd het mobiliteitsplan van Lendelede verder verbreed en verdiept in
een beleidsplan.

•

Lendelede als regisseur in het woonbeleid

•

Lendelede investeert in sociaal wonen

•

Lendelede biedt kansen voor wonen en zorg

•

Lendelede continueert de woonwinkel.

In het beleidsplan voor mobiliteit worden volgende doelstellingen
gerealiseerd:
1. verhogen van de verkeersveiligheid
2. verbeteren van de verkeersleefbaarheid
3. beheersen van de vervoersvraag
Hiermee schrijft de gemeente zich in binnen de strategische
doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen.
In het mobiliteitsplan worden de Stationsstraat en de Heulsestraat
omwille van hun functie als invalsweg naar het centrum als lokale
wegen II geselecteerd. De Heulsestraat is een bovenlokale route die in
verbinding staat met de ring van Kortrijk. De Stationsstraat loopt uit tot
op de gewestweg N36. Bovendien maakt de Stationsstraat deel uit van
de lokale fietsroutes. Rondom de schoolomgeving en de verzameling
van gemeenschapsfuncties geldt zone 30. Alle overige wegen binnen
het plangebied zijn geselecteerd als lokale wegen type III. In de
Kuurnsestraat, de Nieuwstraat en de Dahliastraat geldt zone 50 in de
bewoonde kom en zone 70 buiten de bebouwde kom.

4.6.

Woonplan

Lendelede beschikt over een aantal verschillende documenten
waar de beleidsvisie en -acties rond wonen in opgenomen zijn:
woningbehoeftestudie, lokaal sociaal beleidsplan, projectomschrijving
woonzorgproject, projectomschrijving intergemeentelijke
samenwerking wonen,... Deze bestaande documenten werden
gebundeld in het woonactieplan 2014-2019. Dit woonplan is een door
de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument.
Uit de SWOT-analyse (analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities
& Threats, red.) van de bestaande woonsituatie kwamen onder meer
als knelpunten naar voren dat er een aanhoudende vraag is naar
bejaardenwoningen en/of kleinere, betaalbare woningen. Dit in het
kader van vergrijzing en de gezinsverdunning van de bevolking.
Het woonplan verbindt zich er dan ook toe om bijkomende sociale
woningen en bijkomende appartementen voor kleine gezinnen of voor
personen met een zorgbehoefte te realiseren.
In het woonactieplan schrijft Lendelede zichzelf in volgende rollen:
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5.

Planningsopties

5.1.

workshop strategische sites
Lendelede

Eind maart 2018 werd i.k.v. het project ZeroRegio een workshop
georganiseerd rond de kern van Lendelede, waar onder andere de
omgeving van het kasteel Dassonville en het binnengebied Neirynck
deel van uitmaakten. Daarbij werd vooral onderzocht op welke manier
er in de kern van de gemeente meer (publiek toegankelijk) groen
voorzien zou kunnen worden en hoe de beeldkwaliteit bewaakt
kan worden van de historische dorpskern - en in het bijzonder: hoe
beeldbepalende gebouwen behouden kunnen blijven en in de
toekomst een grotere rol kunnen gaan spelen in het dorpsbeeld.
Samen met extern ontwerpster Els Nulens van het bureau Blauwdruk
Stedenbouw werden deze uitgangspunten vertaald in een eerste
ontwerp voor een aantal strategische sites. Deze sites grenzen aan het
plangebied van het voorliggende RUP.

Naast de relatie tussen het Dorpsplein en de site Dassonville, zou
er ook een visuele en fysieke relatie kunnen ontstaan tussen de site
Dassonville en het huidige diensten- en ontmoetingscentrum. Op
vandaag liggen beide gebouwen in elkaars nabijheid, maar deze
nabijheid is niet voelbaar in het dorp: het huidige diensten- en
ontmoetingscentrum situeert zich langs de Elfde Julilaan en de
Dassonvillelaan, het “kasteel Dassonville” is voornamelijk zichtbaar
langs de Izegemsestraat. Beide sites worden van elkaar gescheiden
door de Dassonvillelaan, waar daarenboven een muur de site van het
“kasteel Dassonville” omrandt.
Er zijn echter potenties om de nabijheid tussen de site Dassonville
en het huidige diensten- en ontmoetingscentrum voelbaar
te maken in het dorp. De gemeente wil op termijn een nieuw
dienstencentrum bouwen. Als ook het “kasteel Dassonville” en de
omringende tuin een publieke functie zouden krijgen, dan kan
deze publieke groene ruimte van deze site doorgetrokken worden
tot aan het nieuwe dienstencentrum. Binnen de tuin die “kasteel
Dassonville”omringt bevinden zich talrijke, vaak oude bomen. Het is
wenselijk deze waardevolle bomen te behouden bij de ontwikkeling
van de aanneengesloten groene ruimte.

5.1.1. Site Dassonville

5.1.2. Site Neirynck

In de kern van de gemeente zijn enkele gebouwen gelegen die als
gebouw een belangrijke waarde hebben: bv. de kerk en het “kasteel
Dassonville”. Deze twee gebouwen hebben een grote erfgoedwaarde
en bepalen mee de identiteit van het dorp. Daarnaast is in het
plangebied ook een gebouw gelegen met een belangrijke functie: het
huidige diensten- en ontmoetingscentrum.

De site Neirynck te Lendelede werd nog nooit in de geschiedenis
bebouwd. Nochtans werd het gebied door zowel het gewestplan als
BPA nr. 3 Stationsstraat telkens bestemd als zone voor ambachtelijke
bedrijven, woongebied, productieve bedrijfsactiviteiten, enz. Steeds
meer krijgt de gemeente de vraag wat de mogelijkheden zijn wat
betreft het binnengebied. In de workshop werd een toekomstvisie voor
de site ontwikkeld, uitgaande van volgende principes:

Hieronder wordt een historische foto afgebeeld van een zicht op de
kerk, waar ook het “kasteel Dassonville” zichtbaar is. Op vandaag is het
gebouw vanuit dit zichtpunt veel minder aanwezig. In de toekomst
wil de gemeente deze relatie tussen het Dorpsplein en het gebouw
terug versterken.

•

Van paars naar groen (met rode afwerking)

•

Vrijwaren van de open groene ruimte en het creëren van een
publieke toegang

•

Behoud van bomenbestand

•

Ontwikkelingsperspectieven voor woonontwikkelingen
binnen de groene publieke ruimte

•

Ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande vrijstaande
woningen langs de Stationsstraat vastleggen (omtrent
appartementisering, behoud groen, etc.)

5.1.3. Vervolg workshop en impact op voorliggend
RUP
Voor beide sites - site Dassonville en site Neirynck - zullen de resultaten
van de workshop verder verfijnd worden en vertaald worden in
een RUP. Op die manier worden de leidende principes die hiervoor
geschetst werden, ook mee vastgelegd. De RUP-procedures voor beide
sites werden ondertussen opgestart, maar zitten nog niet in dezelfde
fase als het RUP Dorpskom en worden dan ook als afzonderlijke RUP’s
(los van het RUP Dorpskom) ontwikkeld.
Toch werkt de visie, die ontwikkeld werd in de workshop, ook deels
door in het RUP Dorpskom.
De aandacht voor behoud van groen en beeldkwaliteit/erfgoed in
de kern is een doelstelling die alle drie de RUP’s (RUP’s Dassonville en
Neirynck in opstart en voorliggend RUP Dorpskom) gemeenschappelijk
hebben.
In de workshop werd daarbovenop echter ook een langetermijnvisie ontwikkeld waarin de mogelijkheid ontstaat om
gemeentelijke diensten te centraliseren op een - nog te ontwikkelen
- ‘dienstencampus’. Hierin spelen de site van het bestaande (te
vernieuwen) Diensten- & OntmoetingsCentrum en het historische
kasteel ‘Dassonville’ een belangrijke rol.
Een dergelijke herorganisatie van de gemeentelijke diensten werd in
de workshop als optie naar voor geschoven, maar moet nog verder
onderzocht worden op haalbaarheid, impact op ruimtegebruik,
financiële impact, ... en is dus nog niet te beschouwen als beslist beleid
noch concreet uitvoeringsplan.
Bij deze centralisatie van gemeentelijke diensten bestaat ook
de mogelijkheid dat het huidige gemeentehuis - waar geen
uitbreidingsmogelijkheid bestaat - op lange termijn verlaten wordt.
In dat geval dient een nieuwe bestemming voor het gebouw of het
terrein gevonden te worden. Dit vertaalt zich in een nabestemming
voor dit gebouw (zie “5.3.4. Gemeentehuis” op pag. 39).

huidige toestand D orp spl ein

h i stor i s ch e foto D or p sp lei n
Leiedal, september 2019
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Programmatorische vragen binnen
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5.2.

5.3.

5.3.3. Groenzone Heulsestraat

Ruimtelijke vertaling van de
programmatorische vragen

N.a.v. de eerste raadpleging gaven de kloosterzusters zelf aan een
deel van hun tuin publiek te willen openstellen ten voordele van de
inwoners van Lendelede, aangezien zij deze tuin op vandaag niet
volledig gebruiken. Gezien de beperkte aanwezigheid van publiek
groen in de dorpskern wenst de gemeente dit bestaande groen te
bestendigen en publiek toegankelijk te maken.

5.3.1. Verkaveling Kloostertuin
Met zone 1 wordt in dit RUP het reeds gerealiseerde project
bestendigd. Zo wordt de bestemming van het huidig BPA Dorpskom
wijziging E, “zone voor wonen, globaal project - verschillende
bebouwingstypes” gewijzigd in “zone voor wonen- halfopen en
aaneengesloten bebouwing”.

Op lange termijn kan deze groenruimte deel gaan uitmaken van een
zachte verbinding tussen de Heulsestraat en de Nieuwstraat. Op korte
termijn is dit moeilijk haalbaar o.w.v. de eigendomsstructuur en de
interne organisatie van het tussenliggende schooldomein. Op lange
termijn dient deze optie echter gevrijwaard te worden. In de tussentijd
kan de verbinding tussen de Heulsestraat en de Nieuwstraat al
gemaakte worden via via de Kloostertuin/Violierstraat (een klein stukje
meer zuidwaarts gelegen).

5.3.2. Woonproject Heulsestraat
In het vroegere BPA werden in de Heulsestraat eveneens
meergezinswoningen toegestaan, op voorwaarde dat het parkeren
binnen dezelfde eigendom opgelost kon worden.

5.3.5. Gemengde functies Stationsstraat

De zones 5b en 5d zijn gemarkeerd met een ster, wat wijst op de
aanwezigheid van een waardevol erfgoedpand. Deze aanduiding
vraagt dan ook een ernstige afweging bij verbouwing of
vernieuwbouw van het pand.

Zone 3 wordt een zone voor openbaar groen.

5.3.4. Gemeentehuis
In de workshop i.k.v. ZeroRegio werd een lange-termijnvisie ontwikkeld
waarin de mogelijkheid ontstaat om gemeentelijke diensten te
centraliseren op een - nog te ontwikkelen - ‘dienstencampus’ (zie “5.1.3.
Vervolg workshop en impact op voorliggend RUP” op pag. 37).
Bij deze centralisatie van gemeentelijke diensten bestaat ook
de mogelijkheid dat het huidige gemeentehuis - waar geen
uitbreidingsmogelijkheid bestaat - op lange termijn verlaten wordt.
In dat geval dient een nieuwe bestemming voor het gebouw of het
terrein gevonden te worden.
Hierbij kan overwogen worden om de aangrenzende school nog
uitbreidingsmogelijkheid te geven of een andere functie, passend
binnen de bestemming gemeenschapsvoorzieningen, hier onder
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Zone 4 wordt een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met
nabestemming wonen, kantoren en diensten.

Het pand op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwstraat (zone 5d)
laat omwille van zijn erfgoedkarakter en de beperkte vrije ruimte op
het perceel iets minder functies toe, en sluit in die zin ook meer aan op
de overige panden in de Nieuwstraat.

Om de druk tot appartementisering op deze locatie weg te nemen,
wordt het grootste deel van de Heulsestraat een zone voor wonen met
beperkte nevenfuncties, zonder meergezinswoningen.
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Indien er geen nieuwe invulling kan gevonden kan worden die
past binnen de bestemming gemeenschapsvoorzieningen, is een
herontwikkeling van het gebouw (of de site) tot wonen, al dan niet
in combinatie met een centrumfunctie zoals een handelszaak, een
mogelijkheid. Een eventuele ontwikkeling op deze plek kan qua
functies en inrichting aansluiten op de bebouwing in de rest van de
Stationsstraat.

De gemengde functies in de bestaande panden langs de Stationsstraat
(zones 5a, 5b, 5c) worden herbevestigd, en de voorschriften hierrond
worden gehomogeniseerd.

In de praktijk moet vastgesteld worden dat de percelen in de
Heulsestraat over het algemeen te klein zijn om een kwalitatieve
ontwikkeling van meergezinswoningen te realiseren, inclusief een
goede oplossing voor het parkeren op eigen terrein. Samenvoegen van
percelen (i.f.v. het vergroten van de bebouwbare oppervlakte) is in deze
context evenmin wenselijk, aangezien dergelijke schaalvergroting voor
een verschraling van het straatbeeld zorgt en de woonkwaliteit in de
omgeving bedreigt.

Enkel ter hoogte van de zachte doorsteek naar de Kloostertuin wordt
een plaatselijk accent van meergezinswoningen toegestaan. Op
deze locatie is een parkeeroplossing op eigen terrein immers wel
realiseerbaar, via de toegang vanuit de Kloostertuin achteraan de
percelen. Een beperkt aantal meergezinswoningen is op deze locatie
mogelijk, en maakt ook een goede integratie van de zachte doorsteek
(met o.a. voldoende sociale controle) mogelijk.

te brengen. Gezien de zeer specifieke opbouw van het gebouw is
hergebruik van het bestaande gebouw niet evident. De erg beperkte
perceelsoppervlakte kan het vinden van een nieuwe invulling voor dit
perceel ook bemoeilijken.
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5.3.6. Perceel Kloostertuin: een kwalitatief
woonaanbod op maat
Binnen de gemeenten blijven een aantal vragen aanwezig naar
woonaanbod/dienstverlening op maat. Zo is er een vraag naar zorgflats
vanuit het OCMW, en eveneens een vraag naar dagopvang vanuit het
woonzorgcentrum.
Dit bleek reeds in het woonplan, waar de stijgende vraag naar kleinere,
betaalbare wooneenheden t.g.v. de gezinsverdunning duidelijk uit
de analyse naar voor kwam (hoofdstukken 2.2 en 2.3) en de zorg voor
een kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod opgenomen is
als doelstelling (doelstelling 1.4), tesamen met de doelstelling om de
dienstverlening rond het eigen sociaal patrimonium te verbreden
(doelstelling 4.6).
Dergelijke functies worden liefst zo kort mogelijk bij de kern ingeplant.
De gemeente wenst in de toekomst haar eigendom langs de
Kloostertuin hiertoe te ontwikkelen. In het verleden werd dit perceel
(d.m.v. BPA) bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen,
waarbij een combinatie met wonen mogelijk gemaakt werd. Deze visie
blijft behouden wanneer invullingen als een dagopvang of zorgflats
mogelijk gemaakt worden - al dan niet in combinatie met andere
woonvormen. Omwille van de combinatie met zorgflats/wonen wordt
een hoofdbestemming wonen toegekend, mits inachtneming van een
aantal randvoorwaarden.
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Afwijking t.o.v. het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

WZC Aksent van een dergelijk dagcentrum zou zeker een meerwaarde
zijn voor de gemeente en kadert in de vraag om voorzieningen zodat
senioren langer in hun eigen woonst kunnen blijven.

In het richtinggevend gedeelte van het GRS staat vermeld:
“Uitbouwen van een volledig voorzieningenniveau

Daarom wordt dit terrein nu ingevuld als wonen in combinatie met een
zorg-aanbod (bvb. een dagcentrum of zorgwoningen/aanleunflats.

De gemeente Lendelede streeft naar een volledig aanbod
van voorzieningen, teneinde de afhankelijkheid van andere
dienstverlening (uit andere gemeenten of privaat) tot een minimum
te beperken.

We beschouwen deze afwijking als ‘onvoorziene ontwikkelingen’ om
volgende redenen:

Op de site achter het gemeentehuis wordt nu reeds een terrein
gereserveerd voor gemeenschapsvoorzieningen (gemeentelijke
kinderopvang).
Ook de terreinen van het gemeenschapsonderwijs bieden op
lange termijn mogelijkheden voor de verdere uitbouw van het
voorzieningenniveau.”
Afwijkingen van het GRS zijn - cfr. de VCRO - enkel mogelijk
•

Omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten, of

•

Omwille van dringende sociale, economische of budgettaire
redenen.

De uitzonderingsgronden voor een afwijking worden uitgebreid
gemotiveerd. Ze mogen in geen geval een aanleiding zijn om de
duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de
ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang te brengen.

Er zijn meer private kinderopvanginitiatieven ontstaan in
Lendelede (waardoor de vraag naar kinderopvang via de
bestaande private markt naar tevredenheid opgevangen wordt en
er weinig of geen nood meer is aan gemeentelijke kinderopvang).

•

Er is door de vergrijzing momenteel meer nood aan
initiatieven voor ouderen. Het OCMW heeft in 2013 een
appartementencomplex geopend en er zijn hiervoor reeds
continu wachtlijsten waardoor wel gebleken is dat er nood is aan
bijkomende capaciteit aan ouderenvoorzieningen. Wij ontvingen
ook reeds de vraag van het seniorencentrum Aksent indien hen
niet konden helpen aan een locatie voor het organiseren van
dagopvang voor senioren. Wij zijn één van de weinige gemeenten
in de regio die hier nog niet over beschikken. Dit kan mogelijks
ook op die site worden voorzien.

Beide stellingen worden ook onderbouwd door de gemeentemonitor
die aantoont dat de komende jaren er enerzijds een grote groei van de
oudere bevolking wordt verwacht tegenover een daling van het aantal
geboorten.

Motivering
In het GRS werd dit terrein gereserveerd voor
gemeenschapsvoorzieningen (waarbij bij de opmaak van het GRS aan
kinderopvang gedacht werd).
De gemeente stelt vast dat na 20 jaar allerhande initiatieven genomen
te hebben om daar in samenwerking met een erkende kinderopvang
een nieuw gebouw te realiseren, er nog steeds geen enkele oplossing
werd gevonden voor de subsidiëring van deze kinderopvang.
Zonder subsidiëring is een kinderopvang verlieslatend (en dus niet
realiseerbaar). Om die reden wenst de gemeente dan ook dit gebied
een andere bestemming te geven.
Daarentegen: in 2013 heeft het OCMW in de Izegemsestraat een
project van zorgflats gerealiseerd en is gebleken dat daar een grote
nood aan is : reeds van voor de opening was er een wachtlijst en
deze lijst blijft aanhouden. Van zodra iemand een flat verlaat, wordt
dit onmiddellijk opnieuw verhuurd. Daarnaast kwam een vraag van
WZC Aksent of de gemeente hen niet kon helpen in de zoektocht naar
een geschikt gebouw voor de realisatie van een dagcentrum voor
senioren. In Lendelede is dit nog niet voorzien waardoor senioren naar
omliggende gemeenten moeten vervoerd worden. De uitbouw door
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Deze maatschappelijke evoluties waren ten tijde van de opmaak van
het GRS niet te voorzien.
De afwijking t.a.v. het GRS is relatief beperkt: het streefdoel om een
zo volledig mogelijk aanbod aan voorzieningen aan te bieden aan de
inwoners blijft behouden. Enkel de invulling hiervan is - ten gevolge
van de aangehaalde veranderde maatschappelijke context - licht
aangepast.
Tevens wordt de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke
draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet in
het gedrang gebracht. De aanpassing van voorzieningen voor
kinderopvang naar voorzieningen t.b.v. ouderen heeft ruimtelijk
slechts een beperkte impact. Mogelijk storende (neven-)functies
worden via de stedenbouwkundige voorschriften uitgesloten. Door
de stedenbouwkundige voorschriften af te stemmen op de specifieke
context van de aanliggende wijk, wordt de ruimtelijke inpassing van
een ontwikkeling op deze plek bewaakt.
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Als kanttekening moet nog meegegeven worden dat, sedert de
opmaak van het gewestplan, de bestemming van dit perceel al
diverse malen werd aangepast. Er waren dus in het verleden reeds
verschillende visies voor het gebied - hoewel deze altijd in ongeveer
dezelfde lijn lagen, namelijk een ontwikkeling van het gebied als
zone voor wonen en/of in functie van gemeenschapsvoorzieningen.
De ligging van dit perceel, op de grens tussen een grote cluster aan
gemeenschapsvoorzieningen en een woonzone, ligt hier mee aan de
basis.
Daarbij vormt het huidige voorstel eigenlijk grotendeels een
terugkeer (weliswaar niet volledig binnen dezelfde contour) naar de
oorspronkelijke bestemming :
1.

In het gewestplan was het perceel Kloostertuin voorzien als
wonen (samen met het zuidelijk deel van het schoolperceel),

2.

de zone voor gemeenschapsvoorzieningen is vervolgens d.m.v.
BPA dorpskom zeer sterk uitgebreid,

3.

en nu stellen we vast dat er geen nood meer is aan deze
oppervlakte specifiek voor gemeenschapsvoorzieningen,
waardoor we teruggekeerd zijn naar ongeveer dezelfde
oppervlakte als in het gewestplan (zij het wel met een
verschuiving waarbij het volledige schoolperceel nu blauw
ingekleurd wordt).
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Inrichting
De troeven van dit perceel zijn de centrale ligging in de dorpskern
en het uitzicht op het groene binnengebied. De mogelijkheden
voor de ontwikkeling van dit perceel zijn divers. Een voorname
randvoorwaarde voor deze ontwikkeling is het inpassen van een
kwalitatief woonaanbod op maat enerzijds, en het beperken van inkijk
in de aanpalende eigendommen anderzijds.
Om de potenties van de site af te toetsen worden twee modellen
uitgetekend.
Een eerste model zet het bebouwingstype van de
aanpalende woonwijk ‘Kloostertuin’ verder om zo een continu
straatbeeld neer te zetten. Dit houdt in dat zowel open, halfopen als
gekoppelde woningbouw aanwezig is. Deze klassieke woonvormen
kijken uit op een centrale ontsluitingsweg die toegang verleent tot
de percelen. Er is ruimte voor tien wooneenheden. Elke wooneenheid
heeft een overdekte parkeerruimte en een oprit waar plaats is
om een eventuele tweede wagen te parkeren. Aan de ingang van
het perceel worden de parkeerboxen van de oostelijke woningen
gebundeld. De grootte van de tuinen varieert tussen de 70 en 160
m². Het aandeel publiek groen is minimaal: in het noorden is plaats
voorzien voor een bufferbekken met groene inrichting. De zuidelijke
vrijstaande woning is tevens geschikt voor diensten met het karakter
van gemeenschapsvoorzieningen, bijvoorbeeld ter realisatie van een
dagopvang voor zorgbehoevenden.
Een tweede model gaat uit van de inplanting van gebundelde
woningen. In dit scenario is er plaats voor elf woonunits die verbonden
zijn via een centraal buitenplein en een wandelpad. De plaatsing van de
volumes garandeert een minimale inkijk in de aansluitende percelen.
De twee meest noordelijk gelegen volumes krijgen drie bouwlagen. Al
het parkeren wordt geclusterd aan de ingang. Dit is ten gunste van een
maximaal groen karakter rondom de woningen. In de groene ruimte
is er plaats voor zowel private tuinen als publiek groen. De cluster
kan worden opgebouwd uit een mix van grondgebonden woningen
en appartementen, maar is evengoed geschikt voor zorgwoningen.
De vraag naar zorgwoningen in Lendelede houdt immers aan. De
centrale ligging van het perceel en de openheid van het groene hart
bieden een aangename woonomgeving voor hulpbehoevenden.
Zo kan aansluitend op het publieke buitenplein toegang verleend
worden tot een gezamenlijke binnenruimte zoals bijvoorbeeld een
dagzorgcentrum. Een mix van woningen en zorgwoningen maakt ook
de realisatie van aanleunwoningen mogelijk.
Het RUP wenst beide modellen en eventuele tussenvormen in de
toekomst mogelijk te maken. Zo kan op het moment van ontwikkeling
de meest geschikte woonvorm strategisch worden bepaald.
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5.3.7. Verdichtingsmogelijkheden langs Stationsstraat
Zone 7 bestaat vandaag uit twee alleenstaande woningen die in
de toekomst plaats ruimen voor meergezinswoningen. Deze zone
sluit in het westen aan op het appartementsblok op de hoek van de
Nieuwstraat. In het zuiden sluit deze zone aan op de gemeentelijke
parking en op het publieke parkje. In het noorden raakt de punt van het
perceel de punt van zone 8.
Voor de ontwikkeling van zone 7 zijn een aantal randvoorwaarden van
belang die de kwaliteit van het project en de publieke ruimte ten goede
komen:
•

Het project treedt in dialoog met het publieke parkje.

•

De in- en uitgang tot het ondergronds parkeren sluit aan op de
gemeentelijke parking. Ter hoogte van de Stationsstraat zijn
geen op- of afritten tot het perceel. Het bezoekersparkeren
wordt bovengronds gefaciliteerd op het eigen perceel, langs de
achterzijde van het gebouw.

•

De relatie met de Stationsstraat vereist extra aandacht. De
voorbouwstrook is autovrij, wordt minimaal verhard en krijgt
een groene inrichting. De aanplanting van de bomenrij op het
aansluitend hoekperceel wordt verdergezet.

•

Het project is ontworpen zodat inkijk in het Roggeveld wordt
beperkt.

•

De buitenruimte rondom de meergezinswoningen wordt
kwalitatief groen ingericht.

•

Het project bestaat uit maximum drie bouwlagen met plat dak of
twee bouwlagen met een dakvolume.

Het hiernaast afgebeelde referentieproject van kpw-architecten in
Londerzeel gaat slim om met de gradaties tussen privaat, semi-publiek
en de straat. Het appartement stelt zich interactief op met haar
omgeving: ze nodigt uit maar schermt ook af. De voorbouwstrook is
kwalitatief ingericht en de private tuinen lopen over in gedeeld groen.
Dit gebouw levert 4 grondgebonden woningen en 3 appartementen
op. Om een idee van schaal te geven: dit project (30 m breed op 25 m
diep) past ruimschoots in zone 7.

k pw-architecten wo onproject in
Londerzeel
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5.3.8. Verdichtingsmogelijkheden hoek
Stationsstraat-J. Ottevaerelaan
Met het oog op de wijzigingen in de nabije omgeving van zone 8 is het
opportuun om nu al een beeld te vormen van de potenties op deze
site.
Aangezien het perceel is omgeven door publiek domein en grotere
bouwvolumes zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld aan de
ontwikkeling van deze zone:
•

De bebouwing op het perceel situeert zich uitsluitend langs de
zijde van de Stationsstraat.

•

De inkijk naar Roggeveld wordt maximaal geweerd. Het type
bebouwing zijn bijgevolg rijwoningen/gestapelde woningen van
maximaal 2 bouwlagen met dakvolume.

•

Het project vormt visueel en ruimtelijk één geheel. Er wordt
aandacht besteed aan een evenwichtige verhouding tussen
privaat en collectief groen en een architecturale eenheid.

•

De begrenzing tussen het perceel en het omliggend publieke
park vereist een elegante, eenvormige oplossing. De afbakening
groepeert de woningen tot een samenhangende entiteit.
Enkele referenties tonen de mogelijkheden van een kwalitatieve
afbakening. Zo kan een collectieve parking van het woonproject
langs de achterzijde van het gebouw verscholen worden achter
diezelfde afbakening.

•

tussen zones 7 en 8 komt een doorsteek naar het publieke parkje.

Bijgevoegde referentieprojecten geven richting aan deze
randvoorwaarden. Zo is de onderstaande ontwikkeling van SOGent
een mooi voorbeeld van hoe stedelijke kavels ingevuld worden
door kwaliteitsvolle grondgebonden woningen. De referenties
op de volgende pagina tonen mogelijkheden om om te gaan met
begrenzing van percelen. Het begijnhof is het voorbeeld bij uitstek
waarbij eenvormigheid en omslotenheid de beleving en woonkwaliteit
versterken.
b oven ( v.L .N.R.); gestapel d wo onproject in Here n t, arch. Jan mae n ho u t; rij won i ng e n i n G ron i ng e n
onder ( V.L .N.R.): picanol site in Ieper, gestapel de won i ng e n ; wo on rp ojec t K ap rijke - Le m b e ke , Puls
architecten
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RE F E RE N TI ES AFS LUI TI NG E N
b ove n : b o s rijk
k astanje k am e r E i n dhove n ;
vi ll a b u g g e n ho u t of f ice
archi tec te n
on de r: b eg ijn hof ;
wo on rp ojec t K ap rijke Le m b e ke , Puls archi tec te n
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6.

Technische toets

6.1.

Watertoets

6.2.

Toets m.b.t. Ruimtelijk
Veiligheidsrapport

Bron: LNE, juni 2017

Voor dit plangebied is een ruimtelijk veiligheidsrapport niet vereist.

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de
Vlaamse regering 29 mei 2017) is het plangebied van het RUP niet
overstromingsgevoelig.

6.3.

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde
waterlopen. Het plangebied watert af in oostelijke en zuidelijke
richting naar de Hazebeek en de Ledebeek.

Het plangebied bevindt zich niet in het afgebakend gebied voor
herbevestigd agrarisch gebied.

Het plangebied is gelegen op een heuvelkam en bevat ongeveer
5 meter verschil in reliëf. Het plangebied maakt deel uit van het
afstromingsgebied van de Ledebeek en de Hazebeek.

6.4.

Het laagste punt van het plangebied bevindt zich in het oosten. Op
deze percelen wordt er voorgesteld om meergezinswoningen te
ontwikkelen. Wateroverlast is hier niet te verwachten doordat het
gebied ten oosten verder afloopt in hoogte. Bijkomend is in het oosten
van het plangebied reeds een waterbufferbekken aanwezig. Dit bekken
is net gelegen voor de geplande woonontwikkeling.

relatie m.B.T. het herbevestigd
agrarisch gebied
AL

Buurtwegentoets

Doorheen het plangebied lopen verschillende buurtwegen. (zie “3.7.
buurtwegen” op pag. 33)

Inzake ondergrondse constructies zijn er geen gevolgen te verwachten
door de beperkte grootte van de voorgestelde constructies bv.
ondergrondse garages.

0

Conclusie:

0,5

1 Kilometers

Legende

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding.

!
!

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen
bijkomende maatregelen nodig.
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lage drempel

!
!

hoge drempel

Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008

Legende

categorie 0 : herbevestiging gewestplan
categorie 1 : Rup's op korte termijn
categorie 2 : Rup's na verder onderzoek
categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op
korte termijn
grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaalstedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
0
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6.5.

toets Bouwkundig Erfgoed

Binnen het plangebied van het RUP zijn heel wat gebouwen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed opgenomen. Een overzicht:
relict

adres

fotonummer

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

Heulsestraat 1

1

Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

Dorpsplein 2

2

Dorpswoning

Stationsstraat 4

3

Herberg ‘t Nieuw Paradijs, hoekhuis met opslagplaats

Dorpsplein 26

4

Neoclassicistisch burgerhuis

Dorpsplein 27

4

Dorpswoning en magazijn

Kasteelstraat 2

5

Gemeenteschool

Stationsstraat 7

6

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van Knok

Kuurnsestraat 1

7

Burgerhuis van 1904

Stationsstraat 6

8

Neoclassicistisch burgerhuis van 1899

Stationsstraat 12

9

Hoewel alle bovenstaande gebouwen zijn opgenomen in de inventaris,
dienen er nuances aangebracht te worden in de bouwkundige kwaliteit
en de architecturale waarde van de relicten.
Volgende relicten binnen het plangebied beschikken over een
uitgesproken hoge erfgoedwaarde: het neoclassicistisch burgerhuis,
de gemeenteschool, het burgerhuis van 1904 en het neoclassicistisch
burgerhuis van 1899. Rekening houdend met het beperkte aantal
inventarispanden in de gemeente Lendelede, vereisen deze panden
met hogere erfgoedwaarde extra aandacht bij de erfgoedtoets.
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resultaten raadpleging

7.

Wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de eerste raadpleging

7.1.

Reacties van de eerste raadpleging

In onderstaande tabel worden de resultaten van het participatiemoment en de ontvangen reacties van alle betrokkenen tijdens de adviesperiode kort samengevat en wordt omschreven hoe hiermee zal worden omgegaan. De
aanpassingen in de toelichtingsnota of de effectenrapportage zijn in het cursief aangeduid.
I n ho ude l ijke om s chr ijvi ng r eact i e

Hoe omga an met dez e re ac ti e ?

Opmerkingen inzake de schending van het gelijkheidsbeginsel met betrekking tot de stelling “Het
project t.h.v. Stationsstraat 22, 26 en 28 vormt visueel en ruimtelijk één geheel”.

Herformulering stelling (zie “5.3.8. Verdichtingsmogelijkheden hoek Stationsstraat-J. Ottevaerelaan”
op pag. 43).

Suggestie van een bijkomende toegang voor de lagere school via de Kloostertuin.

Deze suggestie wordt mee opgenomen (zie “5.3.3. Groenzone Heulsestraat” op pag. 39).
In het bestemmingsplan kan het tracé op twee manieren worden vastgelegd:
1) markering als zone voor voetgangers- en fietsersverbinding
2) toevoeging van een indicatieve pijl in overdruk

Vraag naar de grootte van het plangebied.

Het plangebied van het RUP is 8,12 ha groot. De som van de oppervlaktes van alle percelen die
behandeld worden is 2,1 ha.

Vraag naar een verklarende lijst van afkortingen.

Een lijst wordt toegevoegd (zie “Lijst van afkortingen” op pag. 4).

Op 24 januari 2018, een week na het aflopen van de eerste raadpleging, ontving de gemeente een
schrijven van de Zusters van de Heilige Vincentius:

Na overleg werd duidelijk dat de Zusters naar aanleiding van het RUP Dorpskom nadenken
over de toekomst van hun eigendommen. Zo wensen ze een deel van hun eigendommen te
behouden als zone voor gemeenschapsvoorzieningen om een toekomstige verkoop aan de
naastgelegen scholen te kunnen realiseren. Anderzijds wensen ze een deel van hun eigendommen
te herbestemmen als woonzone, om deze in de toekomst te verkopen als bouwlot. Een laatste
deel van hun eigendommen wensen ze te herbestemmen als zone voor wisselbestemming
gemeenschapsvoorzieningen en wonen om een flexibele verdeling tussen potentieel woonlot
en schooluitbreiding te kunnen hanteren. Tot slot gaven de Zusters ook mee dat ze op korte
termijn (een deel van) hun tuin wensen te verkopen. Dit zorgt ervoor dat de groene zone 3 kan
uitgebreid worden en de vorm kan aannemen van een publiek park voor Lendelede. De concrete
begrenzing van de nieuwe bestemmingszones is nog onduidelijk. Dit wordt verder uitgeklaard in
het voorontwerp van het RUP Dorpskom. (zie “5.3.3. Groenzone Heulsestraat” op pag. 39)

“Mevrouw De Burgemeester,
Ik heb de eer me te richten tot uw personaliteit om aandacht te vragen voor de aanpassing van
de bestemming van het terrein van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Lendelede. Immers,
Mevrouw De Burgemeester, wij hebben vastgesteld dat het urbanisatieplan van de gemeente
Lendelede dat u is toevertrouwd, ons terrein slechts één bestemming heeft. Wij wensen dat het
bedoeld terrein drie bestemmingen krijgt om erover te kunnen beschikken volgens de noden van
de Congregatie.
Hopend op een gunstig gevolg van deze vraag, wil aanvaarden, Mevrouw De Burgemeester, de
uitdrukking van mijn diepe respect.
Getekend: Zuster Lébia Mukansensiyo, supérieure générale.”
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7.2.

Adviezen van overheidsinstanties tijdens adviesperiode van eerste raadpleging

In onderstaande tabel worden de schriftelijke adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode kort samengevat en wordt omschreven hoe hiermee zal worden omgegaan. De aanpassingen in de toelichtingsnota of
de effectenrapportage zijn in het cursief aangeduid.
In houde l ijke om schr ijvi ng advi es

Hoe omga an met dez e re ac ti e ?

Opmerking: hoe zal worden omgegaan met het aanwezige erfgoed in het gebied?

Intercommunale Leiedal werd door de gemeente Lendelede aangesteld voor het uitwerken
van het ‘Actieplan Bouwkundig Erfgoed’, een visie- en afwegingskader voor het omgaan met
de panden gelijst op de inventaris bouwkundig erfgoed. Deze oefening zet de beeldbepalende
kwaliteiten van het aanwezige bouwkundig erfgoed in de kijker, komt de werking van het
vergunningenbeleid in de gemeente ten goede, en schept proactief duidelijkheid voor de (ver)
bouwplannen van de eigenaar of potentiële koper. De huidige inventaris opgemaakt door de
Vlaamse Overheid biedt immers een overzicht van het lokale erfgoed, maar bevat geen keuzes
of klemtonen. Hiervoor is het aangewezen om op gemeentelijk niveau, in overleg met de lokale
actoren een strategisch beleidsinstrument te ontwikkelen als onderdeel van het gemeentelijke
onroerenderfgoedbeleid. Op vandaag is het actieplan bouwkundig erfgoed van Lendelede in
opmaak. In afwachting van het definitieve actieplan doet onderschreven RUP Dorpskom geen
specifieke uitspraak over het erfgoed.

Opmerking: welke soort bedrijven worden toegelaten in zone 5,6,7 en 8 [= bestaande bebouwing
langs de Stationsstraat, in voorliggende versie wordt hiernaar verwezen als deelzone 5 (zie “5.3.5.
Gemengde functies Stationsstraat” op pag. 39)]?

Op vandaag is er in Lendelede slechts weinig ruimte voor kantoren en diensten. Een
accentverschuiving naar de tertiaire sector laat zich voelen in Lendelede. Advocaten, kinesisten
etc. zijn op zoek naar een praktijkruimte. Ze kunnen niet terecht in industriezones noch
woonzones.
Zone 5 , 6 en 7 zijn in het vigerende BPA Dorpskom wijziging E ingekleurd als zone voor wonen
- aaneengesloten bebouwing. Zone 8 is ingekleurd als zone voor wonen - halfopen bebouwing.
Deze enkele percelen onderscheiden zich van de rode zone voor wonen, handel en bedrijvigheid
elders in het plangebied. Om een uniformisering van het plangebied te realiseren enerzijds, en
mogelijkheden te bieden aan de verdere ontplooiing van de tertiaire sector in Lendelede worden
de zones 5, 6, 7 en 8 herbestemd tot zones voor wonen, handel en kleine bedrijven. Zo kan
men deze centraal gelegen panden zowel invullen met een economische functie al dan niet in
combinatie met een woonfunctie.

Opmerking: wat is de visie op de groene zone 3?

De wens van de Zusters van de H. Vincentius om (een deel van) hun tuin te verkopen, verleent
de groene zone 3 de mogelijkheid om uit te breiden tot een publiek park. De precieze contouren
van dit park zijn nog onduidelijk. Dit wordt verder uitgewerkt in het voorontwerp van het RUP
Dorpskom. Zone 3 wordt herbestemd van zone voor groen naar zone voor park. (zie “5.3.3.
Groenzone Heulsestraat” op pag. 39)

Opmerking: de motivatie om de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in de Kloostertuin te
herbestemmen naar zone voor wonen ontbreekt.

De motivatie wordt toegevoegd aan de toelichtingsnota (zie “5.3.6. Perceel Kloostertuin: een
kwalitatief woonaanbod op maat” op pag. 40).
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Opmerking: de inrichtingsschetsen voorgesteld voor het perceel van de Kloostertuin
beantwoorden niet aan het creëren van een gedifferentieerd aanbod.

In beide inrichtingsschetsen worden verschillende woontypes ingepland en is er de mogelijkheid
om units in te richten als zorgwonen enerzijds en een dagopvang te realiseren anderzijds. Dit
beantwoordt aan het doel om een gedifferentieerd woonaanbod te creëren.
In inrichtingsschets één wordt zowel open, halfopen en gesloten bebouwing voorzien. Elke unit
kan gezien haar beperkte grondoppervlakte ingericht worden tot een unit voor zorgwonen. Tot
slot kan de unit aan de ingang van het perceel dienst doen als dagopvang. Ter verduidelijking
werd de oppervlakte van dit volume in de inrichtingsschets vergroot. Zie toelichtingsnota blz. 37.
In inrichtingsschets twee worden zowel aaneengesloten schakelwoningen als appartementen
voorzien. Elke unit kan gezien haar beperkte grondoppervlakte ingericht worden tot een unit voor
zorgwonen. Tot slot kan een unit aansluitend aan het publieke binnenplein ingericht dienst doen
als dagopvang.
Beide schetsen gaan uit van een maximalisatie van het perceel dat slechts 2.855 m² groot is. Beide
schetsen gaan uit van de voorwaarde om het zorgwonen te mixen met wonen. Beide schetsen
bieden antwoord op de aanhoudende vraag naar kleinschalig wonen en zorgwoningen in
Lendelede.

Opmerking: de motivatie voor een verhuis van het gemeentehuis ontbreekt.

De motivatie wordt toegevoegd aan de toelichtingsnota (zie “5.3.4. Gemeentehuis” op pag. 39).

Opmerking: te sterke benadering van het plangebied vanuit eilandjes.

Het bestemmingsplan van het BPA Dorpskom wijziging E introduceerde heel wat eilandjes in het
plangebied, in het bijzonder in de Stationsstraat. Het RUP Dorpskom voorziet net een opheffing
van deze eilandjes door ze allen de bestemming zone voor wonen, handel en kleine bedrijven te
verlenen, gelijk aan de bestemming van de rijwoningen in de Heulsestraat en de Kasteelstraat.
Deze planologische keuze is geënt op een aanhoudende vraag naar ruimte voor de tertiaire en
handelssector. Om de ontwikkelingsmogelijkheden van het gemeentehuis te maximaliseren krijgt
het perceel een nabestemming wonen die kan aansluiten op de aansluitende rijwoningen, en
krijgen de aansluitende rijwoningen op hun beurt de mogelijkheid om kantoren en diensten te
realiseren. Na het schrijven van de Zuster van de H. Vincentius krijgt het groene eilandje langs de
Heulsestraat de mogelijkheid om uit te breiden tot een publiek park. Dit verhoogt de ruimtelijke
kwaliteiten van de dorpkom Lendelede. De blauwe zones binnen het plangebied zijn cruciale
ontwikkelingszones die belicht worden om randvoorwaarden te formuleren om de ruimtelijke
kwaliteit en de interactie met haar omgeving te sturen.

Wijziging plangebied RUP Dorpskom.

Tijdens de opmaak van het DSI Lendelede werd opgemerkt dat de contouren van het plangebied
RUP Dorpskom overlappen met het RUP Heulsestraat ter hoogte van het Burgemeester R.
Vandermaeleplein. Omdat dit plein in het RUP Dorpskom geen bestemmingswijziging krijgt, maar
slechts een overname was van de contouren van het BPA Dorpskom wijziging E, wordt in het
plangebied van RUP Dorpskom het plein weggehaald. Het plangebied werd op alle kaarten in de
toelichtingsnota gewijzigd naar de nieuwe contour.
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8.

Milieueffecten
BEOORDELING
GEMEENTELIJK RUP
Dorpskom

8.1. Initiatiefnemer
Gemeente Lendelede
Dorpsplein 1
8860 Lendelede

8.3. WIJZE VAN Milieueffecten
BEOORDELING
8.3.1. Het RUP is een plan
Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd
door het D.A.B.M.

8.3.2. Het RUP valt onder het
toepassingsgebied

8.2. Opdrachthouder
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk

Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige
vergunningen toegekend worden en valt dus onder het
toepassingsgebied van het D.A.B.M.

8.3.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van
een plan-MER
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MERplicht want:
•
Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van
het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 10 december
2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de
rubriek 10b ‘stadsontwikkelingproject’ van bijlage III.
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied
op lokaal niveau (deel van de dorpskern van Lendelede van
circa 7,6 ha) en houdt een kleine wijziging in omdat voor een
beperkt aantal percelen de bestemming gewijzigd of verfijnd
wordt.
•
Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een
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passende beoordeling vereist volgens het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.
Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de planMER-plicht wordt voor betreffend plan op basis van een screening
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

8.4. Beschrijving en
verduidelijking van het
plan
8.4.1. Voor welke activiteiten en/of projecten
kan het plan het kader vormen
Het RUP vormt het juridisch kader voor:
•
Het creëren van een gedifferentieerd woningaanbod
•
Versterken van hoofddorp Lendelede d.m.v. inbreiding en
verdichting
•
De (her)bouw en renovatie van woningen
•
Behouden van de woon- en leefkwaliteit in de dorpskern
•
Aan het wonen verbonden functies als handel, bedrijvigheid,
diensten...
•
Aanduiden van bouwkundig erfgoed en dit erfgoed vrijwaren

8.4.2. Interferentie met andere plannen,
projecten of activiteiten binnen of buiten
de perimeter van het plan, voor zover in
dit stadium al gekend
Het RUP is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan van de gemeente Lendelede goedgekeurd door de
Deputatie op 17 februari 2005. Het RUP is tevens een verfijning van
het BPA Lendelede nr. 1 Dorpskom, wijziging E (MB 19/06/2003),
BPA Lendelede nr. 1 Dorpskom, wijziging D (MB 09/07/1998) en
BPA Lendelede nr. 9 Nieuwstraat (MB 23/09/1993). Het RUP is in
overeenstemming met het woonplan dat goedgekeurd werd in de
gemeenteraad van 21 november 2013.

8.4.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben
Het plangebied is gelegen op ongeveer 14 km van de grens met
Wallonië en 13 km van Frankrijk (in vogelvlucht).
Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties
zijn tussen het plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of
Frankrijk, kunnen er geen (gewest)grensoverschrijdende effecten
optreden.
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8.4.4. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot
planbijsturingen en mate van flexibiliteit
Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar
aanleiding van de raadpleging bij de startnota, vanuit de adviezen
in het kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar
onderzoek, de behandeling van de adviezen op de GECORO en de
beraadslaging op de gemeenteraad.

8.4.5. Bijdrage van het plan tot oplossingen van
bestaande milieuproblemen
Er zijn geen actuele milieuproblemen die aan het plangebied
gerelateerd zijn. Een aandachtspunt is de huidige afwezigheid
van groene ruimte met openbaar karakter in het centrum van
Lendelede.

8.4.6. Reeds geraadpleegde studies, bronnen,
milieugegevens…
Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en
gegevens met betrekking tot het plangebied te verzamelen, onder
meer de Vlaamse geoloketten. De toelichtingsnota van de startnota
omvat verdere informatie over het plangebied, met bijhorend
kaartmateriaal.

8.4.7. Overzicht van mogelijke
milieumaatregelen die vanaf het
beginstadium worden ingecalculeerd
Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals
bodemdecreet, omgevingsvergunning en Vlarem, integraal
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waterbeleid, stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de
stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en
beperken van de potentiële hinder, aantasting en verstoring van de
omgeving.

8.4.8. Leemten in de kennis volgens
het stadium van het plan of
programmaproces
Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke
hiaten in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan of deze plan-MER-screening.

9.

Inschatting van
mogelijke aanzienlijke
milieueffecten
(screening)

9.1. Beschrijving en
inschatting van de
mogelijke milieueffecten
9.1.1. Algemene methodiek
De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:
1.

Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden
in een “ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en
werken die op basis van het plan kunnen plaatsvinden
geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden
getoetst aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan
van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin ook
verschillend beoordeeld worden.

2.

De beschrijving en een inschatting van de mogelijke
aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan op
de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke
ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer,
de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de
stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de
mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren.
De disciplines waar mogelijk een significant negatief effect
verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze
effectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven.

Daarna worden de ingrepen en hun effect beschreven,
aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele
leemten in de kennis.
3.

Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de
verschillende effectdisciplines.

9.1.2. Ingreepeffectschema
Voor de screening van de milieueffecten worden in een
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten die op basis
van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken
op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de
verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld
worden. De disciplines waar mogelijk een negatief effect verwacht
wordt, worden dan verder in 2.3. uitgewerkt.
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Gezondheid van de
mens

Ruimtelijke ordening

Biodiversiteit, flora en
fauna

Energie en grondstoffenvoorraad

Bodem

Water

Atmosfeer en klimatologische factoren

Geluid

Licht

Stoffelijke goederen
en cultureel erfgoed

Landschap

Mobiliteit

Gedifferentieerd
woonaanbod creëren

ca.0,3 ha

P

N*

+

N

N

N*

N*

N*

N

N

N

N

N

Inbreiding en verdichting

ca. 0,3 ha

P

N*

+

N*

N*

N*

N*

N*

N

N

N

N

N*

Behouden van de woonen leefkwaliteit in de
dorpskern

ca. 0,2 ha

P

+

+

N

N

N

N

N

N

N

N

N*

N

Behoud van gebouwen
(met hoge locuswaarde)

ca. 0,1 ha

P

N

+

N

N

N

N

N*

N

N

+

N+

N

Aan het wonen
verbonden functies als
handel, bedrijvigheid,
diensten...

ca. 0,2 ha

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N*

Ingreep

Duur

Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines

Omvang

Beschrijving ingreep in tijd en ruimte

N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in
ruimte en omvang, zeer lokaal effect
S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken
S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect
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9.2. Planalternatieven
9.2.1. Locatie-alternatieven
Het plan vertrekt vanuit de huidige situatie waarbij er een
achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit op te merken is. Er
is onvoldoende publieke open ruimte, dat een ontmoetingsrol
kan vervullen, oud patrimonium verdwijnt ten koste van de
authentieke dorpssfeer...

voor het plangebied om de ruimtelijke kwaliteit te vrijwaren,
worden er geen alternatieve locaties binnen het RUP en deze planMER-screening onderzocht.

9.2.2. Nulalternatief
Indien het RUP niet wordt opgemaakt, dan blijft de bestemming
behouden zoals bepaald op het Gewestplan en in het BPA
Lendelede nr. 1 Dorpskom, wijziging E (MB 19/06/2003).

Om de beoogde verdichting van functies te bekomen wil het
gemeentebestuur in overeenstemming met het BPA de huidige
stedenbouwkundige voorschriften verfijnen en een aantal
bestemmingen wijzigen.

Het plangebied biedt bij het nulalternatief eveneens ruimte
voor een vernieuwing van het woonpatrimonium maar zonder
bijkomende garanties voor de ruimtelijke kwaliteit. Als gevolg
zal de omgevingskwaliteit dalen. De verdichting die zal worden
gerealiseerd zal niet zorgen voor kernversterking.

Het RUP zoekt een evenwicht tussen de nood aan ruimte voor
meergezinswoningen en nieuwe woonvormen en andere functies
terwijl ook de leefkwaliteit voor de bewoners wordt gegarandeerd.

Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het
RUP of deze plan-MER-screening.

Het centrum van Lendelede wordt reeds gekenmerkt door een
sterke verweving van wonen en functies.
Het gemeentebestuur van Lendelede streeft - in overeenstemming
met het GRS - naar een gerichte verweving van functies, het
versterken van de woonstructuur en de kwaliteit van het openbaar
domein. Deze optie uit het GRS wordt via dit RUP verder uitgewerkt
door middel van een aantal beperkte bestemmingswijzigingen
en een actualisering en verfijning van de stedenbouwkundige
voorschriften.
Hierbij worden een aantal lokale opportuniteiten mogelijk
gemaakt binnen een globale woonvisie.
Gezien deze concrete situatie, de ruimtelijke context en de nood

9.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied bevat nog voldoende onbebouwde grond om
(gedeeltelijke) alternatieve ontwikkeling/inrichting mogelijk te
maken als groenzone, recreatiezone of (beperkte) bedrijvigheid.
In overeenstemming met het GRS streeft het gemeentebestuur
van Lendelede om economische functies en wonen binnen het
woonweefsel van Lendelede op een harmonische manier te
verweven. Binnen het plangebied wenst men grotendeels de
huidige bestemmingen te behouden om ruimte te bieden aan
kernversterking met enkele gerelateerde functies. Op voorwaarde
dat de stedenbouwkundige voorschriften verder verfijnd worden
kan in de toekomst een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid
voor de omgeving gegarandeerd worden.
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Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.

9.3. Beschrijving en
inschatting van de
mogelijke milieueffecten
9.3.1. EFFECT OP DE GEZONDHEID EN DE
VEILIGHEID VAN DE MENS
Referentiesituatie
Het plangebied maakt deel uit van de gemeente Lendelede.
Lendelede is een kleine gemeente gelegen in het noorden van het
arrondissement Kortrijk, tussen de verstedelijkte gebieden van
Izegem-Roeselare en Kortrijk. De gemeente Lendelede bestaat uit
een centraal gelegen dorpskern omgeven door open ruimte met
landbouw.
Het plangebied situeert zich in de kern van het dorp, aansluitend
en ten zuidoosten van de Sint- Blasiuskerk. De dorpskern van
Lendelede is opgebouwd uit vijf invalswegen die samenkomen op
het centraal dorpsplein met de Sint-Blasiuskerk.
Het omvat een mix van gebouwen voor meergezinswoningen,
gemeenschapsvoorzieningen, rijwoningen, verkavelingen...
Momenteel is er geen productiebedrijvigheid in het plangebied.
Er zijn geen vergunningsplichtige activiteiten aanwezig. Er zijn
echter wel een aantal meldingsplichtige activiteiten aanwezig,
zoals een afvalwaterzuiveringinstallatie voor de behandeling
van kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken,
elektriciteitscabines (transformatoren), stookolie- en mazouttanks...
In de omgeving van het plangebied, gemiddeld op 500 m afstand
zijn er wel een viertal klasse 2 bedrijven met een milieuvergunning
aanwezig. Eveneens zullen er in de toekomst een aantal KMO’s
gebundeld worden op het lokale bedrijventerrein genaamd
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“Nelca”. Het betreft hier een reconversiesite met ruimte voor
wonen, economie en een nieuwe wijkverzamelweg. Deze site is
momenteel nog in volle ontwikkeling en verkoop van gronden
is pas voorzien voor 2018. Er zijn geen structurele problemen of
klachten bekend bij de milieudienst van Lendelede in verband met
gezondheids-, hinder- of veiligheidsrisico’s in het plangebied of de
omgeving.

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal van
2 kilometer van het plangebied.

AL

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
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Het RUP voorziet grotendeels het behoud van de huidige
bestemmingen als zone voor gemeenschapsvoorzieningen
of zone voor wonen. Enkele percelen binnen het plangebied
ondergaan wel een bestemmingswijziging. Vanwege de menging
van woningen, KMO’s en gemeenschapsvoorzieningen is het
aangewezen om de evolutie van de ruimtelijke en leefkwaliteit
goed op te volgen. Om een overschrijding van de ruimtelijke
draagkracht te voorkomen is het essentieel om over goed
uitgebalanceerde stedenbouwkundige voorschriften te
beschikken. Er zal geen ruimtelijke grootschalige (productie)
bedrijvigheid worden toegelaten.
Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met
de omgeving voldoende aandacht gaan naar de aard van de
activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s.
Voor activiteiten, die ingedeeld zijn binnen Vlarem, gelden de
algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de toepasselijke
Vlarem-normen die de hinder beperken tot een aanvaardbaar peil
voor de (woon)omgeving. Tevens kunnen indien nodig bijzondere
voorwaarden opgelegd worden in functie van de vereiste
milieukwaliteit.
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De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een
veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied. Een
ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet nodig. Een online
VR-toets werd uitgevoerd met als conclusie: “Voor wat betreft
het aspect externe mensveiligheid stelt er zich geen probleem;
het RUP dient niet verder voorgelegd te worden aan de dienst
Veiligheidsrapportering.”
Het aspect verkeersveiligheid wordt verder binnen de discipline
mobiliteit bekeken.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m veiligheid
en gezondheid van de mens die in het verder verloop van het
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING
Referentiesituatie
Het plangebied maakt deel uit van de gemeente Lendelede.
Lendelede is een relatief kleine gemeente gelegen in het noorden
van het arrondissement Kortrijk, tussen de verstedelijkte gebieden
van Izegem-Roeselare en Kortrijk. De gemeente Lendelede bestaat
uit een centraal gelegen dorp omgeven door landbouw.
Het RSV stelt dat Lendelede gelegen is in het buitengebied. Het
PRS W-VL situeert de gemeente Lendelede in de Middenruimte.
Bepalend voor deze ruimte en het bijhorende ruimtelijke beleid zijn
de stedelijke gebieden en het gelijkmatig gespreid rasterpatroon
van kernen als bundeling van activiteiten. Bovendien selecteert
het PRS W-VL Lendelede als bedrijfsondersteunend hoofddorp.
Lendelede heeft een ondersteunende rol voor wonen en werken in
het buitengebied, naast een lokale verzorgende rol.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt de doelstelling
om te streven naar een harmonische verweving van wonen en
werken, die rekening houdt met de ruimtelijke draagkracht van de
omgeving.
Het plangebied situeert zich in de kern van het dorp, aansluitend
en ten zuidoosten van de kerk. De dorpskern van Lendelede is
opgebouwd uit vijf invalswegen die samenkomen op het centraal
dorpsplein met de Sint-Blasiuskerk.
Het plangebied wordt begrensd door:
•
het Dorpsplein en de Kasteelstraat in het noorden
•
de Sint-Jozefstraat in het oosten
•
de Stationsstraat in het noordoosten
•
de Juliën Ottevaerelaan in het noordoosten
•
het wandelpad langs het waterbufferbekken tussen de Juliën
Ottevaerelaan en de Nieuwstraat

•

•
•

de contouren van het groene binnengebied tussen de
Nieuwstraat en de Heulsestraat, met inbegrip van de nieuwe
wijk Kloostertuin
de Kuurnestraat in het zuiden
de Heulsestraat in het westen

Het plangebied omvat een mix van gebouwen voor
gemeenschapsvoorzieningen, KMO-gebouwen, handel,
rijwoningen, woningwijken en meergezinswoningen. Alle nodige
dagelijkse voorzieningen zijn aanwezig in het centrum van
Lendelede. Vanwege deze diversiteit in gebouwtypes en complexe
begrenzing wordt er een onderverdeling in drie deelgebieden
vooropgesteld. Voor een opsomming van deze deelgebieden en
zones, zie pagina 7 en 34 van de startnota.
Lendelede is omringd door landbouwgebied, maar er is nagenoeg
geen landbouwgebruik in het plangebied. Slechts het ruitvormige
perceel in deelzone 2 is voorlopig in gebruik als grasland. De open
en groene ruimte is eveneens beperkt. In deelzone 1 is er geen
vernoemingswaardige groene ruimte aanwezig.
In deelzone 2 is er sprake van groene ruimte, namelijk de private
eigendom en tuinen van het klooster en de scholen. Er is nog
een groen perceel (ruitvormig) aansluitend op de groengebieden
van de scholen, in eigendom van de gemeente. Het is in praktijk
publiek toegankelijk maar niet ingericht als publiek groen.
Eveneens is het nooit ingericht als een publiek toegankelijke ruimte
en heeft het deze functie nooit vervuld.
In deelzone drie, ten zuiden van de Stationsstraat ligt een
publieke groene ruimte met een door afsluiting beveiligd
waterbufferbekken en een langslopend wandel- en fietspad. Dit
groengebied sluit aan op de publieke parking van de gemeente.
Enige geplaveide open ruimte binnen in het plangebied heeft
telkens een parkeerfunctie.
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Er is ontsluiting naar de dorpskern van Lendelede door middel van
vijf invalswegen:
•
de Winkelsestraat
•
de Izegemsestraat
•
de Kasteelstraat
•
de Stationsstraat
•
de Heulsestraat
Deze invalswegen zijn niet voorzien van fietspaden maar wel van
voetpaden aan beide zijden van het baanvak. Deze invalswegen
komen allen uit op het Dorpsplein, dat bijgevolg heel wat verkeer
moet verwerken. Vanwege deze reden is de dorpskern voorzien
van verschillende publieke parkings.
Het plangebied heeft ontsluiting door drie van bovenstaande
invalswegen: namelijk de Heulsestraat in het westen, de
Kasteelstraat in het noordoosten en de Stationsstraat parallel
aan de Kasteelstraat. Het plangebied bevindt zich buiten het
afgebakend gebied voor herbevestigd agrarisch gebied.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Deze visie stemt overeen met het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan om te streven naar een harmonische verweving
van wonen en werken, die rekening houdt met de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving. Het vrijwaren van de gebouwen
met erfgoedwaarde is belangrijk om de authentieke sfeer in het
dorp te bewaren. Om deze erfgoedwaarde in kaart te brengen
moet er een onroerenderfgoedtoets worden uitgevoerd. Op deze
manier wordt ook de ruimtelijke kwaliteit gevrijwaard.
Er blijft eveneens een behoefte in de gemeente Lendelede aan
bijkomende woongelegenheden die voldoen aan de huidige
comfort- en energie-eisen. Het creëren en hanteren van een visie
met betrekking tot wonen heeft voornamelijk nut op vlak van
optimaal ruimtegebruik en het realiseren van een gedifferentieerd
woonaanbod. De milieueffecten afkomstig van het ontwikkelen
van een aantal woningen in het plangebied zullen beperkt zijn
vanwege de beperkte en kleinschalige oppervlakte. Het is wel
belangrijk om deze visie op te stellen om een coherent geheel van
woningen te bekomen. Er is geen professioneel landbouwgebruik
in het plangebied.

Het RUP voorziet grotendeels een bestendiging van de huidige
hoofdbestemmingen als woongebied. Hoofdzakelijk bij de
10 eerder vermelde locaties, verspreid over de 3 deelzones,
wenst men bijsturingen van de bestemming uit te voeren. De
stedenbouwkundige voorschriften worden aangepast in functie
van het realiseren van extra woongelegenheden. Dit is nodig
omwille van verschillende redenen:
•
het vrijwaren van de ruimtelijke kwaliteit
•
het ontwikkelen van ruimte met als bestemming wonen

Leemten in de kennis: /

Om het eerste bovenstaande doel te verwezelijken is het belangrijk
om bij elke beoordeling van een omgevingsvergunningsaanvraag
zowel de milieukwaliteit als de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving in acht te nemen.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m. ruimtelijke
ordening die in het verder verloop van het RUP dienen
meegenomen te worden.

/

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

70

Leiedal, SEPTEMBER 2019
Gemeente lendelede - RUP dorpskom

Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2016
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9.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT,
FAUNA EN FLORA

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010

Referentiesituatie
Het plangebied is grotendeels bebouwd en deels onbebouwd. Het
plangebied bestaat voornamelijk uit een mix van wooneenheden,
gemeenschapsdiensten en diensten.
De onbebouwde ruimte situeert zich in het plangebied zone 2 en
zone 3. In deze delen van het plangebied zijn er nog gedeelten
bouwvrij.
De Biologische Waarderingskaart (BWK) duidt het plangebied aan
als ‘biologisch minder waardevol’. Uitsluitend 2 percelen in zone 2
zijn aangeduid als “complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen”. Namelijk de tuin die eigendom is van het
klooster “Sint-Vincentius” en de tuin die in eigendom is van de “Vrije
Basisschool Lendelede”. Deze zijn aangeduid met de kartering
“kj”, namelijk een hoogstamboomgaard. Het overig groen bestaat
voornamelijk uit de tuinen van de woningen.
In de ruimere omgeving (< 1 km) van het plangebied zijn er nog
een aantal percelen ingedeeld als een complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen. Belangrijke
groengebieden van Lendelede zijn de Bergkapel op het voormalige
stortterrein en het Patrijzenbos op ca. 300 meter. Er zijn in de
nabijheid van het plangebied geen gebieden aangeduid als
“biologisch waardevol” of “biologisch zeer waardevol”.
Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is de “Mandelhoek” gelegen op ca.
4 km ten oosten van het plangebied. Bijkomend de West-Vlaamse
Leievallei (gebiedsnr. 126) is gelegen op ca. 5 km ten oosten van
het plangebied.
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn, afgezien van de (park)tuin van het klooster Sint-Vincentius,
momenteel geen aanzienlijke biologische waarden aanwezig in
het plangebied. Er worden dan ook door het plan geen potentiële
biologische waarden bedreigd of aangetast.
Het behoud van de huidige situatie en de toekomstige
mogelijkheden voor de aanbouw van woningen houden geen
aanzienlijke aantasting van het ecologisch potentieel in. Er wordt
geen significante invloed uitgeoefend op de “Mandelhoek “op
ca. 4 km ten oosten van het plangebied. Eveneens is er geen
opmerkbare invloed op de West-Vlaamse Leievallei (gebiedsnr. 126)
op ca. 5 km ten oosten van het plangebied.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m. fauna en flora
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.4. EFFECT OP ENERGIE- EN
GRONDSTOFFENVOORRAAD

9.3.5. EFFECT OP DE BODEM
Referentiesituatie

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft geen betrekking op energie- of
grondstoffenvoorraad. Als maatregelen kunnen op projectniveau
mogelijkheden benut worden van lokale hernieuwbare energie
(zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, microwarmtekrachtkoppeling…). Vanaf 1 januari 2014 geldt de
verplichting bij nieuwbouwwoningen om hernieuwbare energie te
integreren in het planconcept (met als alternatief een lager E-peil
of te participeren in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 2021
geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen verblijven dienen te
voldoen aan de BEN-norm.
Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard, het
onverharde gedeelte bestaat uit private tuinen en percelen van
de gemeente. Op de bodemkaart is het plangebied grotendeels
aangeduid als antropogeen. Uitsluitend een klein gedeelte in het
oosten van het plangebied wordt aangeduid als vochtig zandleem.
Er werd reeds 1 oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in het
noorden van het plangebied:
- dossiernr: 13768.0 conf: OBO laatste: OBO-2001
Voor zover bekend is er geen bodemverontreiniging vastgesteld op
dit perceel.
Bijkomend werden er in de omgeving ook nog een aantal
oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en een aantal
bodemsaneringen uitgevoerd.
Waarvan 2 aanpalend aan het plangebied:
-dossiernr: 19733.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2005
(beschrijvend bodemonderzoek)
-dossiernr: 2841.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2014
(bodemsanering)
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft als doel het centrum van het dorp verder te
verdichten. Hierbij wordt een harmonische verweving van functies
beoogd. Als gevolg ondergaan een aantal percelen binnen het
plangebied een wijziging van de bestemming of een bijsturing van
de stedenbouwkundige voorschriften.
Het RUP behoudt de mogelijkheid om woningen te (her)bouwen of
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woongelegenheden te verdichten. De bodem (vochtig zandleem)
is geschikt voor het bouwen van constructies en infiltratie van
regenwater.
Bij de bouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd
worden. De regeling op het grondverzet is van toepassing (vanaf
200 m³ of percelen opgenomen in het bodeminformatieregister)
waarbij de nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig
zijn). Eventuele nieuwe risico-activiteiten die zich vestigen
(Vlarebo-lijst) vallen onder de onderzoeksplicht met een periodiek
oriënterend bodemonderzoek. Voor zover het bedrijf onder
de Vlarebo-lijst valt, zal een oriënterend bodemonderzoek
een eventuele bodemverontreiniging aantonen. De Vlaremvoorschriften bevatten preventieve maatregelen om het risico op
bodemverontreiniging te beperken.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m. bodem die
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.6. EFFECT OP HET WATER

De gemeente Lendelede heeft het rioleringsbeleid overgedragen
aan Infrax.

Referentiesituatie

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking
vanaf 1/7/2017):
•

Niet overstromingsgevoelig

Het volledige plangebied is gelegen in “centraal gebied” volgens
het zoneringsplan. Het afvalwater van Lendelede wordt afgevoerd
naar het rioolwaterzuiveringsstation van Beveren-Leie.
Er zijn geen waterlopen binnen het plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•
Infiltratiegevoelig
•
Grotendeels matig gevoelig voor grondwaterstroming,
beperkt zeer gevoelig
•
Beperkt erosiegevoelig
Op de provinciale kaart staat het plangebied aangeduid als moeilijk
infiltreerbaar.
Er zijn geen problemen gekend omtrent wateroverlast in het
plangebied. Het plangebied is gelegen op een heuvelkam en
bevat ongeveer 5 meter verschil in reliëf, waardoor water wordt
afgevoerd in zuidelijke en oostelijke richting d.m.v. nog gemengde
riolering. Het plangebied maakt deel uit van het afstromingsgebied
van de Ledebeek en de Hazebeek. Er is in het oosten van het
plangebied reeds een waterbufferbekken aanwezig.
Op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan staat de renovatie van de
riolering in de Stationsstraat aangeduid als “niet geprioriteerd”. De
rest van het plangebied is niet aangeduid met een kenmerk.

Het plangebied ligt niet in een effectief of mogelijks
overstromingsgevoelig gebied. Het RUP behoudt voornamelijk
de mogelijkheid tot woningen te (her)bouwen of te verdichten.
Bijkomende verhardingen kunnen in principe impact hebben
stroomafwaarts, maar door de beperkte oppervlakte is dit niet te
verwachten. Bijkomend is in het oosten van het plangebied reeds
een waterbufferbekken aanwezig. Mogelijks kan dit helpen de
beperkte invloed van de verhoging van afvoer van hemelwater
te verzachten. Ondergrondse constructies (bv. garages)
hebben door hun beperkte omvang geen relevante invloed op
grondwaterstromingen of de waterhuishouding.
Bij nieuwe woningen of verhardingen wordt voldoende buffering
voorzien overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening hemelwater. De toplaag van de bodem is zandleem
en deze is goed infiltreerbaar. Deze toplaag is dun en daaronder
bevindt zich klei. Dit grondtype is moeilijk infiltreerbaar waardoor
buffering aangewezen is. Deze verordening bepaalt ook dat
wanneer een gebouw uitgebreid wordt, maximaal eenzelfde
oppervlakte meegerekend wordt in de opgelegde buffering.
De provinciale richtlijnen stellen een buffervolume voorop van
330 m³ per ha verharding bij projecten > 1.000 m2 verharding of
bebouwing.
Toch blijft het aangewezen om verhardingen, zoveel als mogelijk,
aan te leggen in waterdoorlatende materialen.
Bijkomend wordt het afvalwater door de riolering verzameld in een
collector en afgevoerd naar het rioolwaterzuiveringsstation van
Beveren-Leie.
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zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), februari 2018
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017
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Bron: VMM/AGIV, juli 2017
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Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m. water die
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

•

Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit
niet schaadt (bv. parkings voor personenwagens), bij voorkeur
in waterdoorlatende materialen.
Bij bijkomende woonontwikkeling met nieuwe wegen moet
de aansluiting van de riolering in samenspraak met Infrax
gepland worden.

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

9.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN
KLIMATOLOGISCHE FACTOREN
Referentiesituatie
Er is een VMM-meetstation voor luchtkwaliteit in Roeselare op een
10-tal kilometer afstand en in Zwevegem op een 15-tal kilometer
afstand. De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk was volgens het
VMM-geoloket van een matige kwaliteit omwille van de vele
emissies in de verstedelijkte regio Kortrijk-Roeselare. De cijfers
over de afgelopen jaren tonen een merkelijke verbetering van de
luchtkwaliteit. Het VMM-loket luchtkwaliteit geeft nu een totale
index van 3 (vroeger 5), een gemiddelde PM10-concentratie van
15 µg/m3, tussen de 10-15 overschrijdingen per jaar van de
50 µg/m3 fijn stof grenswaarde en een gemiddelde NO2concentratie van 12 µg/m3. Voor de gemeenten van de regio werd
een CO2-nulmeting uitgevoerd (data 2015). Voor de gemeente
Lendelede bedraagt deze 4,9 ton CO2 per inwoner per jaar.
Geen belangrijke emissiebronnen naar de omgeving toe. De
milieudienst van de gemeente Lendelede meldt geen structurele
klachten rond lucht- of stofhinder in relatie tot het plangebied.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit in relatie
met het plangebied. De algemene maatregelen vanuit de
diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit,
toepassing vlarem-normen, EPB…) resulteren op termijn in een
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Met het RUP wordt de mogelijkheid bestendigd om een 30-tal
wooneenheden te realiseren op termijn. Dit brengt een beperkte
verhoging van luchtemissies met zich mee.
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Stookinstallaties vormen een belangrijke bron van emissies in deze
context. De effecten op luchtkwaliteit blijven globaal wel beperkt
en zorgen niet voor een significante of bijkomende impact van de
luchtkwaliteit.
Meer woningbouw brengt ook verkeersgeneratie met zich mee,
maar deze zal beperkt zijn (zie verder bij mobiliteit).
De gemeente Lendelede heeft een nulmeting van de CO2-emissie
in het kader van het ondertekenen van de Covenant of Mayors. Met
een actieplan (gemeenschappelijk met de 13 gemeenten van de
regio) wordt gestreefd naar een klimaatneutrale regio in 2050.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m. bodem die
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.8. EFFECT OP HET GELUID
Referentiesituatie
Het plangebied situeert zich in de kern van het dorp, aansluitend
en ten zuidoosten van de Sint-Blasiuskerk. Het plangebied omvat
geen actieve bedrijvigheid.
Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen structurele
problemen bekend op gebied van geluid of lawaai die afkomstig
zijn van de bedrijven in de omgeving.
Potentiële emissiebronnen in de nabijheid van het plangebied zijn
nagenoeg uitsluitend afkomstig van verkeer.
Op ongeveer 500 meter in de omgeving van het plangebied zijn
enkele productiebedrijven terug te vinden.
Bijkomend ligt de KMO-zone Nelca ten noordoosten van het
plangebied op ca. 250 meter. Dit lokaal bedrijventerrein dat
reconversie ondergaat naar KMO-zone en woongelegenheid ligt
tussen het dorpscentrum en de N36.
De milieudienst van de gemeente Lendelede meldt geen specifieke
klachten rond geluidsoverlast in relatie tot het plangebied.
Het wegverkeer vormt geen structurele hinder op gebied van
geluid die de kwaliteitsdoelstellingen voor kernen langsheen
verbindingswegen zou overschrijden. Dankzij de beperkte
toegelaten snelheid in de bebouwde kom blijft de hinder
aanvaardbaar.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
In de huidige situatie kan in het woongebied alleen beperkte
bedrijvigheid verenigbaar met de (woon)omgeving en de
bestemmingen.
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De komst van (nieuwe) bedrijven zal dus geen relevante bron
van lawaai betekenen voor de (woon)omgeving. Voor ingedeelde
inrichtingen gelden de Vlarem-geluidsnormen, die garant staan
voor de omgevingskwaliteit.
Vanwege de nabije ligging van woningen en verkavelingen is het
belangrijk om de ruimtelijke en leefkwaliteit te garanderen.
In het RUP worden geen activiteiten toegelaten die de ruimtelijke
draagkracht van de (woon)omgeving kunnen overschrijden.
Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met
de omgeving voldoende aandacht gaan naar de aard van de
activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m. geluid
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

9.3.9. EFFECT OP HET LICHT
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen belangrijke bronnen van lichthinder in de omgeving
van Lendelede. De straatverlichting zorgt functioneel voor
voldoende verlichting. Bij de aanleg van nieuwe straten zal er
aangepaste verlichting geplaatst worden. Deze is erop gericht de
functionaliteit te garanderen zonder overmatige lichthinder te
genereren. De openbare verlichting wordt ‘s nachts op bepaalde
plaatsen gedoofd. Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen
gekende problemen op gebied van lichthinder.
Door de beperkende aard van het RUP omtrent de vestiging van
nieuwe bedrijvigheid, kan er geconcludeerd worden dat er geen
bijkomende relevante lichtbronnen zullen worden geplaatst.
Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.10. EFFECT OP DE STOFFELIJKE
GOEDEREN, HET CULTUREEL
ERFGOED EN HET LANDSCHAP

traditioneel landschap ‘Land van Roeselare-Kortrijk. Het plangebied
bevat weinig groen, uitsluitend het groen aanwezig in de tuinen.
Waarvan de tuin die eigendom is van het klooster “Sint-Vincentius”
en de tuin die in eigendom is van de “Vrije Basisschool Lendelede”,
de grootste bijdragers zijn.

Referentiesituatie
Het plangebied maakt deel uit van de dicht bebouwde
kern van Lendelede. Het plangebied omvat woningen,
gemeenschapsdiensten en een grote diversiteit aan andere
functie-gerelateerde gebouwen.
Binnen het plangebied situeren zich elf relicten opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed.
In deelzone 1:
•
Neoclassicistisch burgerhuis
•
Dorpswoning en magazijn
•
Gemeenteschool
•
Herberg ‘t Nieuw Paradijs, hoekhuis met opslagplaats
In deelzone 2:
•
Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut
•
Dorpswoning
•
Burgerhuis van 1904
•
Neoclassicistisch burgerhuis
•
Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius
•
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van de Knok
•
Fontein met sculptuur Hond met kind en zogend hondje
Er zijn geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten,
noch cultuurhistorische landschappen.
In de omgeving van het plangebied, binnenin het dorpsweefsel
van Lendelede zijn er nog een aantal relicten aanwezig.
Er zijn geen beschermde monumenten binnen het plangebied of
in de omgeving (< 2 km) aanwezig. Lendelede is gelegen in het
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Op gebied van archeologie kent Lendelede, binnen het RUP, geen
archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris
(CAI) zijn opgenomen. Wel is de kerk “Sint-Blasius” aangeduid als
locatie van een middeleeuwse vroeggotische kerk.
De gemeente werkt in samenwerking met de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst IOED, een strategische waardering van
het geïnventariseerde bouwkundig erfgoed uit, op gemeentelijk
niveau.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft als doelstelling het behoud van de ruimtelijke
kwaliteit terwijl er bijkomende mogelijkheden inzake
woongelegenheden gecreërd worden. Het vrijwaren van
gebouwen significante erfgoedwaarden verzekeren de authentieke
dorpssfeer. Eveneens zorgt dit voor een verhoging van de
ruimtelijke beeldkwaliteit.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet
bescherming van het archeologisch erfgoed” (nu geïntegreerd
in het onroerend erfgoeddecreet). Voorafgaandelijk aan de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal de opmaak van een
acheologienota vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als
de aanvrager publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist
zijn vanaf een bodemingreep > 1.000 m² op een perceel > 3.0000
m². Zo kan de kans op mogelijke vondsten ingeschat worden.
Hierna kan een archeologisch vervolgonderzoek volgen indien er
voldoende aanwijzingen zijn van een vermoedelijk bodemarchief.

De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m stoffelijke
goederen, erfgoed en landschap die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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Dorpswoning en magazijn
Neoclassicistisch burgerhuis
Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

Gemeenteschool
Dorpswoning
Gemeenteschool

Burgerhuis van 1904

Neoclassicistisch burgerhuis van 1899

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius
Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015

Legende
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(niet aanwezig in plangebied)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel of Kapel van de Knok

Beschermd onroerend erfgoed

(niet aanwezig in plangebied)

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2016
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9.3.11. EFFECT OP DE MOBILITEIT
Referentiesituatie
De gemeente Lendelede beschikt sinds 12 september 2006
over een goedgekeurd mobiliteitsplan. Dit plan werd verbreed
en verdiept in een beleidsplan. Het beleidsplan behandelt drie
werkdomeinen, aangevuld door een actieplan en monitoring:
•
de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en hun
mobiliteitseffecten
•
ingrepen in de verkeersnetwerken
•
mobiliteitsmanagement
Er is ontsluiting naar de dorpskern van Lendelede door middel van
vijf invalswegen:
•
de Winkelsestraat
•
de Izegemsestraat
•
de Kasteelstraat
•
de Stationsstraat
•
de Heulsestraat
De Izegemsestraat, Kasteelstraat en de Stationsstraat sluiten aan
op het hogere wegennetwerk, namelijk de N36. Vandaaruit kan
men de aansluiting op het netwerk van snelwegen verkrijgen.
De invalswegen zijn niet voorzien van fietspaden maar wel van
voetpaden aan beide zijden van het baanvak. Deze invalswegen
komen allen uit op het Dorpsplein. Vanwege deze reden is de
dorpskern voorzien van verschillende publieke parkings. Echter
doordat er geen sprake is van doorgaand verkeer, is er ook geen
congestie van het verkeer.
Het plangebied heeft ontsluiting door drie van bovenstaande
invalswegen: namelijk de Heulsestraat in het westen, de
Kasteelstraat in het noordoosten en de Stationsstraat parallel aan
de Kasteelstraat.

Langs de Heulsestraat passeert de buslijn 60 die Kortrijk via
Lendelede verbindt met Roeselare. Her en der in Lendelede liggen
belbushaltes verspreid, onder meer nabij het plangebied ter
hoogte van het dorpsplein, in de Nieuwstraat en in de Heulsestraat.
Lendelede beschikt niet meer over een station. De dichtstgelegen
stations (op ca. 3 km) zijn Ingelmunster en Izegem. Het station van
Kortrijk ligt op ca. 6 km.
Het functioneel netwerk voor fiets- en wandelverkeer situeert zich
op de vijf invalswegen, zijnde de Heulsestraat, het Dorpsplein,
de Stationsstraat, de Nieuwstraat en de Kuurnsestraat. Deze
invalwegen zijn niet voorzien van fietspaden. Het recreatief
netwerk voor beiden situeert zich in het westen van het
plangebied. Doorheen het plangebied lopen geen buurtwegen.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Voor het centrum van Lendelede staat de verkeersleefbaarheid
voorop. Het plangebied heeft een goede ontsluiting via de
vijf invalswegen richting het hoofdwegennet. Doordat deze
verkeersstromen samenkomen op het dorpsplein, betekent dit dat
het verkeer geconcentreerd wordt rondom het dorpsplein.
Het RUP zal geen aanzienlijke hoeveelheden bijkomende
verplaatsingen veroorzaken. Het betreft voornamelijk een beperkt
aantal percelen die een aangepaste bestemming zullen ontvangen.
De hoofdcategorie blijft bijna altijd wonen. Op deze manier
kan men de dorpskern van Lendelede verder verdichten. Een
optimalisering van het ruimtegebruik is het grootste doel.
Dit resulteert in een toename van het aantal vervoersbewegingen,
maar niet in een relevante overbelasting voor het wegennet.
Vanwege de beperkte toename in verplaatsingen en de spreiding
in de tijd.
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Het is belangrijk binnen het RUP geen activiteiten toe te laten
die de ruimtelijke draagkracht van de (woon)omgeving kan
overschrijden.
De ontsluiting van mogelijke toekomstige woongelegenheden,
ontwikkeld op het ruitvormige perceel, dient via de Kloostertuin/
Violierstraat te gebeuren. Er wordt gemiddeld 1,5 parkeerplaatsen
per woning voorzien.
Verder zijn er een aantal veilige doorsteken doorheen zones
aanwezig, wat zorgt voor veilige verkeerssituaties voor zwakke
weggebruikers.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m mobiliteit
van de mens die in het verder verloop van het RUP dienen
meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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9.3.12. Overzicht van de beoordeling van de
aanzienlijke milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect

9.4. De kenmerken van plannen
en programma’s
De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en
andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en
gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

ja/nee
Effect op
- gezondheid en veiligheid van de mens

nee

- ruimtelijke ordening

nee

- biodiversiteit, flora en fauna

nee

- energie en grondstoffenvoorraad

nee

- bodem

nee

- water

nee

- atmosfeer en klimatologische factoren

nee

- geluid

nee

- licht

nee

- stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

- landschap

nee

- mobiliteit

nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die
binnen het RUP worden voorzien, zijn er vermoedelijk weinig
tot geen effecten met een grote invloed op het milieu en de
leefomgeving te verwachten.
Er zijn geen cumulatieve effecten te verwachten met andere
ontwikkelingen in de omgeving.

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van
hulpbronnen.
De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met
inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel,
beïnvloedt.
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de
hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.
De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen,
vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling
Niet relevant voor dit RUP.
Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan
Zie punt 2.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving
van de Europese Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.
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10. Conclusie
Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdend met
de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte
van de huidige toestand (referentiesituatie), de milderende
maatregelen die in het plan geïntegreerd worden en de passende
flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken,
vermoedelijk geen aanzienlijke milieueffecten verwacht.
Op 2/4/2019 werd door de Vlaamse Overheid, Departement
Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning
en –projecten, dienst Milieueffectrapportage als conclusie bepaald,
dat er geen plan-MER moet worden opgesteld voor het RUP
Dorpskom Lendelede (ref. SCRI18026).

Leiedal,, SEPTEMBER 2019
Gemeente lendelede - RUP dorpskom

91

