gemeente Wevelgem
RUP gullegem kern

september 2019, scopingnota

Colofon

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit de volgende niet te scheiden onderdelen:
t toelichtingsnota
t

Dit document is een publicatie van:
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk
tel +32 56 24 16 16 - rup@leiedal.be
Ontwerpers - Ruimtelijk Planners:
Jozefien Bernard
Bram Lattré

Opdrachtgever:
Gemeente Wevelgem
Burgemeester:
Jan Seynhaeve

Voorzitter Gemeenteraad:
Jacques Vanneste

Algemeen directeur:
Kurt Parmentier

2

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

effectenrapportage

toelichtingsnota

TN-2

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

Inhoudsopgave
1.

d o e l s t e l l i n g R U P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 4

1.1.

Onderwerp van het RUP

TN-4

1.2.

aanpak

TN-4

1.3.

overzicht BPA’s en rup’s die zullen worden opgeheven

1.4.

overzicht verkavelingen die zullen worden opgeheven

2.

a f b a k e n i n g p l a n g e b i e d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 1 2

3.

F e i t e l i j k e t o e s ta n d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 1 5

3.1.

Ruimtelijke informatie

TN-15

3.2.

Toestand van het leefmilieu en de natuur

TN-23

3.3.

Knelpunten en potenties

TN-23

4.

j u r i d i s c h e t o e s ta n d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 2 4

4.1.

overzicht

TN-24

4.2.

gewestplan

TN-26

4.3.

BPA’s en RUP’s

TN-27

4.4.

milieuvergunningen

TN-27

4.5.

planologisch attest dujardin

TN-30

4.6.

onroerend erfgoed

TN-33

4.7.

buurtwegen

TN-37

4.8.

relatie m.b.t. herbevestigd agrarisch gebied

TN-38

TN-6
TN-10

4.9.

VEN-gebied, IVON-gebied

TN-39

4.10.

Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied

TN-40

5.

P l a n n i n g s c o n t e x t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 4 1

5.1.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

5.2.

Afbakening stedelijk gebied

TN-41

5.3.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

TN-41

5.4.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

TN-42

5.5.

Mobiliteitsplan (2011)

TN-46

5.6.

Woonplan 2008 en woonprogrammatie 2016

TN-47

5.7.

Beleidskaart Open Ruimte Wevelgem

TN-47

TN-41

5.8.

gebiedsvisie heerlijke heulebeek

TN-48

5.9.

signaalgebied langs de heulebeek, ter hoogte van de wijk pijplap

TN-49

6.

o n t w i k k e l i n g s s t r at e g i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N - 5 0

6.1.

Basisuitgangspunt: het doordacht inzetten van het stedenbouwkundig
instrumentarium en vermijden van overlap

6.2.

wat verordenend vastleggen in een gebiedsdekkend RUP en wat niet?

6.3.

zones waarvoor visie uitgewerkt zal worden in de loop van het verdere
planningsproces

Leiedal, september 2019

TN-50
TN-51

TN-54

TN-3

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

1. doelstelling RUP
1.1.

Onderwerp van het RUP

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
t

Op vandaag is in Gullegem een lappendeken aan BPA’s en verkavelingsplannen
aanwezig. De gemeente wil deze verschillende plannen vervangen door
één gebiedsdekkend RUP. Op die manier wil de gemeente administratieve
vereenvoudiging nastreven en zal een hedendaags ruimtelijk beleidskader met
eenduidige regels van toepassing zijn voor de ganse kern van Gullegem.

t

Met het RUP zal ook een invulling gegeven worden aan het koppelingsgebied. De
zone aan Driemasten die aansluit op de straat ‘Ballingbos’ maakt niet langer deel uit
van het plangebied na de eerste raadpleging.

t

Het signaalgebied en de site Beaulieu-De Coene worden eveneens niet langer
opgenomen in het RUP na de eerste raadpleging.

t

Het RUP behandelt ook de site Dujardin, waarvoor een planologisch attest werd
afgeleverd op 12/07/2017.

t

RUP Roterij - dat nog niet gerealiseerd is - en de woongebieden vastgelegd in het
GRUP Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk (ijzerpoort noord en zuid) worden niet
meegenomen in het plangebied. Ook het onbebouwd woongebied ter hoogte van
het Pereboomhof wordt niet opgenomen in het plangebied.

s i tue ri ng gulleg e m

1.2. aanpak
Onderstaand schema geeft de globale aanpak weer van de uitwerking van het RUP. Met
dit gebiedsdekkend RUP wordt een flexibilisering op planningsniveau beoogt, waar de
niet-gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgesloten, maar waar de individuele
aanvrager via zijn vergunningsaanvraag de ruimtelijke kwaliteit moet aantonen. Aspecten
die in verordeningen zijn opgenomen, zullen niet verordenend vastgelegd worden in het
RUP.
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Uitvoering van het beleid

Wat verordenend
vastleggen en
waarom?

Verordenend plan en
voorschriften (RUP)

Wat niet
verordenend
vastleggen en
waarom?

Gemeentelijke
verordening

Beoordeling van
omgevingsvergunningen

GUL022

GUL028

GUL008b

Rijs
GUL007b

GUL005c

Wev 04.1

Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium
Wev 04.1 Wev 21.1 GUL005d
GUL003g2

Wev 10.1
Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, september 2019 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Domein Bergelen
Regionaal stedelijk gebied Kortrijk

Legende

Peperstraat
Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

GUL003h

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld
GUL017
Provinciale RUP's - contouren

Peperstraat
Provinciale RUP's - deelgebieden

IJzerpoort GUL019a

HEU010a

GUL008-1d

GUL019

Gewestelijke RUP's - contouren
GUL018a
Gewestelijke RUP's - deelgebieden
BIS069
BPA's

Wev 12.1
BIS069

Kor 19.1

Haantjeshoek
GUL025

Domein Bergelen
0

Leiedal, september 2019

TN-5

250

500 Meters

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

BIS002c

1.3.

overzicht BPA’s en rup’s die zullen worden
opgeheven
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B PA GUL0 03G-CENTRUM : he t g e de e lte g e leg e n i n he t p l ang e b i e d van he t
RUP, zal geschrapt worde n

B PA GUL0 0 3 H- CE N TRUM

BPA GUL0 05c-peperstra at

BPA GUL0 05d-peperstra at
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Zone 1 BEDIENINGSWEG
Zone 2 HOOFDTOEGANG
Zone 3 BOUWVRIJE STROOK

B PA GUL0 0 7b - de g o ude n ban k
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B PA GUl017-maddens re ke

BPA GUl019-grote ieperstra at

BPA GUl019a-grote ieperstra at

B PA GUl01 8a- s cho on wate r
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B PA GUl0 0 8 - 1 d - kort r ijkst r a at

RUP gulleg e m marktp le i n

b pa nr. 34 : sectora al b pa zon e vre e m de b e drij ve n - g arag e d ujardi n
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1.4. overzicht verkavelingen die zullen worden
opgeheven
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Verkavelingen
01017

Bron: Gemeente Wevelgem, mei 2019
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VERK._NR.

GEMEENTENR.

DATUM

058.416

G0416

5/34041/1017.3/FR/FR

1017

5/34041/1175.6

1175E

058.385

G0385

058.308

G0308

07-02-68

558.1090

1090

058.358

G0358

26-09-63

5/34041/1196.1

1196

058.377

G0377

558.1016

G1016

058.379

G0379

5/34041/1217.1

1217

058.402

G0402

558.1034

G1034

058.417

G0417

058.367

G0367

058.418

G0418

058.378

G0378

058.420(2)

G0420

058.409

G0409

058.424

G0424

558.1102

G1102

058.426

G0426

5/34041/1169.1

1169

5/34041/1175

1175A

5085

17-06-64

18-03-15

058.383

G0383

058.065

G0065

15-10-63

5/34041/1175.5/FR/FDW

1175D

058.068

G0068

11-02-64

5/34041/723.3

G0423

058.345

G0345

21-04-67

558.1014

G1014

058.370

G0370

03-03-64

558.1033

G1033

5/34041/1157.1/FR/AMC

1157

558.1045

G1045

058.079

G0079

23-04-63

558.1057

G1057

058.305

G0305

25-11-70

558.1085

058.387

G0387

058.419

G0419

058.425

G0425

5.00/34041/1225.1

5009

5/34041/1137/VV/KM

1137B

5030

5/34041/1175.3

1175B

5051

5/34041/1175.4

1175C

5100

17-02-16

5/34041/1203.1

1203

5103

15-06-16

558.1013

G1013

5102

14-09-16

558.1020

G1020

5104

22-06-16

558.1021

G1021

5107

15-02-17

558.1070/FS/AMC

G1070

5111

14-06-17

558.1105

G1105

5114

28-03-18

VK VIVAG

1137A

5115

05-09-18

5120

03-10-18

5055

G1085
5017

058.428

G0428
5059

058.427

5107
5114

5033

26-03-08

5048

30-09-09

5055

23-03-11

5060

10-08-11

5120

1130A
5/34041/1163.2/FR/AMC

1163

5/34041/1200

1200

5/34041/1215

1215

5/34041/1090.2

G1090

24-04-09

5024
058.407
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19-12-07

2. afbakening plangebied
Het plangebied omvat de kern van Gullegem, alsook het zogenaamde ‘koppelingsgebied’.
Het koppelingsgebied is gelegen tussen de kern van Gullegem en de industriezone
Gullegem-Moorsele. De noordelijk gelegen gronden in het koppelingsgebied worden niet
langer opgenomen in het plangebied. Ook het signaalgebied en de site Beaulieu-De Coene
maken geen deel meer uit van het plangebied.

I N D U S T RI EZON E
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S ITUERING BEELDBEPALENDE S IT ES/st ruc t ure n/ G E B O UWE N
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1 : de ke rk
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2: rondpunt ter ho o gte van de p oezelhoe k
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3 : par k je bij de oude pastor i e

5: heul eb eek

7: we i l an d i n he t kop p e li ng s g e b i e d

4 : h e t s p ortpar k

6: omgeving o c de ce rf

8: i n d o or ij s p i ste i n he t kop p e li ng s g e b i e d
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3. Feitelijke toestand
3.1. Ruimtelijke informatie
3.1.1. Bebouwde ruimte
Het dorp Gullegem is historisch gegroeid vanuit het huidige centrum van het dorp,
waar de kerk gelegen is. In de omgeving van de kerk zijn verschillende functies op schaal
van het dorp aanwezig, waaronder scholen, ontmoetingscentra, een sporthal en een
bibliotheek. Ook horeca, handel en diensten komen er voor. Ook op andere locaties in
het dorp vinden we handel, horeca, bedrijven, diensten, socio-culturele voorzieningen
en recreatieve voorzieningen terug. In Gullegem zijn ook wijken gelegen die vrijwel
uitsluitend op het wonen gericht zijn.
t Wonen
In het hartje van Gullegem zijn voornamelijk aaneengesloten woningen aanwezig.
Zowel een- als meergezinswoningen komen er voor. Verder zijn in Gullegem ook
woonverkavelingen aanwezig. Deze verkavelingen sluiten aan op het centrum van
Gullegem. In deze verkavelingen zijn alleenstaande woningen, gekoppelde woningen en
korte rijtjes aaneengesloten bebouwing gelegen.
t Bedrijvigheid
In het plangebied zijn verschillende bedrijven gelegen. Verschillende bedrijven ontsluiten
via de Heulestraat, Beekstraat en de straat Pijplap. In het noorden van het plangebied
situeert zich een garage langs De Westakker. In het zuiden van het plangebied situeren
zich bedrijven langs de Bissegemstraat. In het zuidwesten van het plangebied ligt het
bedrijf Grootmoeders Koffie en Catering Hanssens.

sp orthal l angs de peperstra at

l an db o u w i n he t kop p e li ng s g e b i e d

ind o or ijspiste in he t kop p e li ng s g e b i e d

l an db o u w i n he t ui te rste zui de n van he t p l ang e b i e d

Net buiten het plangebied (ten noordwesten van de kern van Gullegem) is het gemengde
regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele gelegen.
t Handel
Langs de invalswegen en in het centrum van Gullegem zijn verschillende handelsfuncties
en diensten aanwezig. In het centrum van Gullegem is een groot aanbod aan financiële
instellingen aanwezig.
t Recreatie
In Gullegem is een groot aanbod aan recreatieve voorzieningen. Langs de Peperstraat, in
het centrum, bevindt zich de sporthal van Gullegem. In de omgeving van de Poezelhoek
bevinden zich drie voetbalvelden. In het koppelingsgebied is een ijspiste en een tennisveld
aanwezig.
t Landbouw
Binnen het plangebied zijn een aantal zones in landbouwgebruik. De grootste zones
bevinden zich in de omgeving van het koppelingsgebied (noordwesten van het
plangebied) en in het uiterste zuiden van het plangebied. Verder zijn nog een aantal
kleinere, meer ingesloten zones aanwezig die gebruikt worden in functie van landbouw.

Leiedal, september 2019

TN-15

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

a an e e ng es lote n eengezi n swon i ngen en m eergezinswoningen in het
hartje van gul l egem

handel in de k ern van gulleg e m

b edr ij vig h e i d nabij de heulebeek ( r aes c onstruct)

verdichting in de k e rn van gulleg e m
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al l e e n sta an de won i ng e n i n de wo onve r k ave l i ng e n

3.1.2. Open ruimte
t Koppelingsgebied
De grootste open ruimte in het plangebied situeert zich ter hoogte van het zogenoemde
“koppelingsgebied”. Dit gebied ligt tussen de bebouwde kern van Gullegem en het
regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele. In het gebied komt bebouwing voor, maar
over het algemeen heeft de zone een open karakter. Het grootste deel van deze open
ruimte is in landbouwgebruik. Verder zijn er ook tuinen en recreatieve zones gelegen.
t Openbare groene ruimtes
In het plangebied zijn een aantal openbare groene ruimtes aanwezig. Een aantal van deze
groene ruimtes haakt aan op de Heulebeek. Ten oosten van het centrum van Gullegem
loopt een pad langs de Heulebeek. Dit pad start langs de Heulestraat, leidt naar de groene
ruimte ten zuiden van de verkaveling “Hoge Kouter”, en loopt verder naar het centrum van
Gullegem. Ten zuiden van de Heulebeek zijn ook groene ruimtes aanwezig die aansluiten
op de sporthal langs de Peperstraat. Een andere belangrijke openbare groene ruimte in
Gullegem is rond de Oude Pastorie gelegen. Deze pastorie is gelegen in een omwalde
‘mote’.
Verder zijn publieke groene ruimtes aanwezig in de omgeving van de Beekstraat - Dreef
ter Winkel en tussen de verkavelingen De Westakker - Kwadries in het noorden van het
plangebied. De groene ruimte tussen de verkavelingen takt aan op de Bankbeek. Een
andere groene publieke ruimte situeert zich tussen de Ommeloopstraat en De Wandeling
in het zuidoosten van het plangebied.
Het kerkhof van Gullegem situeert zich langs de Bankbeekstraat.
t Graslanden en landbouwzones
In het koppelingsgebied is open ruimte aanwezig die onder andere gebruikt wordt als
grasland, weiland of voor akkerbouw. Daarnaast situeren zich ook een aantal kleinere open
ruimtes die ingesloten worden door bebouwing.

foto’ s r ech ts : op en rui m t es l angs de heuleb eek (b oven) en de bank b eek
(on de r )
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3.1.3. Ontsluiting
De lokale invalswegen van Gullegem zijn: de Heulestraat richting Heule, de Hugo
Verriestlaan/Oude Ieperstraat richting Heule/Bissegem/Kortrijk, de Bissegemstraat
richting Bissegem, de Hondschotestraat richting Moorsele, de Koningin Fabiolastraat
richting Wevelgem, Driemasten richting Sint-Eloois-Winkel. De Bankstraat verbindt de
Bissegemstraat en de Hondschotestraat.
Wat het openbaar vervoer betreft, is Gullegem aangewezen op buslijnen. Drie buslijnen
doorkruisen Gullegem:

t

buslijn 61: Ardooie - Izegem - Kortrijk

t

buslijn 62: Roeselare - St-Eloois-Winkel - Kortrijk

r

buslijn 42: Kortrijk - Moorsele
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3.1.4. Reliëf
Langs de Heulebeek zijn de gronden iets lager gelegen. In het noorden van het plangebied
helt het terrein naar boven toe.
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Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004
Legende
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3.1.5. Percelen langs gewestwegen
In het zuidoosten van het plangebied zijn een aantal percelen langs “Lommergoed” die
grenzen aan de Ringlaan.

3.1.6. Fluxysleidingen
In het noordwesten van het plangebied ligt een fluxysleiding.

ondergrondse leidingen
Bron: GISWEST (wms), september 2019

Legende

Fluxys - Leidingen in dienst
Fluxys - Leidingen tijdelijk buiten gebruik
Fluxys - Luchtbaken
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3.2. Toestand van het leefmilieu en de natuur

3.3. Knelpunten en potenties

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar het deel “onderzoek
plan-milieueffectenrapportage (plan-mer-screeningsnota)”.

3.3.1. Knelpunten

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…

t

De stedenbouwkundige regelgeving is complex en verwarrend voor de inwoner,
door het lappendeken aan vigerende BPA’s en verkavelingsvoorschriften met
bepalingen die allemaal licht verschillen van elkaar.

t

De gemeente Wevelgem heeft een woonprogrammatie met aantallen en types,
maar de gemeente beschikt niet over een overkoepelend beleidsdocument dat
ook ruimtelijke randvoorwaarden oplegt.

t

In Gullegem is langs verschillende wegen een grote menging van
bebouwingstypologieën aanwezig. Dit heeft een ongestructureerde aanblik tot
gevolg.

t

Gullegem heeft een vrij grote verkeersdruk in haar centrum, deels te wijten
door doorgaand (vracht)verkeer tussen de R8 en het bedrijventerrein GullegemMoorsele.

t

De bedrijven aan de Heulebeek verminderen de landschappelijke belevingswaarde
van de Heulebeek als groene structuur.

3.3.2. Potenties

Leiedal, september 2019
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t

Gullegem heeft een rijk aanbod aan culturele, gemeenschaps- en recreatieve
voorzieningen.

t

Een aantal recreatieve voorzieningen die veel ruimte vragen, zoals voetbalvelden
en een indoor ijspiste (binnenkort waarschijnlijk trampolinepark), zijn vlakbij de
kern van Gullegem gelegen. Daarnaast is in de directe nabijheid van de kern ook
een regionaal bedrijventerrein en een provinciaal domein gelegen.

t

Gullegem profiteert van de nabijheid van Kortrijk en de goede ontsluiting op het
bovenlokaal wegennetwerk.

t

Gullegem heeft een gevarieerd en kwalitatief woningenaanbod.

t

De Heulebeek kan verder als groene ader dwars door Gullegem ontwikkeld
worden.
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4. juridische toestand

T ype pl an

R e f e r e n tie

T ype pl an

R e f e r e ntie

Milieuvergunningen

Zie aparte lijst met kaart verder in de bundel.

Buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen volgende buurtwegen:

4.1. overzicht
Planologische attesten
T ype pl an

R e f e r e nt ie

Bouwkundig erfgoed,
Gewestplan

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

Milieubelastende industrieën

t

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut

Chemin nr. 2

t

Chemin nr. 3

t

Chemin nr. 4

t

Chemin nr. 5

t

Chemin nr. 6

t

Chemin nr. 7

t

Chemin nr. 8

t

Architectenwoning van Remi Lemahieu

t

Dwarsschuur van ‘t Goed te Wynckele

t

Burgerhuis

t

Samenstel van woningen met vlasschuur

t

Oude Pastorie met omgeving

t

Chemin nr. 9

t

Schuur van vlashandel Vander Stichele

t

Chemin nr. 10

t

Woongebied met landelijk karakter

t

Weverij

t

Chemin nr. 11

t

Woonuitbreidingsgebieden

t

Boerenarbeiderswoning

t

Chemin nr. 13

t

Gebieden voor dagrecreatie

t

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

t

Chemin nr. 14

Agrarische gebieden

t

Vlashandelaarswoning

t

Chemin nr. 16

Recreatief parkgebied

t

Herberg De Kloef

t

Sentier nr. 12

t

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

t

Sentier nr. 20

t

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank

t

Sentier nr. 21

In het plangebied:
t

Gul003g-Centrum

t

Sentier nr. 22

t

Gul005c-Peperstraat

t

Sentier nr. 23

t

Gul005d-Peperstraat

t

Sentier nr. 25

t

Gul007b-De Gouden Bank

t

Sentier nr. 26

t

Gul008-1d-Kortrijkstraat

t

Sentier nr. 27

t

Gul017-Maddens Reke

t

Gul018a-Schoon Water

t

Sentier nr. 28

t

Gul019-Grote Ieperstraat

t

Sentier nr. 29

t

Gul019a-Grote Ieperstraat

t

Sentier nr. 30

t

Wev003h-Centrum

t

Sentier nr. 31

t

Wev34-Sectoraal BPA

t

Sentier nr. 33

t

Sentier nr. 34

t

Sentier nr. 39

GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied
Kortrijk

t

Sentier nr. 40

t

Sentier nr. 41

RUP Gullegem Marktplein

t

Sentier nr. 42

t

Sentier nr. 43

In het plangebied:
t
t

Goedgekeurde, niet
vervallen verkavelingen

t

Parkgebied

t

RUP

Beschermde monumenten:

Chemin nr. 1

t

t

BPA

Woongebied

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten

De garage Dujardin verkreeg een voorwaardelijk gunstig
planologisch attest op 12/07/2017.

t

Zie aparte lijst met kaart eerder in de bundel.
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T ype pl an

R e f e r e nt ie

t

Sentier nr. 44

t

Sentier nr. 45

t

Sentier nr. 48

Waterlopen (categorisering) Doorheen het plangebied lopen volgende waterlopen:
t

Heulebeek, WL. 28 (1ste categorie)

t

Steenbeek, WL. 28.6 (2de categorie)

t

‘t Hogebeek, WL. 28.5 (2de categorie)

t

WL. 31.1 (2de categorie)

Signaalgebied

Een zone gelegen langs de Heulebeek, die ingesloten
wordt door de Beekstraat en de Heulestraat, is aangeduid
als signaalgebied (bouwvrije opgave). Het signaalgebied
zelf maakt geen deel uit van het plangebied.

(Herbevestigd) agrarisch
gebied

De twee noordelijke overgangslinten zijn aangeduid als
‘herbevestiging gewestplan (categorie 0)’

VEN-gebied, IVON-gebied

In het plangebied bevinden zich geen VEN- of IVONgebieden. In de omgeving van het plangebied zijn twee
IVON-gebieden aanwezig:

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

t

Bergelen, ten westen van het plangebied

t

Zone nabij ‘Schoonwater’, ten zuidoosten van het
plangebied

Geen aanwezig in het plangebied of in de directe
omgeving van het plangebied

Ruimtelijk kwetsbaar
gebied
Verordeningen

t
t

t

t
t
t
t
t

t

Leiedal, september 2019

Gewestelijke algemene bouwverordening inzake
wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997)
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen
(01/10/2004)
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
(08/07/2005)
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid (05/06/2009)
Gewestelijke verordening breedband (09/06/2017)
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake
het overwelven van baangrachten (23/07/2008)
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake lozing huishoudelijk afvalwater (16/03/2006)
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende het rooien van bomen en houtige
landschapselementen (13/10/2006)
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
(05/09/2013)
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4.2. gewestplan

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

Legende

woongebieden
woongebieden met landelijk
woonuitbreidingsgebieden
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut

#

# gebieden voor dagrecreatie

#

Ë

#

recreatieve parkgebieden

RP
P

P

N
N

parkgebieden
bufferzones
natuurgebieden
bosgebieden
uitbreidingsgebied voor bos; grondkleur agrarisch
gebied
agrarische gebieden

µ

II

µ

RO

industriegebieden
milieubelastende industrieen
regionaal bedrijventerrein met openbaar
ambachtelijke bedrijven en kmo's
bestaande autosnelwegen
bestaande hoofdverkeerswegen
aan te leggen hoofdverkeerswegen
bestaande afzonderlijke leidingen
0
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4.3. BPA’s en RUP’s
Zie eerste hoofdstuk (doelstellingen).

4.4. milieuvergunningen
Enkel de milievergunningen klasse 1 en klasse 2 worden aangegeven.

DOSSIERNR

NAAM

TYPE

OMSCHRIJVING

KLASSE

EINDE TERMIJN

STRAAT

NR

34041/950/1/E/1

Allan Die Casting

Verder exploiteren van een vergund metaalbedrijf, een aluminiumgieterij gespecialiseerd in het hogedruk
spuiten van onderdelen en de uitbreiding door toevoeging van een nieuwe stapelplaats voor grondstoffen en
afgewerkte producten

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2030-07-14

Pijplap

132

34041/16928/1/E/2

Infrax West

Omzetten van een proefvergunning vergund door de Deputatie dd. 26.01.2012 naar een definitieve vergunning
voor de exploitatie van een elektriciteitscabine

Aanvraag def. vergunning na
proefvergunning

2

2032-01-26

Heulestraat

59

34041/210/1/E/2

Koffiebranderij Grootmoeders Koffie

Koffiebranderij

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2035-04-28

Kleine Ieperstraat

11

34041/186/2/E/9

Noppe Franky

Uitbreiden en wijzigen van een rundveefokkerij m.n. herschikking van het jongvee naar een nieuwe jongveestal,
met behoud van het totaal aantal plaatsen voor jongvee en het totaal aantal vergunde rundveeplaatsen in
agrarisch gebied

Melding verandering v/d exploitatie klasse
1

1

2026-06-08

Hoge Voetweg

17

34041/1105/1/E/1

Finlandia

Schaatsbaan (ijspiste)

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2018-07-15

Driemasten

39

34041/902/1/E/1

Begrafenissen en huwelijken SERRUS

Funerarium

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2019-01-06

Poststraat

22

34041/16888/1/E/1

Vanslambrouck Jeroen

Uitvoeren van geothermische boringen: 3 tot 100 meter

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2031-10-26

Kleine Ieperstraat

113

34041/15140/1/E/1

OCMW

Nieuw rust- en verzorgingstehuis, serviceflats en dienstencentrum

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2025-04-21

Gulleheemlaan

20

34041/1149/2/E/1

Phyggeroen Kurt

Schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 29,5 KW en
lozing van 150 m3/jaar huisafvalwater in de riolering

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2024-04-05

Hugo Verriestlaan

100

34041/1149/2/E/2

Phyggeroen Kurt

Schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 29,5 KW en
lozing van 150 m3/jaar huisafvalwater in de riolering

Aanvraag def. vergunning na
proefvergunning (Kl 2 - Gem.).

2

2024-04-05

Hugo Verriestlaan

100

34041/231/3/E/1

Sterima - Vanguard Textiles Services

Wijzigen exploitatievoorwaarden van een industriële wasserij

Wijzigen en/of aanvullen
exploitatievoorwaarden (Kl 1 Prov)

1

2024-07-15

Bissegemstraat

117

34041/231/3/E/2

Sterima - Vanguard Textiles Services

Overname van een industriële wasserij

Melding van overname exploitatie klasse 1

1

2027-04-15

Bissegemstraat

117

34041/15217/1/E/1

Debosschere Gino

Schrijnwerkerij met een geïnstalleerd vermogen van 14 KW

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2025-07-11

Omer Mullielaan

33

34041/1009/1/E/1

Koninklijke Karabijnschutters St. Barbara

Verder exploiteren van een schietstand

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1

1

2032-08-30

Hondschotestraat

2

34041/1110/1/E/3

Quartier Martin

Nieuwe loods voor het stallen van voertuigen (andere dan personenwagens)

Melding verandering exploitatie klasse 2

2

2022-04-08

Heulestraat

9

34041/284/1/E/3

Van Dommele Engineering

Verlenging van de exploitatieduur tot 20 jaar

Wijzigen en/of aanvullen
exploitatievoorwaarden (Kl 2 - Gem.)

2

2025-03-01

Bissegemstraat

169

34041/14819/1/E/1

Katholieke vrije scholen Gullegem

Exploiteren van schoolgebouwen met de lozing van ca. 1.037 m3/jaar normaal huisafvalwater +
3 verwarmingsinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 681 KW

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2024-10-12

Dorpsplein

27-29

34041/1110/1/E/2

Quartier Martin

Intern veranderen van een garage werkplaats door uitbreiding met 2 hefbruggen tot 3 hefbruggen

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2022-04-08

Heulestraat

9

34041/186/2/E/7

Noppe Franky

Verder exploiteren, toevoegen, uitbreiden en wijzigen van een rundveebedrijf door toevoeging van een
stopgezet bedrijf

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1

1

2026-06-08

Hoge Voetweg

17

34041/380/1/E/5

Hanssens Frans

Hernieuwen van de vergunning voor een cateringbedrijf

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1

1

2030-11-25

Koningin
Fabiolastraat

130

34041/325/1/E/5

Dujardin Marc

Exploiteren van een garage werkplaats voor verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van personenwagens
en heftrucks

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2036-03-09

De Westakker

105

34041/380/1/E/6

Hanssens Frans

Wijzigen lozingsvoorwaarden

Wijzigen en/of aanvullen
exploitatievoorwaarden (Kl 1 Prov)

1

2030-11-25

Koningin
Fabiolastraat

130

34041/1173/1/E/1

Phyfferoen Kurt

Houtbewerkingsatelier

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2020-07-19

Pijplap

87

34041/186/2/E/8

Noppe Franky

Uitbreiden met een bijkomende groenvoederopslag in agrarisch gebied

Melding verandering exploitatie klasse 1

1

2026-06-08

Hoge Voetweg

17

34041/231/2/E/3

Centrawas

Verder exploiteren van een wasserij met uitbreiding van een beluchte buffertank en bijkomende stoom-, lucht
warmtewisselaars op afwerkingsapparatuur

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1

1

2024-07-15

Bissegemstraat

117
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DOSSIERNR

NAAM

TYPE

OMSCHRIJVING

KLASSE

EINDE TERMIJN

STRAAT

NR

34041/231/2/E/3/B

Centrawas

Verder exploiteren van een wasserij met uitbreiding van een beluchte buffertank en bijkomende stoom-, lucht
warmtewisselaars op afwerkingsapparatuur

Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 1

1

2024-07-15

Bissegemstraat

117

34041/1075/1/E/1

Vercruysse Houthandel

Uitbreiden houthandel met paneelzaag en schaafmachine

Aanvraag tot wijzigen van de exploitatie
klasse 2

2

2018-05-13

Zevenkaven

29

34041/915/2/E/1

Drukkerij Hautekiet CVBA

Uitbaten van een offsetdrukkerij met alle activiteiten van drukkerij en publiciteit

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2023-11-24

Bissegemstraat

214

34041/14493/1/E/1

Dubbocage-Raes B.V.B.A.

Groothandel in papierwaren, kantoormateriaal en toebehoren met opslag van 2.600 kg lijmen en verven,
5.200 kg kunststoffen, 12.800 kg papier en karton, de lozing van max. 50 m3/jaar huishoudelijk afvalwater in de
openbare riolering

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2024-03-22

Bissegemstraat

212

34041/355/1/E/1

Van Hilst Schrijnwerkerij

Schrijnwerkerij

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2019-06-09

Heulestraat

117

34041/214/2/E/3

Vandemoortele Marc en Cindy

Verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een rundvee- en varkenshouderij

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1

1

2027-01-11

Bosbolletra

27

34041/1075/1/E/2

Vercruysse Houthandel

Exploitatie van een houthandel en houtzagerij

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2

2

2027-11-14

Zevenkaven

29
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214/2/E/3

325/1/E/5

186/2/E/7

1105/1/E/1

186/2/E/7
186/2/E/9
1075/1/E/1
1075/1/E/2

1009/1/E/1

1173/1/E/1

902/1/E/1

950/1/E/1
355/1/E/1
355/1/E/1
16928/1/E/2
14819/1/E/1 1110/1/E/3

231/2/E/3/B
231/3/E/1
231/3/E/2
231/2/E/3

15140/1/E/1

1149/2/E/2
1149/2/E/1
380/1/E/5
380/1/E/6

284/1/E/3

210/1/E/2

15217/1/E/1

16888/1/E/1

Milieuvergunningen
Bron: Gemeente Wevelgem, maart 2018

Legende

geldende milieuvergunningen (klasse 1 en 2)
0

Leiedal, september 2019

TN-29

250

500 Meters

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

14493/1/E/1
915/2/E/1

4.5.2. Huidige activiteiten

4.5. planologisch attest dujardin

In essentie zijn er 3 belangrijke groepen van activiteiten op de site aanwezig:

De garage Dujardin verkreeg een voorwaardelijk gunstig planologisch attest op
12/07/2017. Volgende voorwaarden werden aan het planologisch attest gekoppeld:

t

- een volwaardig groenscherm moet voorzien worden, ook langs de linker- en
rechterperceelsgrens
- de zekerheid dat de luifel afgebroken wordt in functie van het te realiseren groenscherm

4.5.1. Historische achtergrond
De garage Dujardin is gelegen langs Westakker. Het bedrijf is ontstaan in 1978 in de
gebouwen van de hoeve gelegen naast het huidige bedrijf. De oorspronkelijke activiteit
in het bedrijf was onderhoud en herstelling van personenwagens en carrosseriewerken
(zonder spuitcabine). Het bedrijf is in de jaren ’80 wegens plaatsgebrek op de hoeve
verhuisd naar het naastliggende terrein, de huidige ligging van het bedrijf.

t

t

Verkoop van voertuigen, in het gebouw gelegen langs de straatzijde. In dat gebouw
wonen de zaakvoerders en ze hebben er een kantoor. De totale oppervlakte van het
bedrijf dat gebruikt wordt in functie van verkoop en dat ook toegankelijk is voor het
publiek omvat de toonzaal en het kantoor van de zaakvoerder. De toonzaal heeft een
oppervlakte van 95 m² en het kantoor heeft een oppervlakte van 39,5 m². De helft van
de parking (800 m²) wordt door klanten van de verkoopsactiviteiten gebruikt en is
bijgevolg ook toegankelijk voor de klanten.

Parking, aan de zijkant van de loodsen, met aan de straatzijde een bezoekersparking
en dieper in op het terrein parking voor voertuigen die in behandeling zijn of die zijn
afgewerkt.

Het bedrijf is opgericht als BVBA. Naast de zaakvoerder zijn er nog twee mensen
tewerkgesteld. De zaakvoerder woont op de bedrijfssite.

Werkplaats, in de loodsen achteraan op de site. In de werkplaats is ook ruimte voor
opslag van materiaal. De loodsen zijn ingericht in compartimenten, volgens de
type bewerking die wordt uitgevoerd: werken aan kleine voertuigen, werken aan
industriële voertuigen, afspuiten van voertuigen...
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4.5.3. Planologische context

4.5.4. Stedenbouwkundige vergunningen

4.5.6. Gewenste ontwikkelingen

Het bedrijf is gelegen in het sectoraal BPA nr. 34 zonevreemde bedrijven deel 2 fase 1,
11/05/2001.

Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:
t
College van burgemeester en schepenen, op 25 april 1983, voor het bouwen van een
showroom en bijhorende woongelegenheid.
t
College van burgemeester en schepenen, op 22 mei 1996, voor het aanleggen van
een parking.
t
College van burgemeester en schepenen, op 20 augustus 2002, voor het bouwen van
werkplaats en bureel en het aanleggen van een parking.
t
De bestaande koepelloods werd niet vergund, maar er werd op 07/12/1989 een
minnelijke schikking getroffen voor het gebouw mits een meerwaardevergoeding.
Het is de bedoeling om deze koepelloods op korte termijn te vervangen door een
loods gelijkaardig aan de reeds vergunde loods.

Het bedrijf wenst zich verder te kunnen uitrusten in functie van kwaliteit en werk
efficiëntie.
Volgende ingrepen zijn wenselijk:
Op korte termijn:
t

Op lange termijn:
t

Het afdak gelegen tussen de koepelloods en de perceelsgrens werd niet vergund. Het
afdak zal eveneens op korte termijn worden verwijderd.

4.5.5. Milieuvergunningen en attesten
Volgende milieuvergunningen en attesten werden afgeleverd:
t

Milieuvergunning klasse 2, verleend door het college van burgemeester en
schepenen, op 9 maart 2016, voor de uitbreiding van de bestaande exploitatie. De
milieuvergunning vervalt op 9 maart 2036. Volgende bijzondere milieuvoorwaarden
werden gekoppeld aan de milieuvergunning:
t

Het residu van het ontvettingsbad mag niet geloosd worden in de openbare
riolering, ook niet via de KWS-afscheider.

t

De aanleg van de gesloten verharding voor de stalplaats voor geaccidenteerde
wagens dient te worden gerealiseerd uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding
van de milieuvergunning.

t

Het wederrechtelijk opgetrokken afdak aan de oostelijke perceelsgrens
dient afgebroken te zijn uiterlijk 2 maanden na de inwerkingtreding van de
milieuvergunning.

b pa n r . 34 : s ec tor a al bpa zon evr eem de bedrijven
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Een bijkomende loods achter de bestaande loodsen, voor de uitbreiding van de
werkplaats en voor instrumenten- en voorraadbeheer. De bestaande werkruimte is te
krap om comfortabel, veilig en zorgvuldig werk te kunnen afleveren.

Een bijkomende loods op de zijkant van het bestaande gebouw, voor de stalling
van de voertuigen van klanten in afwachting van het onderhoud of de herstellingen
eraan. Klanten verwachten dat zorgzaam wordt omgesprongen met hun voertuigen.
Ze moeten proper en droog kunnen gestald worden.

Er worden ten gevolge van deze aanpassingen geen wijzigingen verwacht inzake
tewerkstelling, mobiliteitsprofiel of omzet.
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4.6. onroerend erfgoed
Volgend onroerend erfgoed is beschermd als monument:
NAAM

ADRES BESCHERMDE
MONUMENTEN

DATUM BESLUIT

Architectenwoning van Remi
Lemahieu

Bissegemstraat 108
(Wevelgem)

5/06/2003

Dwarsschuur van 't Goed te Wynckele

Peperstraat 10A
(Wevelgem)

29/03/1982

Burgerhuis

Bissegemstraat 112
(Wevelgem)

3/06/2005

Samenstel van woningen met
vlasschuur

Bissegemstraat 122
(Wevelgem)

3/06/2005

Oude Pastorie met omgeving

Bissegemstraat 54,
Bissegemstraat 56
(Wevelgem)

3/06/2005

Schuur van vlashandel Vander
Stichele

Bissegemstraat 125
(Wevelgem)

3/06/2005

Weverij

Bankstraat 63
(Wevelgem)

3/06/2005

Boerenarbeiderswoning

Koningin Fabiolastraat
26 (Wevelgem)

3/06/2005

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Zevenkaven 15
(Wevelgem)

3/06/2005

Vlashandelaarswoning

Bissegemstraat 44
(Wevelgem)

3/06/2005

Herberg De Kloef

Kwadestraat 101
(Wevelgem)

3/06/2005

Eenheidsbebouwing van
arbeiderswoningen

Bissegemstraat 200,
Bissegemstraat 202,
Bissegemstraat 204
(Wevelgem)

3/06/2005

Schepenhuis en afspanning De
Gouden Bank

Hondschotestraat 2
(Wevelgem)

3/06/2005
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Kloosterboskapel
Herberg De Kloef

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank
Weverij
Dwarsschuur van 't Goed te Wynckele

Boerenarbeiderswoning Vlashandelaarswoning

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), maart 2019

Oude Pastorie met omgeving
Meiboomkruis met cirkel van geleide linden

Legende

vastgestelde relicten
Burgerhuis
Samenstel van woningen met vlasschuur

vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2019
Legende

Hoeve Ter Houppie met landhuis

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen

0

250

500 Meters

Hoeve Armengoed: boerenwoning, schuur en restant walgracht

TN-34

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

Eenheidsbebouwing
Twee boerenarbeiderswoningen

Hoeve Blauwe Vierschaar

Arbeiderswoning
Herberg De Kloef
Dorpswoning met muurkapel

Twee arbeidershuizen

Lemahieu's kasteel

19de-eeuwse hoeve

Arbeiderswoningen

Hoeve

Kleine hoeve
Burgerhuis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Dorpswoning

Arbeiderswoning
Vlashandelaarswoning
Burgerhuis met vlasschuur
Herberg Het Lam
Burgerhuis
Boerenarbeiderswoning

Arbeiderswoning

Eenheidsbebouwing
Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank
Herberg Villa Roma met arbeiderswoningen
Hoeve 't Goet te Walle

Mijlpaal
Vlashandelaarswoning

Twee gelijkaardige villa's

ZOOM CENTRUM

Vrijstaand burgerhuis
Arbeiderswoning
Dorpswoning met schuur

Herberg De Molenwal

Dorpswoning
Arbeiderswoning
Villa in art deco

Arbeiderswoning

Vrijstaande burgerwoning
Vlashandelaarswoning
Arbeiderswoning
Winkel-woonhuis
Dorpswoning
Vlashandelaarswoning
Eenheidsbebouwing van drie arbeidershuizen
Burgerhuis

Bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Samenstel van woningen met vlasschuur
Vlasschuur
19de-eeuws burgerhuis

Herenhuis
Burgerhuis
Arbeidershuis

Vrijstaande burgerwoning

Vrijstaande burgerwoning

Boerenarbeiderswoning
Enkelhuis in art deco

Vrijstaand burgerhuis
Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017

Reeks van vier arbeiderswoningen
Legende

vastgestelde relicten

0
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Hoeve met losse bestanddelen
Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Twee dorpswoningen
Burgerhuis van 1932

Klein burgerhuis

Twee arbeiderswoningen
Vlashandelaarswoning
Stedelijke Begraafplaats
Burgerwoning in art deco
Stadsvilla

Vlashandelaarswoning

Burgerwoning uit de jaren 1930

Herberg De Posthoorn
Dorpswoningen

Dorpswoning en herberg
Vrijstaande burgerwoning

Theatercentrum

Vrije lagere school
Kleine burgerwoning
Onderpastorie
Dorpswoning
Burgerwoning
Dorpswoning
Weverij
Samenstel van twee dorpswoningen
Burgerhuis
Herberg
Dorpswoning
Burgerhuis
Dorpswoning
Burgerwoning
Dorpswoning
Eclectische villa
Dwarsschuur van 't Goed te Wynckele
Dorpswoning
Deels vrijstaande burgerwoning
Dorpswoning

Parochiekerk Sint-Amandus

Klooster van de Zusters Vincentius

Eenheidsbebouwing van vier arbeidershuizen
Villa van 1926

Deels vrijstaande burgerwoning
Oorlogsmonument

Opvallende eclectische villa
Burgerhuis

Pastorie

Boerenarbeiderswoning

Cottagevilla

Burgerwoning

(Vlas)handelaarswoning
Pastorie

Burgerhuis

Burgerhuis

Vlashandelaarswoning

Burgerhuis

Vlasschuur
Burgerhuis
Neoclassicistische herenwoning

Burgerhuis
Herberg Sint-Elooi

Hoeve Hof ter Elst

Arbeiderswoning

Oude Pastorie

Burgerhuis

Klein burgerhuis

Vlasschuur

Burgerhuis

Neoclassicistisch herenhuis
Herenhuis Gouden Kroon

Bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee dorpswoningen

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017

Dokterswoonst

Burgerhuis

Vlashandelaarswoning
Villa

Legende

vastgestelde relicten

Burgerhuis

Vlashandelaarswoning

Burgerhuis gedateerd 1896
Kleine arbeiderswoning

Arbeiderswoning

Architectenwoning van Remi Lemahieu
Vrijstaand burgerhuis

Vlasschuur en wegkapel

Burgerhuis
Schuur van vlashandel Vander Stichele
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4.7. buurtwegen
Doorheen het plangebied lopen volgende buurtwegen:
t

Chemin nr. 1

t

Sentier nr. 30

t

Chemin nr. 2

t

Sentier nr. 31

t

Chemin nr. 3

t

Sentier nr. 33

t

Chemin nr. 4

t

Sentier nr. 34

t

Chemin nr. 5

t

Sentier nr. 39

t

Chemin nr. 6

t

Sentier nr. 40

t

Chemin nr. 7

t

Sentier nr. 41

t

Chemin nr. 8

t

Sentier nr. 42

t

Chemin nr. 9

t

Sentier nr. 43

t

Chemin nr. 10

t

Sentier nr. 44

t

Chemin nr. 11

t

Sentier nr. 45

t

Chemin nr. 13

t

Sentier nr. 48

t

Chemin nr. 14

t

Chemin nr. 16

t

Sentier nr. 12

t

Sentier nr. 20

t

Sentier nr. 21

t

Sentier nr. 22

t

Sentier nr. 23

t

Sentier nr. 25

t

Sentier nr. 26

t

Sentier nr. 27

t

Sentier nr. 28

t

Sentier nr. 29

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, september 2019
Legende

wijzigingen
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4.8. relatie m.b.t. herbevestigd agrarisch gebied
Enkel de twee noordelijke uitlopers in het plangebied zijn binnen een categorie gelegen,
namelijk categorie 0: herbevestiging gewestplan. In het gewestplan werden deze zones
echter hoofdzakelijk aangeduid als woongebieden met landelijk karakter. De betreffende
zones zijn niet in landbouwgebruik.

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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1 Kilometers

4.9. VEN-gebied, IVON-gebied
In de directe omgeving van het plangebied ligt een IVON-gebied
(natuurverwevingsgebied): de omgeving van het provinciaal domein De Bergelen. Verder
is er ook in de omgeving van ‘Schoonwater’ een IVON-gebied (natuurverwevingsgebied)
aanwezig. Verderop, langs de Leie, zijn zowel grote eenheden natuur, grote eenheden
natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden aanwezig.

AL

Bergelen

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, juni 2016
Legende

VEN: grote eenheid natuur
West-Vlaamse Leievallei
VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling
IVON: natuurverwevingsgebied
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4.10. Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied
Er zijn geen vogelrichtlijngebieden of habitatrichtlijngebieden gelegen in de omgeving
van het plangebied.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

habitatrichtlijngebied
Bron: ANB/AGIV - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005
Legende

habitatrichtlijngebied
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5.3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen

5. Planningscontext
5.1.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld op 23 september 1997
en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010.

Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
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.
Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd het onderscheid gemaakt
tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied. Kortrijk wordt er geselecteerd als
regionaalstedelijk gebied.

Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
t

t

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van de streek

t

Samenhang binnen en tussen toeristische regio’s bevorderen

t

Voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien

Het openluchtrecreatief groen domein Bergelen is een toeristisch-recreatief knooppunt.

Gewenste ruimtelijke structuur verkeer en vervoer
Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
t

Het netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfcomponenten behouden en
versterken

Naar een bereikbaarheid streven afgestemd op gewenste ruimtelijke structuur van de
provincie

t

Alternatieven voor het autoverkeer versterken

Het plangebied van het RUP Gullegem kern valt grotendeels binnen de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

t

Een gebiedsgericht beleid voeren

t

Naar meer structurele verkeersveiligheid streven

Het RSV stelt voor stedelijke gebieden de volgende beleidsmatige benaderingen voorop:

t

Aandacht voor natuurlijke structuur in stedelijke gebieden

t

Aan een verhoogde leefbaarheid werken

t

Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer

In het plangebied bevinden zich geen primaire of secundaire wegen. Wel zijn volgende
wegen gelegen in de omgeving van het plangebied:

t

Het stimuleren en concentreren van activiteiten

t

Stedelijke vernieuwing, onder meer door strategische stedelijke projecten

t

Een gedifferentieerde samenstelling van de stedelijke bevolking door het ontwikkelen
van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen

t

Het leefbaar en bereikbaar houden door het stimuleren van andere vormen van
stedelijke mobiliteit en door locatiebeleid

Gewenste ruimtelijke agrarische structuur

t

Vermindering van het ongeordend uitzwerven van functies

Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:

De Heulebeek is een natuurverbindingsgebied tussen de Leie en de West-Vlaamse heuvels.
De Heulebeek is ook een landschappelijk structureren lineair element.

Het gedeelte van de R8 in de nabijheid van het plangebied is geselecteerd als primaire
weg 1. Het gedeelte tussen de R8 en de E403, gelegen ten zuiden van het plangebied, is
geselecteerd als secundaire weg 1. De E403 is geselecteerd als hoofdweg.

Gewenste ruimtelijke structuur van het landschap
t

Landbouw ruimtelijk ondersteunen als belangrijkste beheerder van de open ruimte

5.2. Afbakening stedelijk gebied

t

Landbouw ruimtelijk ondersteunen waar de agrarische structuur ook drager is van
andere functies van het buitengebied

Het plangebied van het RUP Gullegem kern valt grotendeels binnen de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

Wevelgem behoort tot de intensief gedifferentieerde agrarische structuur. De draagkracht
van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden en
vernieuwing van de landbouw. Het ruimtelijk beleid moet de nodige maatregelen nemen
om deze verwevenheid te ondersteunen en om de infrastructuur te optimaliseren met
respect voor de landschappelijke waarden.

Percelen die uitsluitend gericht zijn op een verbindingsweg, werden niet opgenomen in
het grootstedelijk gebied. Dit geldt voor percelen langs de Daalstraat en percelen langs de
Kwadestraat. Deze percelen maken deel uit van het plangebied van onderhavig RUP, maar
bevinden zich niet binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.
Het plangebied grenst aan volgende deelplannen uit het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk:

Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid

Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
t

De diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen behouden en
versterken

t

Landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwaren

t

Nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen

Gullegem wordt aangeduid als stadslandschap, waar de aandacht gaat naar een
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Belangrijk zijn de randzones waarbij de
stad en de open ruimte een geïntegreerde benadering vergen.
De Heulebeek is een landschappelijk structurerend lineair element.

De volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
t

Stedelijke woongebieden Rijs en Ijzerpoort

De gebieden Rijs en Ijzerpoort werden aangeduid als stedelijke woongebieden. Stedelijke
woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het
uitgangspunt is.
t

Domein Bergelen

In het regionaalstedelijk gebied worden (rand)stedelijke groengebieden aangeduid. Het
uitgangspunt is het ontwikkelen of versterken van randstedelijke groengebieden in de
omgeving van het provinciaal domein Bergelen. De randstedelijke groengebieden worden
opgevat als multifunctionele gebieden die drager zijn van verschillende functies. Door de
omvang van Bergelen en omgeving is het gebied in staat deze verweving op te nemen.

t

De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en optimaliseren

t

De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en
clustervorming te ondersteunen

t

Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren

Nieuwe kleinhandelszaken kunnen zich enkel vestigen in de stedelijke gebieden, in de
kernen van het buitengebied en in overige woonconcentraties. Verweving met andere
functies moet de regel zijn.

Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie
Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
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t

Duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod

t

Optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte de Leieruimte
De provincie duidt vanuit de bestaande ruimtelijke structuur verschillende deelruimten
aan. Elke deelruimte krijgt een specifieke visie (rol) toegewezen. Wevelgem behoort in het
PRS-West Vlaanderen tot de Leieruimte, waar dynamische stedelijke ontwikkelingen en
kwalitatief wonen voorop staan in de toekomstvisie.
Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte en het bijbehorende ruimtelijke
beleid:
t

De Leie als multifunctionele drager: economisch, natuurlijk en toeristisch-recreatief

t

Wegeninfrastructuur als economische drager

t

Stedelijke gebieden Kortrijk-Waregem-Menen als knooppunten van ontwikkeling,
ondersteund door Wervik en Wielsbeke op vlak van bedrijvigheid

t

Open-ruimteverbindingen als groene longen in de Leieband

De stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen krijgen de nodige ondersteuning als

knooppunten voor allerlei stedelijke ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn de kwaliteit
van de openbare ruimten, groen in de stad, mogelijkheden voor openbaar vervoer en
fietsverkeer, clustervorming van economische activiteiten en tewerkstelling. De versterking
van beekvalleien in het stedelijk gebied, de uitbouw van de provinciale domeinen (Gavers,
Bergelen) en het zoeken naar locatie(s) voor stadsrandbos(sen) moeten groen in de stad
versterken.
Om te voorkomen dat de Leieruimte één aaneengesloten bebouwde ruimte wordt, moet
er strikt bundelingsbeleid gevoerd worden naar de stedelijke gebieden. De schaarse
aaneengesloten open ruimten moeten strikt gevrijwaard blijven van bebouwing. De
open-ruimteverbindingen zijn structurerend voor de lintontwikkeling aan de N8 (MenenWevelgem-Kortrijk) en de N43 (Kortrijk-Beveren-Desselgem-Waregem). In Kortrijk,
Waregem en Menen wordt dit beoordeeld op het niveau van het stedelijk gebied, voor de
overige delen op het niveau van de hoofddorpen.

5.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
5.4.1. Gewenst ruimtelijk beleid voor deelgebied Gullegem (RG
pp. 138-144)

Visie
Gullegem wordt verder ontplooid als een bipool binnen de rand van het regionaalstedelijk
gebied Kortrijk, bestaande uit enerzijds een regionaal bedrijventerrein en anderzijds
een randstedelijk woonweefsel met een lokaal handels- en dienstencentrum. Om deze
twee polen harmonieus met elkaar te laten samengaan wordt een dynamisch groen en
recreatief koppelingsgebied (Ballingstraat – Driemasten) ontwikkeld. Gullegem wordt
bovendien omgeven door het randstedelijk groengebied van de Bergelen (ten westen)
en een stedelijk open-ruimtegebied (ten zuiden). De Heulebeekvallei wordt verder
vormgegeven als een structurerende groene corridor dwars door Gullegem.

Gewenst ruimtelijk beleid
t

Het centrumgebied van Gullegem kwalitatief versterken

Het centrumgebied van Gullegem omvat ongeveer het gebied tussen de Schuttershoflaan,
de Pastorijweg, het Zegerplein, de Heulestraat, de Peperstraat, de Sint-Amandusdreef, de
Nekkerplas, de Poststraat en de Bankstraat.
In de eerste plaats moet het centrumgebied van Gullegem verder worden ontplooid
als een sterk verweven en verstedelijkt gebied, waarin het aantrekkelijk is om te wonen
en met een ruim lokaal aanbod van gemeenschapsvoorzieningen, detailhandel en
speciaalzaken, horeca, culturele, dienstverlenende en verzorgende functies. De behoefte
aan bijkomende lokale voorzieningen moet zoveel mogelijk worden geconcentreerd in dit
centrumgebied.
Daarenboven wordt in dit centrumgebied van Gullegem verder gewerkt aan de
verbetering van het openbaar domein ter stimulering van de aantrekkingskracht voor de
diverse centrumfuncties. Bij deze herinrichting van het openbaar domein wordt gestreefd
naar een eenheid tussen de opeenvolgende publieke ruimten van het centrum, waarbij
kwaliteit, identiteit, leesbaarheid en herkenbaarheid sleutelbegrippen moeten vormen
voor deze centrumvernieuwing.
In het centrumgebied van Gullegem wordt ook bijzondere aandacht gevestigd op
de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid voor de omwonenden, voetgangers
en fietsers. In het bijzonder aan de schoolomgevingen en aan de kerngebonden
kleinhandelsconcentraties wordt voldoende ruimte voor de zwakke weggebruikers
gecreëerd.

Aansluitend bij de site van lokale sportvoorzieningen ter hoogte van de Poezelhoek en
de site van de gemeentelijke diensten kunnen bijkomende parkeervoorzieningen worden
aangelegd, mits voldoende aandacht voor een groene aankleding van de parking en het
gebruik van verharding in waterdoorlatende materialen. De parking kan complementair
gebruikt worden voor de bezoekers van het domein Bergelen.
Deze verblijfsgebieden worden verder uitgebouwd door het voeren van een stedelijk
aanbodbeleid met bijkomende woonmogelijkheden. Dit gebeurt in de eerste plaats door
het prioritair realiseren van enkele wooninbreidingsprojecten door het benutten van
juridisch bestaande effectieve bouwgronden.
De gemeente zal o.a. op korte termijn werk maken van een sociaal woningbouwproject
tussen Kwadries, Westakker en de Plaatsweg. Daarnaast wordt ook een verdichtingsproject
voorzien in de Bissegemstraat (ter hoogte van de Kerselarenlaan). En het grote
onbebouwde gebied tussen Schoonwater, de Oude Ieperstraat, de Bissegemstraat en de
gemeentegrens met Kortrijk moet ruimte bieden voor wooninbreidingsprojecten op korte
termijn, waarbij een samenwerking tussen de private en de sociale woningbouwsector
wordt nagestreefd.
Bovendien wordt bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk het
stedelijk aanbodbeleid op vlak van wonen nog vergroot door het aansnijden van de
woonuitbreidingsgebieden ter hoogte van de Ijzerpoort – Bergelen.
t

Zorg voor overgangslinten naar het centrum

In Gullegem worden volgende overgangslinten naar het centrum aangeduid: de
Bissegemstraat (tussen de gemeentegrens en de Europalaan), de Koningin Fabiolastraat
(tussen de Ijzerpoort en de Schuttershoflaan) en de Hondschotestraat.
Het overgangslint langs de Hondschotestraat moet het regionale bedrijventerrein
visueel afwerken. Hierbij wordt er strikt over gewaakt dat het lint beperkt blijft tot de
noordelijke zijde van de Hondschotestraat, zodat het stedelijk groengebied van de
Bergelen (ten zuiden) gevrijwaard wordt van verdere bebouwing en zichtbaar blijft
langs de Hondschotestraat. Het bestaande benzinestation/bandencentrale ten zuiden
van de Hondschotestraat kan behouden blijven, verder ontwikkelen of een nieuwe
invulling krijgen binnen de bestaande juridische mogelijkheden, maar moet een betere
landschappelijke inkadering krijgen naar de Bergelen toe.
t

Zorg voor overgangslinten naar de open ruimte

Bij deze centrumversterking zijn de historische gebouwen en sites én de groene corridor
van de Heulebeekvallei structuurbepalend.

In Gullegem worden volgende overgangslinten naar de open ruimte aangeduid: de
Kwadestraat (tot aan de Kleppevoetweg), de Bergelen, de Driemasten en de Daalstraat.
Het overgangslint aan de Driemasten is een overgangslint rechtstreeks gekoppeld aan het
gemengd gebied van de Driemasten. De ontwikkeling van dit overgangslint is beperkt tot
de optimalisering van de bestaande bebouwing en handelszaken eventueel met beperkte
uitbreiding ervan. Dit lint bepaalt eveneens de overgang tussen het gemengd gebied van
de Driemasten met de open ruimte noord.

t

t

Ook de lokale kerngebonden handel wordt ondersteund door deze centrumversterking.
De belangrijkste kerngebonden kleinhandelsconcentraties zijn gelegen in de Bankstraat,
rond het Dorpsplein, in de Bissegemstraat (tussen het Dorpsplein en de Europalaan) en in
de Koningin Fabiolastraat (tussen het Dorpsplein en de Hugo Verriestlaan).

Uitbouwen van de verblijfsgebieden van Gullegem met een stedelijk aanbodbeleid op
vlak van wonen

De gemeente streeft voor de verblijfsgebieden van Gullegem naar een verdere
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optimalisering van de bestaande woonkwaliteit. De aanleg van het openbaar domein,
een evenwichtige, gerichte verweving van functies en een kwalitatieve ontspanningsen groenstructuur zoals de bestaande lokale sportvoorzieningen ter hoogte van de
Poezelhoek, zijn hierbij belangrijk. De gemeentelijke technische diensten, voorzieningen
en depot ter hoogte van de Bilgenboom kunnen behouden worden, mits voldoende
aandacht voor de landschappelijke integratie t.o.v. de Bergelen en de woonomgeving én
voor een verkeersveilige en verbeterde erftoegang vanaf de Koningin Fabiolastraat.
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Uitvoeren van een aanbodbeleid voor regionale en lokale bedrijvigheid

Behorende tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk heeft Gullegem een belangrijke
rol te vervullen inzake het aanbod aan regionale en lokale bedrijventerreinen. Bij al
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deze bedrijventerreinen moeten de basisprincipes van een kwaliteitsvolle en duurzame
ruimtelijk-economische ontwikkeling worden nagestreefd (zie gewenste ruimtelijke beleid
op vlak van economie).

corridor vanuit het centrum van Gullegem en vanaf de Schuttershoflaan moet op deze
locatie een relatie met de Bergelen verzekeren.

Het regionaal bedrijventerrein Gullegem-Moorsele kent momenteel een uitbreiding van
ongeveer 47 hectare op basis van de laatste gewestplanherziening. De wegenisstructuur
van dit regionale bedrijventerrein moet zodanig worden opgebouwd dat het verkeer
(zowel personen- als vrachtverkeer) maximaal ontsloten wordt via de Rijksweg (N343)
naar het bovenlokale wegennet. Ter hoogte van de aansluiting van de Rijksweg met de
Hondschotestraat en ter hoogte van de aansluiting van de Oostlaan met de Driemasten
wordt de inplanting voorzien van een intermodale toegangspoort. Deze poort moet
ruimte bieden voor het gebruik en de overstapfaciliteiten tussen verschillende modi
(bushaltes, carpoolparking, fietsenstallingen...). Dit bedrijventerrein moet ook beter
bediend worden door het openbaar busvervoer met goed afgestemde frequenties.

t
5FOPPTUFOWBOIFUDFOUSVNHFCJFEWBO(VMMFHFNJTPQIFUHFXFTUQMBO UVTTFO
de Heulestraat en de Heulebeek, een gebied voor milieubelastende industrie
ingekleurd, waarvan een groot deel nog niet is ontwikkeld als industriegebied.
De gemeente wil dit onbebouwde deel in de eerste plaats vrijwaren van nieuwe
industriële activiteiten. Wanneer het reeds bezette gedeelte vrijkomt, wil de gemeente
ook hier geen nieuwe milieubelastende industrie meer toelaten, maar een strategisch
groen- en woonproject realiseren.

t

De toegankelijkheid van het gehele koppelingsgebied moet vergroot
worden door de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterroutes, zodat een
gemeenschappelijk gebruiksgebied en ontmoetingsplek ontstaat voor zowel de
bewoners van Gullegem als de werknemers van het bedrijventerrein. Dit gebied
wordt door een recreatieve noordzuidroute ook gekoppeld aan de Bergelen.

t

De bestaande grondgebonden landbouwactiviteiten kunnen behouden worden.

t
/BCJKEF&VSPQBMBBOFOMBOHTEF)FVMFCFFLJTFFOHSPPUCFESJKGTDPNQMFY
gelegen, dat de ruimtelijke draagkracht van het woongebied overschrijdt. Een
gedeelte van deze site werd vroeger vernield door brand. Op langere termijn kan ook
voor deze site een nieuwe invulling worden gezocht.

t

De bestaande zonevreemde woningen kunnen behouden worden en zich verder
ontwikkelen binnen een nader uit te werken concept van ‘wonen in het groen’.

t

De gemeente wenst bovendien te suggereren aan de hogere overheid om het
bouwen van een beperkt aantal bijkomende woningen in het gebied tussen de
Driemasten en de Ballingstraat toe te laten om het multifunctioneel karakter
van dit koppelingsgebied te versterken. Deze nieuwe woningen moeten binnen
het concept van ‘wonen in het groen’ opgenomen worden. Binnen de huidige
planningscontext is dit niet mogelijk.

t

De mogelijkheid voor een nieuw in te planten lokaal bedrijventerrein moet
worden afgewogen tegenover bovenstaande functies en tegenover de
alternatieve locatie in de Moraviëstraat in Wevelgem.

Daarnaast duidt de gemeente het gebied, dat aansluit op het regionaal bedrijventerrein
Gullegem-Moorsele en de concentratie van grootschalige kleinhandelszaken aan de
Driemasten en Ballingbos in Gullegem, optioneel aan als zoekzone voor een nieuw
lokaal bedrijventerrein. Bij het verdere onderzoek zal de ontwikkeling van een lokaal
bedrijventerrein worden afgewogen met de verkeersafwikkeling, het landschappelijk
en recreatief karakter van het koppelingsgebied en met de woonfunctie en het
winkelgebeuren aan de Driemasten. Wanneer blijkt dat de mogelijkheid bestaat om hier
een lokaal bedrijventerrein te voorzien, zal van de ontwikkeling van het terrein aan de
Moraviëstraat in Wevelgem worden afgezien.

Langs de Heulebeek kunnen dus drie strategische groen- en woonprojecten worden
gerealiseerd met een beperkte terreinbezetting voor bijkomende woonmogelijkheden
(bv. appartementen of urban-villa’s) en eventueel een beperkt aanbod aan voorzieningen,
handel of kantoren. Het natuurlijk overstromingsgebied van de Heulebeek moet steeds
gevrijwaard blijven van bebouwing. Deze projecten zijn strategisch omwille van hun
integraal en vernieuwend karakter en omdat ze een voorbeeld- en signaalfunctie kunnen
hebben voor andere plaatsen langs de Heulebeek. Deze projecten kunnen dus in een
groter geheel worden opgenomen (zie acties).

t

t

Behouden van het gemengd gebied Driemasten

Het gemengd gebied Driemasten is gelegen binnen de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk en maakt de overgang tussen het regionaal
bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en het deelgebied van de open ruimte noord (ten
oosten van de Driemasten). De gemeente wenst de bestaande menging van industriële en
ambachtelijke bedrijvigheid, diensten en woningen met een bestaande lokale concentratie
van grootschalige kleinhandelszaken in dit gebied te behouden door een oplossing te
bieden voor de zonevreemdheid van sommige functies. De bestaande activiteiten kunnen
zich verder ontwikkelen rekening houdende met de ruimtelijke draagkracht van het
gemengd gebied en de richtinggevende bepalingen uit de hogere structuurplannen.
Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gemengd gebied Driemasten
moet bijzondere aandacht uitgaan naar de algemene ruimtelijke kwaliteit, de
leefbaarheid voor de omwonenden, de mate van verweving, de aard van de toegelaten
kleinhandelsactiviteiten, de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid langs de straat
Driemasten, de parkeerproblematiek en de landschappelijke integratie t.o.v. de open
ruimte.
t

Realiseren van drie strategische projecten langs de Heulebeek

Het beleid ten aanzien van de Heulebeekvallei moet beschouwd worden als een suggestie.
In overleg met de hogere overheden kan een taakverdeling voor de uitvoering van het
beleid worden afgesproken.
t
5FOXFTUFOWBOEF4DIVUUFSTIPøBBO UFSIPPHUFWBOEFNPOEJOHWBOEF
Bankbeek in de Heulebeek, is een bedrijf gelegen dat allicht op termijn zal worden
stopgezet. Deze locatie komt in aanmerking voor de realisatie van een strategisch
woonproject als overgang tussen de Bergelen en het centrum van Gullegem.
Randvoorwaarden zijn dat bij de realisatie een bijzondere aandacht uitgaat naar de
omliggende groenstructuren en dat de bebouwing een beperkte terreinbezetting
heeft. Naast het algemene groene en landschappelijke kader voor het gebied van
de Bergelen, moet dit gebied ter hoogte van de monding van de Bankbeek in de
Heulebeek een belangrijke landschappelijke en groene functie verkrijgen. Een groene
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Bedrijvigheid evalueren en integreren

Naast de sites voor strategische projecten zijn er in het woonweefsel van Gullegem
nog andere bedrijven aanwezig. Ten aanzien van deze bestaande bedrijven gelden de
algemene principes voor bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen (zie gewenste
ruimtelijke beleid voor Groot-Wevelgem). Op termijn bestaat de mogelijkheid dat een
bedrijf gelegen aan de rand van Gullegem langs de Bissegemstraat een nieuwe invulling
kan krijgen.
Wanneer deze of andere mogelijkheden zich aandienen, zal de gemeente de
toekomstmogelijkheden voor deze bedrijvensites evalueren binnen de ruimtelijke
draagkracht van Gullegem. Nieuwe milieubelastende industrie moet sowieso ingeplant
worden op een bedrijventerrein.
t

sportinfrastructuur op lokaal niveau, waaraan ook horeca-uitbatingen kunnen
gekoppeld worden. Recreatief medegebruik is in het gehele gebied toegelaten.

Ontwikkelen van het gebied Ballingstraat - Driemasten als een dynamisch groen
en recreatief koppelingsgebied

Het gebied, dat gelegen is tussen de Ballingstraat – Driemasten – Hondschotestraat, moet
een harmonieuze overgang vormen tussen het woonweefsel van Gullegem, het regionaal
bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en het gemengd gebied Driemasten. Uit de analyse
blijkt dat de huidige gewestplanbestemmingen voor dit gebied ontoereikend zijn om
een antwoord te kunnen bieden noch op de knelpunten, noch op de potenties van dit
gebied. Daarom wordt een nieuwe visie voorgesteld waarbij dit gebied moet ontwikkeld
worden als een dynamisch groen en recreatief koppelingsgebied. In dit gebied kunnen
verschillende functies verweven worden (nl. recreatieve & sportvoorzieningen, park &
groen, natuureducatie, woningen, landbouwactiviteiten en gemeentelijke diensten). De
mogelijkheid voor een nieuw lokaal bedrijventerrein aansluitend op het gemengd gebied
van de Driemasten moet worden onderzocht. Dit gebied moet ontwikkeld worden in een
globaal groen en landschappelijk waardevol kader. Deze visie voor dit koppelingsgebied
moet via ontwerpmatig onderzoek worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp
en landschapsplan en concreet worden vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hierbij
zijn volgende inhoudelijke bepalingen richtinggevend:
t

De bestaande indoor-ijspiste Finlandia, de aanpalende sportterreinen
en visvijvers kunnen aangevuld worden met nieuwe recreatieve en
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t

Optimaliseren van de Bergelen als een openluchtrecreatief groen domein

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen wordt de omgeving van
de Bergelen geselecteerd als een ‘openluchtrecreatief groen domein’. De Bergelen
wordt ook opgenomen bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk als
‘randstedelijk groengebied’. Natuur en laagdynamische recreatie (recreatief medegebruik
en kleinschalige dagrecreatie) zijn hierbij de hoofdfuncties. Het kronkelend verloop van de
Heulebeek, de vijver Bergelenput en de lager gelegen weilanden zijn bepalend voor het
gebied. Voor de ontwikkelingsperspectieven wordt verwezen naar de afbakening.
Op lokaal niveau wordt de Bergelen gezien als een gemeenschappelijk groen domein
voor de inwoners van Wevelgem, Moorsele en Gullegem. De gemeente waakt over de
landschappelijke integratie van de bedrijven en gebouwen aan de rand van het gebied van
de Bergelen. De gemeente versterkt de relatie van de Bergelen met de drie deelgemeenten
door de bestaande recreatieve routes naar en doorheen het gebied te optimaliseren.
Parkeermogelijkheden kunnen worden voorzien, zoals is aangegeven in het RUP van de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.
t

Behouden en versterken van de beekvalleien als groene corridors

De Heulebeekvallei, die Gullegem in west-oost richting doorkruist, werd op provinciaal
niveau geselecteerd als natuurverbindingsgebied. Het beleid ten aanzien van de
Heulebeekvallei moet beschouwd worden als een suggestie. In overleg met de hogere
overheden kan een taakverdeling voor de uitvoering van het beleid worden afgesproken.
Op lokaal niveau is het beleid erop gericht om de bijzondere structuurbepalende
waarde van de Heulebeekvallei in de Bergelen en in Gullegem te bestendigen en waar
mogelijk te versterken. Meer concreet wordt de Heulebeekvallei verder uitgebouwd als
een groene corridor, dat het bindende element voor de verschillende aangrenzende
gebieden (Bergelen, centrumgebied en verblijfsgebied van Gullegem, groenzones...) moet
vormen. Langs de Heulebeekvallei kan het recreatief fiets- en wandelpad vervolledigd
worden en op een beperkt aantal weloverwogen plaatsen moeten nieuwe brugjes de
oversteekbaarheid voor wandelaars en fietsers tussen beide oevers verbeteren.
De Bankbeek wordt geselecteerd als lokale beekvallei. Langs de Bankbeek in de
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N

verblijfsgebieden van Gullegem, kan een recreatieve wandelroute uitgebouwd worden
voor recreatief medegebruik naar het deelgebied van de open ruimte noord.
t

t

5.5. Mobiliteitsplan (2011)

Uitbouwen van een lokaal groen en recreatief netwerk

De verschillende plaatsen binnen het deelgebied van Gullegem worden in een netwerk
van recreatieve routes, kerngebonden groen (wijkgroen, buurtgroen...) en andere
groenelementen aan mekaar gekoppeld alsook met de grotere open-ruimtegebieden in
en rond Gullegem. De uitgestippelde routes naar en doorheen de Bergelen en langs de
Heulebeek hebben vooral een recreatief karakter. De meeste andere routes vormen rustige,
functionele alternatieven t.o.v. de drukke lokale ontsluitingswegen, o.a. naar het regionale
bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en in de richting van Moorsele, Heule, Bissegem,
Lendelede en Sint-Eloois-Winkel.

Volgende strategische projecten worden in het mobiliteitsplan aangegeven voor
Gullegem:
t

t

t

t

Vergroening van het centrum
Het verblijfskarakter van de kern wordt verder versterkt. Het dorpsplein wordt
vergroend.

t

Beveiligen schoolomgevingen
De schoolomgevingen werden afgebakend en ingericht als zone 30-gebied. Er wordt
gestreefd naar parkeerluwe schoolomgevingen. Kinderen worden via een begeleide
rij- en fietspool op een veilige manier naar huis gebracht.

Specifieke mobiliteitsmaatregelen in Gullegem

Naast de meer algemene principes (zie gewenste ruimtelijke beleid op vlak van verkeer
en vervoer) kunnen volgende specifieke mobiliteitsmaatregelen voor Gullegem worden
vermeld.

5.4.2. Maatregelen en acties voor deelgebied Gullegem (RG p.
200)
t

Herinrichting centrumstraten als doortocht, ondersteund door circulatiemaatregelen
Het verblijfsgebied van Gullegem wordt verruimd. Ook de redelijk drukke
Schuttershoflaan - Verriestlaan wordt opgenomen in het centrale verblijfsgebied. Het
doorgaand autoverkeer wordt zoveel mogelijk buiten Gullegem gehouden (de door
te trekken N343 heeft hierin een belangrijke taak). Circulatiemaatregelen kunnen
belangrijke doorgaande oost-weststromen door de kern indammen.

Behouden van stedelijk open-ruimtegebied

Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt het zuidelijke open
gebied gelegen tussen Gullegem en de hoofd- en primaire wegen (A17, A19 en R8)
gevrijwaard als een stedelijk open-ruimtegebied (deels stedelijk landbouwgebied,
deels in combinatie als natuurverwevingsgebied). Dit gebied buffert het woonweefsel
van Gullegem t.o.v. deze bovenlokale wegen. De hoofdgebruiker van dit gebied blijft
de grondgebonden landbouw. Dit gebied wordt toegankelijk gemaakt voor recreatief
medegebruik via recreatieve routes.

Herbekijken oprit Gullegem en vervolledigen knooppunt R8 x A19
Om de veiligheid en doorstroming op het primaire wegennet te vergroten wordt de
aansluiting van Gullegem op de A19 herbekeken. Het onveilige knooppunt op de A19
met de R8 wordt vervolledigd (voorzien in meerjarenprogramma van AWV).

Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen worden steeds voldoende groen en speelplaatsen
voorzien ter uitbreiding van het groen netwerk. De gemeente onderzoekt de ontbrekende
schakels in het lokaal groen en recreatief netwerk en vult ze waar mogelijk aan.
t

De specifieke mobiliteitsmaatregelen in Gullegem uitvoeren.

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken ter versterking van het centrumgebied van
Gullegem.

t

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken voor het gebied ‘de IJzerpoort’.

t

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken voor de realisatie van de
wooninbreidingsprojecten in de verblijfsgebieden van Gullegem.

t

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken voor de overgangslinten naar het centrum van
Gullegem.

t

Inrichtingsstudies opmaken voor de intermodale toegangspoorten bij het
bedrijventerrein Gullegem-Moorsele.

t

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken voor de realisatie van de strategische projecten
langs de Heulebeek in Gullegem.

t

De mogelijkheden onderzoeken voor de realisatie van het lokale bedrijventerrein
aansluitend bij het regionaal bedrijventerrein Gullegem-Moorsele (ter hoogte van
de Driemasten), gekaderd binnen een concept rekening houdende met landschap,
natuur, wonen, recreatie en mobiliteit. Indien de mogelijkheden in Gullegem een
beter alternatief zijn dan de Moraviëstraat in Wevelgem, kan hiervoor een RUP worden
gemaakt.

t

RUP’s en/of inrichtingsstudies maken voor de ontwikkeling van het koppelingsgebied
Ballingstraat-Driemasten en om rechtszekerheid te bieden aan de zonevreemde
woningen.
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Het mobiliteitsplan van 2011 is momenteel in herziening. De beslissing tot herziening
van het mobiliteitsplan (zgn. ‘spoor 2’) resulteert uit de sneltoets, uitgevoerd door de
Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) op 17 mei 2017, te behandelen door de
Regionale MobiliteitsCommissie (RMC) van de provincie West-Vlaanderen op 3 juli 2017.
Via de herziening van het mobiliteitsplan worden volgende elementen behandeld:
t

Fietsnetwerk en -infrastructuur: actualiseren van het netwerk, integreren van
bestaande (deel)onderzoeken, opnemen van maatregelen/actieplan.

t

Collectief vervoer: actualiseren van het netwerk en detecteren van mogelijkheden.
Integratie van informatie/visievorming rond omvorming van basismobiliteit naar
basisbereikbaarheid wordt meegenomen voor zover beschikbaar.

t

Zwaar verkeer: detecteren van knelpunten, opnemen van maatregelen/actieplan.

t

Sluipverkeer/doorstroming: detecteren van knelpunten, integreren van bestaande
(deel)onderzoeken, opnemen van maatregelen/actieplan.
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5.6. Woonplan 2008 en woonprogrammatie 2016
De Vlaamse Wooncode duidt de gemeente aan als regisseur van het woonbeleid.
Het eerste Woonplan van Wevelgem, uitgewerkt door de Intercommunale Leiedal in
samenwerking met de Woonraad, vormt het script en behelsde drie delen: een grondige
woonstudie, de woonvisie en het woonbeleidsplan.
Wevelgem heeft de ambitie om er voor te zorgen dat het aanbod aan bestaande
bouwmogelijkheden effectief op de markt komt zodat er voldoende ruimte vrij komt
voor de extra huishoudens, onder meer als gevolg van gezinsverdunning en vergrijzing.
Wevelgem wil er tegelijkertijd voor zorgen dat er kleinere kavels gerealiseerd worden
en dat het aanbod aan bescheiden woningen opgedreven wordt om te voldoen aan de
behoefte.
Op de figuur wordt de woonprogrammatie voor de korte, middellange en lange termijn in
Gullegem weergegeven. De figuur toont het aanbod aan onbebouwde gronden bestemd
als woongebied en woonuitbreidingsgebied. De woonprogrammatie wordt jaarlijks
geactualiseerd; de laatste versie dateert van oktober 2016.
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Deze kaart geeft een visie van het gemeentebestuur mee over de gewenste openruimtestructuur van Wevelgem. De basis is het gewenste ruimtelijke beleid op vlak van
natuur en groen zoals opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Ten
zuiden van de kern van Wevelgem langs de Leievallei en ten zuiden van de spoorlijn wil
de gemeente inzetten op de verbinding van de open-ruimtegebieden (landbouw, natuur,
recreatie).
Beide assen zijn oost-west gericht en enten zich op bestaande natuurlijke (Leievallei) of
menselijke infrastructuren (spoorweg).
Daarnaast bestendigt men ook de bestaande groenzones in woongebieden en voorziet
men in nieuwe groenzones bij de ontwikkeling van binnengebieden.
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Wevelgem

5.8. gebiedsvisie heerlijke heulebeek
In de gebiedsvisie Heerlijke Heulebeek worden eveneens voorstellen gedaan voor het
gebied.
Meer concreet worden binnen het plangebied van het RUP volgende actiepunten
voorzien:
7
3

2. Woon- en groenproject site Primus
Ten oosten van de Beekstraat is de bedrijfssite Primus gelegen; ook de achterliggende
weide is conform het gewestplan een milieubelastend industriegebied. Het is niet
wenselijk om deze bestemming te realiseren; ook hier wordt gestreefd naar een
reconversie tot een woon- en groenproject. Er moet bijzondere aandacht uitgaan
naar de overgang van het woonproject naar het groengebied en de beekvallei. Ook
hier moet het nieuwe woningbouwproject als hefboom worden gebruikt voor het
maximale behoud van het bestaande groengebied en natuurlijk overstromingsgebied
(cfr. watertoets). Naar analogie van het project van de Hoge en Lage Kouter aan de
noordelijke oever van de Heulebeek kunnen enkele natte zones worden gecreëerd,
kunnen enkele wandelpaden en een nieuw brugje over de Heulebeek worden
aangelegd. Het groengebied kan wel meer zijn ‘natuurlijk voorkomen’ als een natte
weide met wilgen behouden (geen artificiële aanleg).

7
2

1
7
5

7

6. Woon- en groenproject site Europalaan
Nabij de Europalaan en langs de Heulebeek is een groot bedrijfscomplex gelegen,
dat de ruimtelijke draagkracht van het woongebied overschrijdt. Een gedeelte van
deze site werd vroeger vernield door brand. Op langere termijn kan ook voor deze site
een nieuwe invulling worden gezocht met ruimte voor publiek groen, bijkomende
woonmogelijkheden (bv. appartementen of urban-villa’s) en eventueel een beperkt
aanbod aan voorzieningen, handel of kantoren.

6

RWZI

P

7. Beveiligen oversteekpunten van fietsroute Heulebeek
In de kern van Gullegem kruist de fietsroute op verschillende plaatsen bestaande
wegen. Ter hoogte van de Schuttershoflaan, het Dorpsplein-Peperstraat, de Beekstraat
en de Heulestraat moeten deze fietsoversteekpunten extra beveiligd worden.
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5.9. signaalgebied langs de heulebeek, ter
hoogte van de wijk pijplap
Het overstromingsgebied langs de Heulebeek ter hoogte van de wijk ‘Pijplap’ werd
aangeduid als signaalgebied. Signaalgebieden zijn gebieden met een nog niet
ontwikkelde ‘harde’ bestemming (hier: gebied voor milieubelastende industrieën). Het
signaalgebied is niet opgenomen in het plangebied, de omliggende gronden maken wel
deel uit van het plangebied.

overstromingsc on touren vo or de verschillende retourperiodes t.h.v.
h e t a an dach ts g e b i e d ( vm m , wat e r kwan t i t e i ts mode l e r i ng , f e b r . 2 01 2 )
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6. ontwikkelingsstrategie

Instrumentarium

Aspecten van ruimtelijke kwaliteit
Integraal waterbeheer en waterhuishouding

RUP- Algemene voorschriften
In de startnota werd een eerste aanzet gegeven van de zoneringen die voorzien worden
in het plangebied. Daarnaast werden ook de voorschriften van het RUP Moorsele kern als
bijlage meegegeven, zodat de bevolking zich een idee kon vormen van de intenties van
het RUP. Op die manier kon men ook al meer gerichte feedback geven in het kader van
de eerste raadpleging. Deze feedback zal meegenomen worden bij de uitwerking van het
verordenend plan en de voorschriften bij de opmaak van het voorontwerp.

Opsomming van de criteria waarop een omgevingsvergunning wordt afgetoetst (o.a.
buffering, parkeren, integratie in omliggend weefsel, architecturale kwaliteit...)
Bestemming en mogelijke (neven)functies met oppervlaktebeperkingen
Minimum woningdichtheid

RUP - Specifieke voorschriften

Woningtypologie: eengezinswoningen, groepswoningen of
appartementsbebouwing
Bouwhoogte, aantal bouwlagen, bouwdiepte op de verdiepingen
Verplichte inrichtingsstudie bij grootschalige projecten

6.1.

Opsomming van de criteria waarop een omgevingsvergunning wordt afgetoetst (o.a.
buffering, parkeren, integratie in omliggend weefsel, architecturale kwaliteit...)

Basisuitgangspunt: het doordacht inzetten
van het stedenbouwkundig instrumentarium
en vermijden van overlap

Het RUP Gullegem kern is geen losstaand planinstrument, maar integreert zich in
een flexibel instrumentarium dat de ruimtelijke kwaliteit van bestaande en nieuwe
projecten in de deelgemeente begeleidt. Methodologisch voorziet het RUP vooral de
bestemmingen, dichtheden en bouwhoogtes. Een aantal aspecten ligt reeds vast in
gemeentelijke en gewestelijke verordeningen of andere regelgeving. Tenslotte wordt bij
de stedenbouwkundige aanvraag een geïntegreerd advies geformuleerd op elk aspect.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (bestaand)

Groennorm bij nieuwe woonontwikkelingen: voldoende aaneengesloten buurtgroen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (in opmaak)

Parkeernormen voor personenwagens en fietsstallingen
Inrichting van het buurtgroen
Inrichting van het openbaar domein (parkeren, fietsen, verharding)

Wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten

Gegroepeerd parkeren
Waterbeheer, inrichting van grachten, buffers...
Principes van duurzaam bouwen en wonen
Appartementstoets

Afweging in kader van goede ruimtelijke ordening en de inrichtingsstudie bij aanvraag
vergunning (grootschalige woningprojecten)

Cfr. criteria opgenomen in het RUP:
t
Integratie in het omliggende dorpsweefsel, al dan niet met groenaanplant
t
Visie van het binnengebied op lange termijn
t
Waterbergend vermogen van het terrein
t
Voldoende ruimte voor parkeren
t
Impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid
t
Architecturale kwaliteit
t
...
Integratie in omliggend weefsel
Waterbergend vermogen van het terrein

Afweging in kader van goede ruimtelijke ordening bij aanvraag vergunning

Ruimte voor parkeren
Impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid
Respect voor het aanwezige erfgoed
Beeldkwaliteit
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6.2.

wat verordenend vastleggen in een gebiedsdekkend RUP en wat niet?
THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDENEND VASTLEGGEN?

Administratieve
vereenvoudiging voor de
inwoners van Gullegem

Een geïntegreerd plan voor het volledige plangebied, waarbij het
gewestplan, de BPA’s en de afgewerkte verkavelingen worden
afgeschaft en vervangen door nieuwe algemene voorschriften.

Voorschriften worden flexibel gehouden door globaal te blijven voor de bestaande
bebouwde gebieden (bestemming).

t
t

Enkel voor nieuwe en strategische ontwikkelingen worden gedetailleerde bepalingen
uitgewerkt (vrijwaren van ontsluiting, verplichting inrichtingsstudie).

t

Voorschriften die zijn opgenomen in gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, andere gemeentelijke
beleidsinstrumenten of Vlaamse sectorale wetgeving worden niet
opgenomen in het RUP om overlap te vermijden. Het RUP kan wel
verwijzingen bevatten naar die andere regelgeving.

Niet- afgewerkte verkavelingen met onbebouwde percelen op het register worden
behouden, gezien de belasting op onbebouwde percelen binnen verkavelingen een
essentieel instrument is om kernverdichting te realiseren.

t
t
t
t

Afgewerkte verkavelingen worden afgeschaft.

t

De gewestplanbestemmingen zijn grotendeels gerealiseerd.
Woonuitbreidingsgebieden van gewestplan binnen plangebied grotendeels
gerealiseerd.
De BPA bestemmingen zijn gerealiseerd; de voorschriften zijn verouderd en
achterhaald.
Er is een gebrek aan flexibiliteit in voorschriften van het BPA.
Verkavelingen zijn gerealiseerd.
Verkavelingsvoorschriften bevatten verwijzingen naar af te schaffen BPA’s.
Verschillende verkavelingsvoorschriften zijn in essentie gelijk. Kleine
nuanceringen geven grote administratieve last.
Nieuwe en strategische ontwikkelingen vragen een sterkere sturing inzake
ruimtelijke ontwikkeling dan bestaande bebouwing.

Verkavelingen die in de toekomst volledig gerealiseerd worden, kunnen via een
gemeenteraadsbeslissing stelselmatig worden afgeschaft.

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET
RUP GULLEGEM KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDENEND VASTLEGGEN?

WAT DAN WEL?

Groen- en
parkeervoorzieningen

Principe: al wat geregeld is in een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening of andere
vigerende regelgeving wordt niet hernomen in het
RUP.

Bepalingen omtrent publiek groen, parkeervoorzieningen.

Het is niet nodig om de bepalingen te hernemen die reeds
vastgelegd zijn.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening updaten
en toepassen.
Een wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten opstellen.

Watertoets

Specifieke voorschriften rond buffering, infiltratie...

Bepalingen inzake waterinfiltratie en buffervoorzieningen.

Het gewest heeft een verordening uitgewerkt waarin
maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot de opvang
van hemelwater en de afvoer van water.

De gewestelijke en provinciale verordeningen inzake
hemelwater toepassen.

Specifieke voorschriften met betrekking tot
maatregelen in functie van het behoud van
het waterbergend vermogen of de opvang
en afvoer van water.

Consequent vergunningsaanvragen voor bijkomende
bebouwing toetsen aan de vigerende wetgeving en op basis
van deze toetsing eventueel bijkomende maatregelen vragen
aan de bouwheer.

6.2.1. Het bestendigen en optimaliseren van het bestaande weefsel: centrumgebied, verblijfsgebied, overgangslinten
THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDENEND VASTLEGGEN?

Het centrumgebied van
Gullegem kwalitatief
opwaarderen

Bestemmingen volgens de afbakening van de gewenste structuur in
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

t

t

Eenduidige bestemmingen voorzien, in plaats van het lappendeken aan
BPA’s met kleine verschillende voorschriften.

t

Het nastreven van ruimtelijke verweving binnen het centrumgebied, het
consolideren van de woonfunctie in de naoorlogse verkavelingen.

t

Het consolideren en bestendigen van de openbare groene ruimte en
woonkwaliteit.

t

Centrumgebied
= Zone voor centrumfuncties

t

Verblijfsgebied
= Zone voor wonen in de ruime zin, zone voor wonen met
beperkte functies

t

Verblijfsgebied: een gebied waar wonen centraal staat en een lichte verweving
mogelijk is.

Overgangslinten naar de open ruimte
= Zone voor wonen met beperkte functies

t

Overgangslinten naar de open ruimte is een gebied waar een halt wordt
toegeroepen aan de verdere lintbebouwing of verweving van functies.

t

In elke bestemmingszone zijn zowel openbare groene als verharde ruimtes
toegelaten.

t
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Zone voor centrumfuncties is een gebied waar ruimtelijke verweving centraal
staat.
Toegelaten: wonen, gemengde functies zoals handel, horeca, kleinschalige
bedrijven, kantoren en diensten, gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele
voorzieningen, recreatieve voorzieningen, openbare groene en verharde ruimtes.
Niet toegelaten: grootschalige bedrijvigheid, grootschalige kleinhandel,
milieubelastende bedrijvigheid.
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Het afwerken van
onbebouwde percelen

Bestemmingen, woningtypologie, aantal bouwlagen, dakvorm.

t
t

Woonbestemming aanhouden in reeds bestemde woongebieden binnen de BPA’s.
Aantal bouwlagen: twee + hellend dakvolume/teruggetrokken 3de bouwlaag,
behalve op een aantal strategische plekken (-> daar hogere hoogtes mogelijk
maken via overdruk).

Bieden van rechtszekerheid aan onbebouwde percelen binnen reeds vigerende
woonbestemmingen.

Cultuur, verzorging,
onderwijs en andere
gemeenschapsvoorzieningen

Bestemmingen van de gemeenschapsvoorzieningen met betrekking
tot cultuur, religie, verzorging, sport, de begraafplaatsen en onderwijs
bevestigen.

t

Gemeenschapsvoorzieningen in het centrumgebied
= kerk, woonzorgcentrum, lagere school, begraafplaats
= Zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

Bieden van rechtszekerheid aan bestaande functies, het consolideren van
voldoende voorzieningen voor de kern van Gullegem en garanderen van de
leefkwaliteit.

t

Sportterreinen, tennisvelden nabij het vliegveld
= Zone voor dagrecreatie

Uitbouwen van een lokaal
groen en recreatief netwerk

t
t

Bedrijvigheid blijvend
integreren

Bestaande bedrijvigheid kan behouden worden, mits voorzien van
goede ruimtelijke integratie.

De belangrijkste wijkparkjes bestemmen.
In onbebouwde gebieden aanleg van nieuwe parkjes en
recreatieve verbindingen mogelijk maken.

Zones voor buurtgroen via overdruk vastleggen.
In elke andere bestemmingszone zijn zowel openbare groene als verharde ruimtes
toegelaten.

Versterken van kerngebonden groen.

Meeste bedrijvigheid in Gullegem is kleinschalig en goed geïntegreerd in het ruimtelijk
weefsel. Ofwel opnemen in bestemmingsvoorschriften per zone; ofwel werken met
overdrukken.

Bieden van rechtszekerheid aan bedrijven.

De grotere bedrijvensites worden bestendigd in een aparte bestemmingszone op het
verordenend plan.

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDENEND VASTLEGGEN?

Gedifferentieerd
woningaanbod binnen
het centrumgebied,
verblijfsgebied en
overgangslinten

Dichtheden bestaande bebouwing.

Minimum of maximum dichtheid van bestaande
verkavelingen, bebouwing in het centrumgebied en
andere zones die reeds ontwikkeld zijn.

De bestaande dichtheden zullen enkel in geval van belangrijke
structurele ingrepen wijzigen. In geval bepaalde structurele
ingrepen in de bestaande bebouwing de balans van de
woningendichtheid zou wijzigen, kan de stedenbouwkundig
ambtenaar omwille van redenen van goede ruimtelijke
ordening vergunningen negatief adviseren.

Gedetailleerd zoneringsplan.

Geen gedetailleerde voorschriften en planaanduidingen
van bouwzones, voorbouwlijnen, tuinzones...

Globale voorschriften.
De meerwaarde van een gedetailleerd
zoneringsplan (zoals de BPA’s) ten opzichte van de algemene
bestemmingsplannen (zoals het gewestplan) is beperkt tot een
bijkomende rechtszekerheid voor de gebruikers. Anderzijds
leiden de gedetailleerde plannen tot weinig flexibele plannen
met nood aan voortdurende actualisering.

Al wat geregeld is in een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening wordt niet hernomen in het RUP.

Bepalingen omtrent voldoende buurtgroen...

Het is niet nodig om de bepalingen te hernemen die reeds
vastgelegd zijn.

De norm uit de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening toepassen.

Al wat geregeld is in een kwaliteitskader voor verkavelingen wordt niet
hernomen in het RUP.

Bepalingen rond parkeren, mobiliteit, waterbeheer,
duurzaam bouwen en wonen.

Het is niet nodig om de bepalingen te hernemen die reeds
vastgelegd zijn.

Een wegwijzer voor kwaliteitsvolle
woonprojecten opmaken.

Ruimtelijke kwaliteit bij
verbouwingen

WAT DAN WEL?

6.2.2. Nieuwe ontwikkelingen via de wooninbreidingsprojecten
THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDENEND VASTLEGGEN?

Verder ontwikkelen van
de verblijfsgebieden van
Gullegem met bijkomende
woonmogelijkheden op
niveau van de woonkern

t
t
t
t

t

Aanduiden van de ontwikkelbare gebieden, conform het woonplan van
Wevelgem en opportuniteiten tot inbreiding.

Aanduiden mogelijke inbreidingsgebieden.
Woningdichtheid van de gebieden.
Ontsluiting op het openbare wegennet.
Een visie op de globale inrichting van het gebied a.h.v. een
inrichtingsstudie met ruimtelijke randvoorwaarden.

TN-52

t

Overdruk: gebieden met inrichtingsstudie (omschrijving van ruimtelijke
randvoorwaarden in stedenbouwkundige voorschriften).
Overdruk: toegang tot deze gebieden.
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Elke ontwikkeling moet passen binnen een integrale visie op het gebied, zodat
inbreidingen op een kwaliteitsvolle manier kunnen ontwikkeld worden.

Al wat geregeld is in een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening wordt niet hernomen in het RUP.

Bepalingen omtrent parkeervoorzieningen, garages,
uitbouwen, bouwdiepten, gemene muren, afsluitingen,
onbebouwde delen van het perceel...

Het is niet nodig om de bepalingen te hernemen die reeds
vastgelegd zijn.

Een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening opmaken en toepassen bij
het adviseren van stedenbouwkundige
aanvragen.

Een globale ordening van het gebied.

De integrale visie op het gebied door de ontwikkelaar
laten uitvoeren wanneer de inbreiding zich voordoet.

De mogelijkheid bieden om een visie op te maken wanneer
de ontwikkeling zich voordoet, rekening houdende met
wijzigende grondposities en marktontwikkelingen.

Een inrichtingsstudie beoordelen bij de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

Een ruimtelijke aanduiding van de fasering van aan te snijden
woonuitbreidingsgebieden.

De faseringsmogelijkheden opgegeven in het woonplan
van Wevelgem worden niet verordenend vastgelegd.

Afhankelijk van mogelijkheden inzake eigendomsstructuur
en samenwerkingsmogelijkheden, waterhuishouding,
bereikbaarheid, de evoluerende planningscontext of andere
randvoorwaarden kunnen ontwikkelingen al dan niet
geblokkeerd worden. Dit RUP moet de nodige flexibiliteit
geven, om naargelang de mogelijkheden, ontwikkelingen
binnen een bepaald schema aan te vatten.

Waken over de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden bij de realisatie
per fase.

Een minimum aan buurtgroen/wijkgroen per nieuwe inbreiding.

Buurtparkjes, wijkparkjes.

Het is niet nodig om de bepalingen te hernemen die reeds
vastgelegd zijn.

Gemeentelijke verordening toepassen.

THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDENEND VASTLEGGEN?

Versterken van de
structuurbepalende waarde
van de Heulebeek en de
Bankbeek

Behouden en versterken van de Heulebeek en Bankbeek als groene
assen, waar ook groene ruimtes op aan takken.

Zone voor openbaar park en beekvallei
= openbare groenzone voor de inwoners van Gullegem

Bieden van rechtszekerheid aan het bestaand openbaar park, de beekvallei, het voorzien van voldoende
leefkwaliteit.

Behouden van de
buurtparkjes

Belangrijkste buurtparkjes.

Zones voor buurtgroen (overdruk)

Bieden van rechtszekerheid aan de buurtparkjes, cfr. GRS.

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP GULLEGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDENEND VASTLEGGEN?

WAT DAN WEL?

Uitbouwen van een lokaal
groen en recreatief netwerk

Exhaustieve aanduiding van recreatief netwerk.

Wandel- en fietspaden worden aangeduid met een
overdruk.

Geen gedetailleerde trajecten vastleggen.

Behandeling bij aanvraag
omgevingsvergunning.

Verder ontwikkelen van
de verblijfsgebieden van
Gullegem met bijkomende
woonmogelijkheden op
niveau van de woonkern

6.2.3. Groen netwerk
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Visie over invulling beoogde functies

6.3. zones waarvoor visie uitgewerkt zal worden
in de loop van het verdere planningsproces

De visie over de invulling over de beoogde functies zoals omschreven in de startnota,
blijft behouden (zie hieronder). Het beperkt aantal extra woningen die in de startnota
vernoemd werden, moeten wel een duidelijke relatie hebben met het naastliggende
bedrijventerrein. In dit kader wordt de term “Talent Hospitality” gebruikt. De visie zal
verfijnd worden in het kader van het voorontwerp.

Voor het grootste deel van het plangebied is de belangrijkste doelstelling administratieve
vereenvoudiging en het invoeren van een hedendaags ruimtelijk beleidskader.
Voor een aantal zones binnen het plangebied werd aangegeven dat er verder onderzoek
zal gebeuren in het kader van het planningsproces. Hieronder worden deze zones opnieuw
opgesomd, en wordt aangegeven hoe hier in de loop van het verdere planningsproces
mee zal worden omgegaan.

Het koppelingsgebied is gelegen tussen de kern van Gullegem, het agrarisch gebied,
het regionaal bedrijventerrein en het provinciaal domein Bergelen. In het kader van dit
RUP zullen de verschillende opties die werden toegekend aan het koppelingsgebied als
multifunctioneel verbindingsgebied zoals omschreven in het GRS, verder uitgewerkt
worden. Hierbij zal onder andere onderzocht worden hoe het gebied relaties kan aangaan
met deze diverse functies, en hoe dit een meerwaarde kan genereren voor de ruimere
omgeving. Hieronder wordt de visie kort aangegeven. Deze visie zal verder uitgewerkt
worden en een landschappelijke vertaling krijgen in de volgende stappen van de RUPprocedure.

6.3.1. Koppelingsgebied - zone Driemasten
Er werd na de eerste raadpleging besloten om deze zone niet langer op te nemen in het
plangebied. De huidige bestemming blijft dus behouden.

6.3.2. Koppelingsgebied - zone ten zuiden van Driemasten
In het GRS wordt aangegeven dat de landbouwfunctie die gedeeltelijk in het gebied
aanwezig is, behouden kan worden, bijvoorbeeld door het nieuw gebruik van pluktuintjes
in het verlengde van de reeds aanwezige hobbylandbouw. De landbouwfunctie kan
inspelen op de unieke locatie van het koppelingsgebied, gelegen nabij stedelijke functies
maar ook nabij het omliggende landbouwgebied.

Het koppelingsgebied situeert zich in het noordwesten van het plangebied, tussen de
kern van Gullegem, het regionaal bedrijventerrein, het provinciaal domein Bergelen en
het agrarisch gebied. In dit hoofdstuk wordt enkel het gedeelte van het koppelingsgebied
besproken dat zich ten zuiden van de zone “Driemasten” situeert.
Bepalingen uit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

In het koppelingsgebied zijn enkele recreatieve functies aanwezig, zoals de indoor
schaatspiste (die straks een trampolinepark wordt), de tennisvelden en de visvijver.
Zoals in het GRS wordt aangegeven, heeft de gemeente de intentie om deze recreatieve
functies in het gebied te behouden en ook nieuwe recreatieve functies in bepaalde delen
van het gebied toe te laten. Ook de bestaande visvijver biedt, mits een opwaardering,
mogelijkheden tot passieve recreatie (vissen, speel- en ligweide…) voor jong en oud.
Verder heeft de gemeente ook de intentie om de toegankelijkheid van het gebied te
vergroten door de aanleg van fiets-, wandel- en ruiterroutes. Hierbij zullen verbindingen
gecreëerd worden met de woonomgeving, de bedrijvenzone, het provinciaal domein en
de open ruimte ten noorden van Gullegem. Het aantrekkelijk maken van het gebied voor
recreanten zal ook samengaan met een landschappelijke opwaardering. Op die manier
moet het gebied een aangename ruimte worden voor diverse recreanten.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Wevelgem wordt de visie aangegeven
om een dynamisch groen en recreatief koppelingsgebied te ontwikkelen. In dit gebied
kunnen verschillende functies verweven worden (nl. recreatieve en sportvoorzieningen,
park en groen, natuureducatie, woningen, landbouwactiviteiten en gemeentelijke
diensten). Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voor een nieuw lokaal bedrijventerrein
aansluitend op het gemengd gebied van de Driemasten onderzocht. Dit gebied moet
ontwikkeld worden in een globaal groen en landschappelijk waardevol kader.
Volgende bepalingen zijn richtinggevend:
t
“De bestaande indoor-ijspiste Finlandia, de aanpalende sportterreinen en visvijvers
kunnen aangevuld worden met nieuwe recreatieve en sportinfrastructuur op lokaal
niveau, waaraan ook horeca-uitbatingen gekoppeld worden. Recreatief medegebruik
is in het hele gebied toegelaten.
t
De toegankelijkheid van het gehele koppelingsgebied moet vergroot worden door
de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterroutes, zodat een gemeenschappelijk
gebruiksgebied en ontmoetingsplek ontstaat voor zowel de bewoners van Gullegem
als de werknemers van het bedrijventerrein. Dit gebied wordt door een recreatieve
noordzuidroute ook gekoppeld aan de Bergelen.
t
De bestaande grondgebonden landbouwactiviteiten kunnen behouden worden.
t
De bestaande zonevreemde woningen kunnen behouden worden.
t
De gemeente wenst bovendien te suggereren aan de hogere overheid om het
bouwen van een beperkt aantal bijkomende woningen in het gebied tussen de
Driemasten en de Ballingstraat toe te laten om het multifunctioneel karakter van dit
koppelingsgebied te versterken. De nieuwe woningen moeten binnen het concept
van ‘wonen in het groen’ opgenomen worden.”

Het gebied moet ook een levendige ruimte worden, waar mensen aanwezig zijn en elkaar
ontmoeten. Tegelijkertijd kan het gebied ook een grotere rol vervullen in functie van de
talrijke bedrijven die in de omgeving van het koppelingsgebied gelegen zijn. In dit kader
heeft de gemeente de intentie om specifieke woonvormen in het gebied te integreren,
die inspelen op de nood aan kwalitatieve, unieke woonvormen om de regio aantrekkelijk
te maken voor hoog gekwalificeerd personeel. Bedrijven in de regio hebben het immers
moeilijk om hoog gekwalificeerd personeel aan te trekken. Jongeren die verder studeren,
trekken voor hun studies vaak naar Leuven, Gent, Antwerpen of Brussel. Na hun studies
keren deze hoogopgeleide mensen vaak niet terug naar West-Vlaanderen, en zoeken
ze een job in een andere provincie. Tegelijkertijd ligt de werkloosheidsgraad in de regio
zeer laag. Ook is het moeilijk om jongeren uit andere regio’s aan te trekken om te komen
werken én wonen in het Midden en Zuiden van West-Vlaanderen. Hierdoor hebben steeds
meer bedrijven in de regio moeite om gekwalificeerde krachten te vinden. Dit probleem
leeft sterk in de regio Zuid-West-Vlaanderen.
Het aantrekken van hoog gekwalificeerd personeel is een belangrijke doelstelling in
de regio. Om op internationaal vlak te blijven meedraaien, moeten bedrijven de kaart
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van innovatie en creativiteit trekken. Hiervoor zijn goed opgeleide werknemers echter
cruciaal. De regio wil daarom een onthaalregio voor talent worden. Eén van de aspecten
om dit waar te maken, is een aantrekkelijk woonaanbod. De aanwezigheid van geschikte
woningen in kwalitatieve omgevingen is een steeds belangrijker criterium voor het
aantrekken van hoogopgeleide arbeiderskrachten. Zowel de woning zelf als de buurt en
de locatie van de woning spelen hierbij een rol. Vaak zoeken potentiële werknemers een
kwalitatieve woning in een aangename omgeving, waarbij zowel het werk als andere
activiteiten op fietsafstand gelegen zijn. Deze wens is er meer dan vroeger, onder andere
door de toenemende verkeersdrukte in het woon-werkverkeer. Vanuit deze behoefte
wil de gemeente in het kader van dit RUP op zoek gaan naar een unieke woonvorm, die
bijdraagt aan de ambitie om de regio aantrekkelijk te maken voor hooggekwalificeerd
personeel. Deze woonvorm moet een aanvulling vormen op de aanwezige kwalitatieve
woontypes in de regio (bv. grote herenhuizen), waarbij de nieuwe woonvorm en de
levenswijze die ermee gepaard gaat, van een unieke en duurzame aard is ten opzichte
van wat reeds bestaat. De nieuwe woonvorm zal dus van een excellerende aard zijn ten
opzichte van het bestaande woonaanbod, en zal van grote betekenis zijn in het kader van
de globale doelstelling om de regio attractief te maken voor goed opgeleid personeel.

6.3.3. Signaalgebied en site Primus

6.3.4. Site Beaulieu

Het signaalgebied is gelegen langs de Heulebeek. Palend aan het signaalgebied bevindt
zich de site Primus. De gemeente besliste na de eerste raadpleging om het signaalgebied
en de site Primus niet langer op te nemen in het plangebied.

De gemeente besliste na de eerste raadpleging eveneens om de site Beaulieu-De Coene
niet langer op te nemen in het plangebied.

In het kader van het RUP zal onderzocht worden of deze woonvorm geïntegreerd kan
worden binnen het dynamisch groen en recreatief koppelingsgebied. Hierbij zal gestreefd
worden naar een visuele symbiose tussen het park en de woningen. Tegelijkertijd zet de
gemeente ook in op kwalitatieve werkomgevingen: de gemeente is onder andere bezig
met plannen voor de revitalisatie van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele.
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6.3.5. OC De Cerf

6.3.7. Heulebeek

Tijdens een participatiemoment in het kader van de eerste raadpleging kwam een reactie
op het masterplan van de nieuwe Cerf. De gemeente besliste om deze visie te herzien, en
liet een ontwerpend onderzoek uitvoeren die ook het centrum van Gullegem onder de
loep nam. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek worden hieronder aangegeven.
Deze studie houdt rekening met een nieuw gebouw voor het ontmoetingscentrum “De
Cerf” en een mogelijke openlegging van de Heulebeek.

De ligging van de Heulebeek in het centrum van Gullegem is een troef. Op vandaag wordt
die niet echt uitgespeeld. Nochtans heeft water een aantrekkingskracht op mensen en
biedt het bijkomend openleggen van de Heulebeek een mogelijkheid om het centrum van
Gullegem nog meer identiteit te geven. Het is dan ook belangrijk om te onderzoeken welk
karakter de beek kan krijgen en hoe de beek in relatie staat tot het centrum van Gullegem.

Bij de opmaak van de inrichtingsstudie werden volgende vragen behandeld:
t
t
t
t
t
t
t

Wat is de relatie van het centrum tot zijn omgeving?
Hoe verhouden parkeren, groen en pleinruimte zich ten opzichte van elkaar?
Welke belevingswaarde krijgt de opengelegde beek ten opzichte van zijn omgeving?
Wat is de relatie tussen de opengelegde beek en het nieuwe OC?
Hoe plaatst het OC zich in het centrum van Gullegem?
Wat is de verhouding tussen het gewenste programma voor het OC en het gewenste
volume?
Welke richtlijnen worden er gegeven naar het nieuwe OC toe?

1. d orp spl ein met k e rk

Er werd vastgesteld dat de beek ter hoogte van het bestaande parkje “de feestweide” een
ander karakter kan hebben dan ter hoogte van de kerk en het nieuwe OC. Er wordt een
tweeledige relatie gemaakt tussen het centrum van Gullegem en de beek. Ter hoogte van
het bestaande parkje “de feestweide” wordt in de inrichtingsstudie een landschappelijke
integratie van de beek voorgesteld. Dit kan gebeuren door het talud van de Heulebeek
minder hellend te maken. Op die manier zal er een groter contact zijn tussen het park
en de beek waardoor de beek ook meer beleefd kan worden als natuurlijke structuur in
het park. De ontwerpers stellen ook voor om een fietsverbinding te voorzien vanuit het
domein Bergelen naar het centrum van Gullegem via de Kerkstraat. De fietsverbinding ter
hoogte van het park zou tussen de bestaande bomenrijen worden aangelegd.
Ter hoogte van de kerk en het nieuwe OC De Cerf wordt een meer stedelijke Heulebeek
voorgesteld. Er wordt een trappenpartij voorzien tussen de kerk en het OC enerzijds en
de beek anderzijds. Deze trappenpartij kan zo fungeren als een soort tribune met zicht op
het water. Aan de kant van de parking wordt er geen trappenpartij voorzien maar wordt er
een verlaagd wandelpad aangelegd. Op die manier kan de zachte weggebruiker ook meer
interactie ervaren met de beek. Bij de aanleg van dit stukje van de Heulebeek zal aandacht
moeten zijn voor een kwalitatieve afwerking van de wanden aan de beek.

De belangrijkste voorstellen uit het inrichtingsplan die relevant zijn voor het RUP, worden
hieronder toegelicht. Deze inrichtingsstudie geldt als een basis voor de toekomst van
het centrum van Gullegem, maar uiteraard kan deze nog wijzigen. In de voorschriften zal
voldoende flexibiliteit gelaten worden, maar zullen anderzijds ook een aantal voorwaarden
opgenomen worden om de kwaliteit te garanderen.

6.3.6. Ruimte naast de kerk
De ruimte naast de kerk heeft een groot potentieel dat op vandaag niet tot zijn recht
komt. Het plein wordt afgebakend door de kenmerkende gevels van de kerk (foto 1),
café Bockor op het Dorpsplein (foto 3), de gevel van het klooster (foto 2) en het café
op de hoek van de Koningin Fabiolastraat en de Kerkstraat. Dit zijn gebouwen met een
belangrijke beeldwaarde en identiteit. Ze hebben elk op hun manier ook allemaal een
maatschappelijke functie. In de inrichtingsstudie wordt voorgesteld om deze ruimte in te
richten als een kwalitatief plein.

2 . K erkstra at met zicht op klo o ste r i n Kon i ng i n Fab iol astra at
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6.3.8. Parking achter de kerk
Het plein achter de kerk blijft in de inrichtingsstudie in hoofdzaak een parkeerplein. Op
die manier blijven er voldoende parkeerplaatsen aanwezig in het centrum van Gullegem.
Deze parkeerplaatsen zijn belangrijk voor de handelszaken in de kern. Door op die locatie
het parkeren te behouden en de locatie van de markt te verplaatsen, blijft er tijdens de
markt voldoende parkeerruimte beschikbaar. Er kan echter heel wat kwaliteit worden
toegevoegd aan het parkeerplein door deze plek intensief te vergroenen. Dit kan onder
andere door het aanplanten van bomen. In het voorstel is er op het groene parkeerplein
voldoende ruimte vrij gelaten om het jaarlijkse carnavalsfeest te laten doorgaan. Een
andere mogelijkheid bestaat erin om de tent van het carnavalsfeest te plaatsen op
het plein naast de kerk. Op die manier zouden de handelszaken in het centrum meer
betrokken kunnen worden bij het evenement en zou het parkeerplein beschikbaar blijven
om te parkeren.

6.3.9. OC De Cerf
In de inrichtingsstudie wordt het OC De Cerf op een andere locatie voorzien: het nieuwe
gebouw wordt langs de opengelegde Heulebeek voorzien. Op die manier wordt het
plein naast de kerk afgebakend en wordt de opengelegde structuur van de Heulebeek
ondersteund. Het nieuwe gebouw moet zich enerzijds integreren in het bestaande
centrum, maar moet anderzijds ook een eigen karakter hebben. Het volume moet een
waardige tegenganger worden van de kerk, maar mag de kerk ook niet “overrulen”. Daarom
wordt voorgesteld om een minimale afstand van 20 m te houden ten opzichte van de kerk.
Het gebouw moet ook een levendige gevel hebben aan het plein naast de kerk. Daarnaast
dient er ook een interactie te worden gemaakt tussen het gebouw en de opengelegde
beek.
Op de huidige locatie van De Cerf zouden nieuwe woongelegenheden worden gebouwd.

Ont werp vo or de inrichti ng van ce n trum gulleg e m
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Effectenrapportage

Topografische kaart
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1.2. wijze van (milieu)effectenbeoordeling

1. Effectenbeoordeling
Gemeentelijk RUP Gullegemkern
1.1.

1.2.1. Het RUP is een plan
Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de
definitie plan zoals geformuleerd door het decreet algemene bepalingen milieubeleid
(D.A.B.M.).

methodiek van effectenbeoordelinG

In het kader van de nieuwe procedure wordt de effectenbeoordeling geïntegreerd in de
RUP-procedure vanaf de startnota. In dit hoofdstuk worden de (milieu)effecten gebundeld
en dit omvat volgende aspecten indien ze van toepassing zijn:
t

Planmer-screening

t

Watertoets

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

1.2.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:
t

VR toets

t

Trage wegentoets

t

Natuurtoets

t

Herbevestigd agrarische gebied

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
t

ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder dienen meegenomen te
worden

t

ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek aandachtspunten zijn of
verder onderzoek nodig is

t

ofwel dat een PlanMER dient opgemaakt te worden.

t

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 rubrieken
10a ‘industrieterreinontwikkeling’ en 10b ‘stadsontwikkelingsproject’ van bijlage III.
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, namelijk
de huidige bebouwde kern van Gullegem als één van de deelgemeenten van
Wevelgem. Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

t

Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op
speciale beschermingszones, een 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 plan-MER-plicht, maar
wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op basis van een screening
geoordeeld of het plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

De conclusie in verband met de ontheffing van planmer wordt tenslotte voorgelegd
aan de dienst milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de scopingsnota, of
voorontwerp indien wenselijk, indien een plan-milieueffectenrapport vereist is.
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1.3.

Beschrijving en verduidelijking van het plan

1.3.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het
kader vormen

Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd zijn.
Een aandachtspunt blijft het vrijwaren van open ruimte en de belevingswaarde van de
gemeente Gullegem te verhogen.

1.3.7. Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens…

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor het:
t

opwaarderen globale structuur van de bebouwingstypologieën

t

het grotendeels bestendigen van de openruimtefuncties van het
koppelingsgebied

t

het ontwikkelen van een gedeelte van het koppelingsgebied in functie van talent
hospitality

t

uitbouwen van de (landschappelijke belevingswaarde van) de Heulebeek (groene
structuur)

1.3.2. Interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten
binnen of buiten de perimeter van het plan, voor zover in
dit stadium al gekend
Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Wevelgem (Deputatie 26 augustus 2006), het gemeentelijk woonplan (2008) en de
woonprogrammatie (2016).

1.3.3. Beoordeling of het plan grens- of
JHZHVWJUHQVRYHUVFKULMGHQGHDDQ]LHQOLMNHPLOLHXHɣHFWHQ
kan hebben
Het plangebied is gelegen op ca. 6 km van de grens met Frankrijk en 7,5 km van Wallonië.
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.

1.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma
goedkeuring
startnota

april 2019

scopingnota
voorontwerp
ontwerp

1.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen
HQPDWHYDQÀH[LELOLWHLW
Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen vanuit de
verschillende adviserende instanties naar aanleiding van de plan-MER-screening, vanuit
de adviezen in het kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, de
behandeling van de adviezen op de GECORO...

1.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande
milieuproblemen

ER-4

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens met betrekking
tot het plangebied, onder meer de Vlaamse geoloketten. De toelichtingsnota omvat heel
wat informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.

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

1.3.9. 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 planMER-screening.

2. Inschatting van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten
(screening)

3.

B ode m

Wat e r

At mosf e e r e n
klimatolo gisch e
fac tor e n

Geluid

Lich t

Stof f e lijke goe deren
e n cult ur e e l e r fg oed

L andschap

Mobilit e it

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.

E ne rgie e n gron d stof f e nvo or r a ad

2.

Biodive rsit e it, f lora
e n fauna

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.

Ruimt e lijke or den i ng

1.

Ge zondh e id van de
me ns

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

Du ur

2.1.1. Algemene methodiek

Omvang

2.1. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten

Het bestendigen van
de openruimtefuncties
van het
koppelingsgebied en
het ontwikkelen van
een gedeelte van het
koppelingsgebied
in functie van talent
hospitality

Ca. 29 ha

P

N*

N*

N

N

N*

N*

N*

N*

N

N

N*

N*

Uitbouwen van de
(landschappelijke
belevingswaarde van)
de Heulebeek

Ca. 8 ha

P

N+

N+

N+

N

N*

N+

N

N*

N*

N*

S+

N*

(ontwikkelen van het signaalgebied en ontwikkelen van de site Beaulieu zoals omschreven
in de startnota: geschrapt)

N: niet significant effect

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

N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer
lokaal effect

2.1.2.  ,QJUHHSHɣHFWVFKHPD

S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken

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 3.3. uitgewerkt.

S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect
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2.2. Planalternatieven
2.2.1. Locatie-alternatieven
Het RUP Gullegem kern is gericht op het behoud van de beeld- en woonkwaliteit in de
dorpskern van Gullegem door een verweving van wonen en aan het wonen verwante
activiteiten in het centrum, het behoud van de verkavelingen als verblijfsgebieden en
een groene inrichting van de vallei van de Heulebeek. In het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan is in het richtinggevend gedeelte opgenomen dat diverse RUP’s of
inrichtingsstudies dienen opgemaakt te worden. Dit om de opportuniteiten en de
knelpunten op een ruimtelijk verantwoorde manier aan te pakken.
Deze opportuniteiten en knelpunten zijn uiteraard verbonden met de specifieke
locatie van het plangebied. De voorschriften van het gewestplan en de diverse BPA’s
en RUP’s bieden niet langer een garantie voor een verantwoord ruimtelijk beleid en
beoordelingskader voor vergunningsaanvragen.
De gemeente Wevelgem heeft er voor geopteerd om niet te werken met verschillende
RUP’s verspreid over de kern van Gullegem, maar de oefening te doen met een
gebiedsdekkend plan om de volledige kern te analyseren en op een uniforme manier te
benaderen met stedenbouwkundige voorschriften. De perimeter van het plangebied komt
dan ook overeen met de bebouwde kern van Gullegem en de begrenzing van de huidige
BPA’ s en RUP’s. Dit nieuwe RUP vervangt dan ook meteen alle vorige stedenbouwkundige
plannen, wat de duidelijkheid en de rechtszekerheid ten goede komt.
Specifiek worden voor de mogelijke inbreidingsprojecten binnen de bebouwde kern
specifieke regels hiervoor vastgelegd binnen het RUP.
Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere locatie-alternatieven
onderzocht.

2.2.2. Nulalternatief
In het nulalternatief blijven de voorschriften van het gewestplan en de diverse BPA’s en
gemeentelijke RUP’s, met een grote diversiteit aan bestemmingen en al te gedetailleerde
voorschriften, bestaan. Dit lappendeken aan plannen kan geen garantie bieden voor een
duurzaam ruimtelijk beleid zoals uitgelijnd wordt binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan en het woonplan (2008).
De gemeente wenst een nieuw en eenduidig ruimtelijk plan waarin alle opties voor de
kern van Gullegem als een dorp met een eigen dynamiek en de nodige voorzieningen voor
de eigen inwoners. Uit het onderzoek binnen het RUP is een grote veelzijdigheid gebleken
van diensten en bedrijvigheid. Deze moeten verder verweven worden met het wonen
en samen functioneren op een optimale manier. Hiervoor is, binnen de krijtlijnen van
algemene principes, enige flexibiliteit nodig binnen de stedenbouwkundige voorschriften.
Bij het nulalternatief blijven de strakke voorschriften, wat voor beperkingen zorgt binnen
het concept van verweving van functies in het centrumgebied, bestaan.
Binnen het RUP wordt ook het koppelingsgebied opgenomen.
De gemeente Wevelgem gebruikt een nieuwe methodiek van een gebiedsdekkend RUP
waarbij een onderscheid gemaakt wordt welke randvoorwaarden verordenend worden
vastgelegd in stedenbouwkundige voorschriften en anderzijds welke randvoorwaarden
via een ander instrumentarium gelden zoals een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening. Zonder een vernieuwende aanpak via het RUP, kunnen deze opties van het
gemeentebestuur niet gerealiseerd worden.
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze plan-MER-
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screening.

2.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied bestaat uit diverse bestemmingen zoals woongebied, recreatie, openbare
voorzieningen, openbaar park... Er blijven uiteraard andere combinaties mogelijk om
het plangebied in te delen of in te richten, maar de bestemmingszones in het RUP zijn
voornamelijk gebaseerd op de huidige situatie, bestemming en functie. De keuzes die
het gemeentebestuur gemaakt heeft, zijn goed onderbouwd onder meer binnen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het woonplan (2008).
De voorgenomen bestemmingen vormen een evenwichtig aanbod en sluiten aan bij de
schaal van het dorp van Gullegem met een eigen aanbod aan voorzieningen voor de
dagelijkse noden. Hierbij wordt de keuze gemaakt om op korte termijn enkel die gebieden
te ontwikkelen die ingesloten zijn binnen bestaande bebouwing om zo het aansnijden
van open ruimte te vermijden. De mogelijkheid tot het herbestemmen van gronden naar
woongebied blijft (in beperkte mate) een mogelijkheid. Een andere invulling en schikking
van de categorieën groengebied, recreatie of bedrijvigheid is geen actuele overweging.
Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.

2.3. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten
2.3.1. EFFECT OP DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID
VAN DE MENS INCLUSIEF TOETS M.B.T. RUIMTELIJK
VEILIGHEIDSRAPPORT
Referentiesituatie
Het plangebied omvat de bebouwde kern van Gullegem, één van de deelgemeenten
van Wevelgem. Het dorp is gegroeid vanuit het historische centrum rond de kerk tot een
uitgestrekt woondorp met talrijke verkavelingen in de rand en lintbebouwing langs de
invalswegen. Het plangebied (ca. 305 ha) omvat ook het zogenaamde “koppelingsgebied”.
Het koppelingsgebied is gelegen tussen de kern van Gullegem en de industriezone
Gullegem-Moorsele.
Uit een analyse blijken talrijke economische entiteiten gevestigd binnen het woonweefsel
van Gullegem, overwegend kleinschalige activiteiten die goed verenigbaar zijn binnen
een woonomgeving. Dit omvat functies zoals: handel, groothandel, fabricage en industrie,
diensten, cultuur en sport, land- en tuinbouw,horeca,... In Gullegem zijn een aantal
bedrijven gelegen in het oosten van de kern, nabij de Heulebeek.
Daarnaast situeren zich ook enkele bedrijven die ontsluiten via de Heulestraat, Beekstraat
en de straat Pijplap. In het zuiden van het plangebied situeren zich bedrijven langs de
Bissegemstraat. In het noorden van het plangebied situeert zich een garage langs de
Westakker.
Binnen het plangebied zijn er diverse inrichtingen met een milieuvergunning van klasse 1
of 2. Daarnaast zijn nog talrijke klasse 3 meldingsplichtige activiteiten verspreid over het
plangebied.
De ruime omgeving van het plangebied is overwegend agrarisch, maar doorsneden
door grote verkeersinfrastructuren zoals de A19 en de E403 (A17). Ten noordwesten is,
aanpalend het plangebied, een bedrijventerrein gelegen, met name het bedrijventerrein
Gullegem-Moorsele. Dit is één van de grote tewerkstellingspolen voor Wevelgem.

verkavelingsvoorschriften.
Het centrum van Gullegem kan dus zijn functie als ‘woondorp’ met de nodige
voorzieningen behouden en verder een eigen dynamiek behouden. Verdere ruimtelijke
uitbreiding buiten de huidige morfologische grenzen wordt niet voorzien. Specifieke
activiteiten zoals handel kunnen binnen de bestemmingen ‘zone voor wonen en
gemengde functies’ voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen. Milieubelastende,
transportbedrijven, afval- en mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. De
activiteiten dienen aan het wonen verwant te zijn en mogen de draagkracht van de
omgeving niet overschrijden. Milieubelastende of -vervuilende bedrijven, Sevesoinrichtingen of verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegestaan.

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst dienen een
omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem II voorwaarden bevatten de voorschriften
en normen om de hinder voor de omgeving te beperkten tot een aanvaardbaar niveau.
Bij de beoordeling wordt nagegaan in welke mate de activiteiten verenigbaar zijn met de
omgeving en kunnen verdere voorwaarden worden opgelegd om de potentiële hinder te
bepreken.

Hessenatie Logistics Kortrijk

In het noorden van het plangebied ligt een fluxysleiding. Mits de nodige
voorzorgsmaatregelen worden genomen is hieromtrent geen aanzienlijk risico te
verwachten.
Binnen het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen en worden geen Sevesoactiviteiten toegelaten. Het oostelijk gedeelte van het plangebied is gelegen binnen de
2 km van een Seveso-inrichting. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in
het RUP uitgesloten. Er werd een online RVR-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het (voor)
ontwerp van het RUP aan de dienst Veiligheidsrapportering moet worden voorgesteld om
te laten bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld. Dit wordt uitgevoerd in
de gepaste fase van de procedure.
Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de discipline mobiliteit.
Leemten in de kennis:
t

0

0,5

1 Kilometers

Niet van toepassing
Legende

Er zijn geen problemen bekend in relatie met het plangebied met betrekking tot risico’s op
gebied van gezondheid of veiligheid.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
t

Het oostelijk gedeelte van het plangebied is gelegen binnen de 2 km van een Sevesoinrichting. Het zuidelijk gedeelte van het plangebied ligt net niet binnen de perimeter van
2km.
Er is voornamelijk landbouwgebruik in het deelgebied, “koppelingsgebied”. Verder zijn
er nog een aantal kleinere, meer ingesloten zones aanwezig die gebruikt worden in
functie van landbouw. Een gedeelte van het plangebied (2 noordelijke overgangslinten)
ligt binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur, als herbevestigd
agrarisch gebied.
Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan
de landbouw.

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen voor een administratieve
vereenvoudiging en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het
opmaken van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Gullegem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
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Milieuvergunningen
Bron: Gemeente Wevelgem, maart 2018
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2.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

centrumgebied van Gullegem kwalitatief versterken, overgangslinten naar het centrum
voorzien,...

Referentiesituatie
Er zijn diverse BPA’s of RUP’s vastgesteld met betrekking tot het plangebied.
Het plangebied omvat de bebouwde kern van Gullegem, één van de deelgemeenten
van Wevelgem. Het dorp is gegroeid vanuit het historische centrum rond de kerk tot een
uitgestrekt woondorp met talrijke verkavelingen in de rand en lintbebouwing langs de
invalswegen. In de omgeving van de kerk zijn verschillende functies op schaal van het
dorp aanwezig, waaronder scholen, ontmoetingscentra, een sporthal en een bibliotheek.
Ook horeca, handel en diensten komen er voor. Er zijn verschillende wijken die vrijwel
uitsluitend op wonen gericht zijn.
Gullegem heeft een hoog voorzieningenniveau voor alle dagelijkse noden (school,
rust- en verzorgingstehuis, handel, ontmoetingscentrum...). Hierdoor is Gullegem een
aantrekkelijke woonomgeving buiten de drukte van de stad of drukke gewestwegen.
Er zijn diverse bebouwingstypologieën aanwezig, zoals alleenstaande woningen,
gekoppelde woningen en rijtjes aanééngesloten bebouwingen.
De gemeente beschikt over een Woonplan (2008) en woonprogrammatie (2016).
Wevelgem heeft de ambitie om er voor te zorgen dat het aanbod aan bestaande
bouwmogelijkheden effectief op de markt komt zodat er voldoende ruimte vrij komt voor
de extra huishoudens, onder meer als gevolg van gezinsverdunning en vergrijzing.
Het plangebied grenst aan:
t

de A19 in het zuiden

t

de R8 in het oosten

t

de A17 in het westen

t

de bedrijvenzone Gullegem-Moorsele in het noordwesten

t

open ruimte in het noorden

t

GUL007b - De Gouden Bank

t

GUL005c - Peperstraat

t

GUL005d - Peperstraat

t

GUL003g - Centrum

t

GUL003h - Centrum

t

GUL017 - Maddens Reke

t

GUL008-1d -Kortrijkstraat

t

GUL019 -Grote Ieperstraat

t

GUL019a - Grote Ieperstraat

t

GUL018a - Schoon Water

t

Wev34-Sectoraal BPA

Het plangebied grenst aan open agrarische ruimte in bijna alle richtingen, ten westen ligt
het provinciedomein Bergelen.

Inzake open ruimte binnen het plangebied, is het grootste gedeelte hiervan gelegen ter
hoogte van het koppelingsgebied. Dit gebied ligt tussen de bebouwde kern van Gullegem
en het regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele. In het gebied komt bebouwing
voor, maar over het algemeen heeft de zone een open karakter. Het grootste deel van
deze open ruimte is in landbouwgebruik. Er zijn eveneens ook tuinen en recreatieve zones
gelegen in het plangebied. Inzake openbare groene ruimtes, zijn er een aantal aanwezig.
Sommige haken aan op de Heulebeek. Ten oosten van het centrum van Gullegem loopt
een pad langs de Heulebeek. Dit pad start langs de Heulebeek, leidt naar de groene
ruimte ten zuiden van de verkaveling ‘Hoge Kouter’, en loopt verder naar het centrum van
Gullegem. Verder zijn er nog groene ruimtes aanwezig die aansluiten op de sporthal langs
de Peperstraat. Een andere belangrijke openbare groene ruimte in Gullegem is rond de
Oude Pastorie gelegen.
Volgens het RSV (definitief vastgesteld op 23 september 1997 en gedeeltelijk herzien
in 2003 en 2010) is het plangebied grotendeels gelegen binnen de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied.

Er is voornamelijk landbouwgebruik in het deelgebied, koppelingsgebied. Verder zijn er
nog een aantal kleinere, meer ingesloten zones aanwezig die gebruikt worden in functie
van landbouw. Een gedeelte van het plangebied (noordelijke uitschieters) ligt binnen de
afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur, als herbevestigd agrarisch gebied.
Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan
de landbouw.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen en administratieve vereenvoudiging
en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het opmaken
van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Gullegem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften.
Het centrum van Gullegem kan dus zijn functie als ‘woondorp’ met de nodige
voorzieningen behouden en verder een eigen dynamiek behouden.
De ruimtelijke visie binnen het RUP gaat uit van volgende hoofdprincipes:

In het PRS West-Vlaanderen (goedkeuring op 6 maart 2002, herziening goedgekeurd op
1 februari 2014 door minister) worden onder andere beleidsdoelstellingen geformuleerd
inzake gewenste structuren. Het toepassen van deze doelstellingen resulteert o.a in
volgende zaken: Gullegem wordt aangeduid als stadslandschap, waar de aandacht gaat
naar een kwalitatieve inrichting van het openbare domein. Belangrijk zijn de randzones
waarbij de stad en de open ruimte een geïntegreerde benadering vergen. De Heulebeek is
een landschappelijk lineair element en wordt geselecteerd als natuurverbinding.
In het GRS (door Bestendige Deputatie goedgekeurd op 17 augustus 2006) worden
specifieke doelstellingen op maat van Gullegem vastgelegd. Zaken zoals: het
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t

kwaliteit opwaarderen, leefbaarheid garanderen en vergroten

t

verweving van functies nastreven

t

groei door inbreiding

t

visie bepalen voor het koppelingsgebied

Verdere ruimtelijke uitbreiding buiten de huidige morfologische grenzen van de
bebouwing wordt niet voorzien. Wel blijven de inbreidingsmogelijkheden bestaan in
de ingesloten gebieden binnen de voor wonen bestemde zones (deels woongebied)
om de impact van gezinsverdunning en vergrijzing binnen de eigen bevolking op te
vangen. Bijkomend bestaat de visie van het gemeentebestuur uit het optimaal inzetten en
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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2018
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vrijwaren van kwalitatieve open ruimte.

2.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN FLORA

Voor het grootste gedeelte van het koppelingsgebied is er de doelstelling om het gebied
blijvend te bestemmen voor openruimtefuncties. Verder heeft de gemeente de intentie
om de bestaande woningen rechtszekerheid te bieden. Tot slot wil de gemeente in een
beperkt gebied toelaten dat er specifieke woningen gebouwd worden in functie van het
naastliggende bedrijventerrein. Deze opties zullen verder uitgewerkt worden in het kader
van het voorontwerp.

Referentiesituatie

Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken
aan de landbouw. De visie van het gemeentebestuur omvat het inzetten op de verbinding
van open ruimtegebieden (landbouw, natuur, recreatie). Daarnaast voorziet men ook een
verbinding van de open ruimtes ten zuiden van de kern met de open ruimte ten noorden
van de kern. Met name het ‘koppelingsgebied’ kan hierin een rol spelen.

Het plangebied is, met uitzondering van de vallei van de Heulebeek, het kerkhof, de
sportvelden en het koppelingsgebied bebouwd. De meeste woningen in de verkavelingen
hebben een tuin waardoor er toch een groot aandeel groene ruimte is. Het openbaar
groen is beperkt tot het ‘Groen lint’ van de Heulebeek en enkel pleintjes en doorgangen in
de verkavelingen. De Heulebeekvallei loopt west-oost door het dorp en kan aanschouwt
worden als een groene as. De gemeente Wevelgem heeft vijf jaar geleden samen met de
Vlaamse milieumaatschappij dit groene lint opnieuw ingericht met ruimte voor water.
Het overige buurtgroen is beperkt tot verkavelingsgroen in de diverse wijken. Samen met
Kortrijk en Kuurne werd in 2008 een intergemeentelijk structuurschets gemaakt voor de
‘Heerlijke Heulebeek’ met een actieprogramma om de Heulebeek verder uit te bouwen als
een gemeentegrens-overschrijdende groene corridor.

Leemten in de kennis:
t

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
t

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Het plangebied omvat de bebouwde kern van Gullegem, één van de deelgemeenten
van Wevelgem. Het dorp is gegroeid vanuit het historische centrum rond de kerk tot een
uitgestrekt woondorp met talrijke verkavelingen in de rand en lintbebouwing langs de
invalswegen.

Op de biologische waarderingskaart wordt duidelijk dat het plangebied grotendeels
aangeduid wordt als “biologisch minder waardevol”. Echter zijn er ook wel een aantal
biologisch relevante stukken aangeduid. Voornamelijk in het koppelingsgebied en
langs de Heulebeek. Bijkomend, ten westen aanpalend gelegen aan het plangebied
zijn er diverse complexen van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen, met name door de aanwezigheid van het provinciedomein
Bergelen. Eveneens aanpalend, maar ten noorden van het plangebied is er een gebied
aangeduid als biologisch zeer waardevol met karteringseenheden “hf” en mr”, met name
“moerasspirearuigte”, en “rietland en andere vegetaties van het rietverbond”. Hierna volgt
een niet-allesomvattend overzicht van relevante gebieden in het plangebied.
Koppelingsgebied (en noordwesten van plangebied)
t

hp + khcr (houtkant met dominantie van meidoorn (Crataegus sp.)): complex van
biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

t

ua + n + ae (minder dichte bebouwing, loofhoutaanplant (exclusief populier),
eutroof water): complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen

t

hp* + kbs + khcr (soortenrijk permanent cultuurgrasland , bomenrij met
dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.), houtkant met dominantie van
meidoorn (Crataegus sp.): complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen

t

sz + sal (opslag van allerlei aard en wilg (Salix sp.)): biologisch waardevol

t

ae + kbs (eutroof water en bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte)
wilg (Salix sp.): biologisch zeer waardevol

t

hp + k(hp*) (soortenarm permanent cultuurgrasland, bermen, perceelsranden,
... met soortenrijk permanent cultuurgasland): complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen

t

ae + kbp + kbs (eutroof water, bomenrij met dominantie van populier (Populus sp.),
bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)): biologisch zeer
waardevol

t

ae + kb (eutroof water, bomenrij): biologisch zeer waardevol

Het plangebied is aanpalend aan het provinciedomein Bergelen gelegen. Dit
domein is gelegen ten oosten van het plangebied en ten westen van de E403. Het
domein (en ruimere omstreken) is aangeduid als natuurverwevingsgebied (NVWG)
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in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en
natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk
(IVON). Het provinciaal domein omvat o.a een waterplas, vochtige graslanden en
aanplantingen. Bijkomend is er ook een gebied ten zuiden van het plangebied (op ca.
500m) , nabij “Schoonwater” aangeduid als onderdeel van bovenstaand VEN en IVONgebied.

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, augustus 2016

Verder ten zuiden (ca. 2.2km) zijn er nog 2 gebieden aangeduid als enerzijds Grote
Eenheden Natuur (GEN) en anderzijds natuurverwevingsgebied (NVWG) in het VEN en
IVON, met name “West-Vlaamse Leievallei”, “gebiedsnr 126’”.
Het dichtsbijzijnde VEN- en Habitatgebied is gelegen op ongeveer 12 km van het
plangebied, met name Hemsrodebos (speciale beschermingszone “Bossen van de Vlaamse
ardennen”- GEBCODE: BE2300007).
Samen met Kortrijk en Kuurne werd in 2008 een intergemeentelijk structuurschets
gemaakt voor de ‘Heerlijke Heulebeek’ met een actieprogramma om de Heulebeek
verder uit te bouwen als een gemeentegrens-overschrijdende groene corridor. Binnen het
provinciaal structuurplan is de Heulebeek ook geselecteerd als natuurverbinding.

Er worden dus geen ecologische waarden of potenties aangetast met het RUP. Het RUP
zorgt voor een hefboom in de verdere uitbouw van een ecologisch netwerk.
Leemten in de kennis:
t

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
t

De wens van de gemeente om een “talent hospitality zone” te ontwikkelen in een
beperkt gedeelte van het koppelingsgebied, moet verder uitgewerkt worden in het
kader van het voorontwerp.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Koppelingsgebied: vermoedelijk nee, verdere uitwerking wordt afgewacht
Andere zones: nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het plangebied bevat diverse bijzondere natuurwaarden of -potenties. Specifiek langs de
Heulebeek en in het koppelingsgebied. Daarnaast zijn er zowel ten zuiden, oosten, westen
en ten noorden van het plangebied gebieden met relevante natuurwaarden te vinden.
Het RUP omvat grotendeels de bestendiging van huidige bestemmingen maar met een
vereenvoudiging en uniformisering van de stedenbouwkundige voorschriften.

0

250

500 Meters

Legende

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen

De Heulebeek is een aandachtsgebied en wordt als strategisch project vermeld. In het
RUP worden de natuurlijke elementen van de Heulebeek gevrijwaard, behouden en
uitgebouwd. De vallei van de Heulebeek kan verder fungeren als schakel in de groene
corridor van de Heulebeek. In de gebiedsvisie ‘Heerlijke Heulebeek’, worden er voorstellen
gedaan voor het gebied. Deze omvatten voorstellen inzake woon- en groenprojecten, het
verbreden en verharden van fietspaden, het beveiligen van fietsoversteekpunten en de
herinrichting van de ‘feestweide’. Er zal een fietspad worden aangelegd ten oosten van
de Heulebeek en eveneens worden er flauwere hellingen langs beide zijden van de beek
voorzien. Hierdoor wordt er een strook van 10 m t.o.v. het huidige talud en een natuurlijke
inrichting verkregen. Er kan globaal gesteld worden dat de verdere uitbouw van een lokaal
groen en recreatief netwerk (fiets- en wandelroutes) en een project waarbij wonen en
groen wordt verweven, de belangrijkste actiepunten zijn. De gemeente heeft
de intentie om in oostelijke richting een coulissenlandschap uit te bouwen.
Binnen het goedgekeurde Interreg project Valys zullen verder de ideeën voor de groene as
van de Heulebeek uitgewerkt worden, om via een blauw-groen netwerk de link te maken
met het provinciaal domein van de Bergelen. Zowel de gemeente Wevelgem als Kortrijk en
Kuurne zijn partner binnen dit Europees project.

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen
biologisch waardevol

Ten oosten van het centrumgebied van Gullegem is op het gewestplan, tussen de
Heulestraat en de Heulebeek, een gebied voor milieubelastende industrie ingekleurd,
waarvan een deel nog niet is ontwikkeld als industriegebied (het signaalgebied). Dit
gebied is niet langer opgenomen in het plangebied.

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van pesticiden. De
gemeente Wevelgem is al 10 jaar voorloper in het beperken van bestrijdingsmiddelen.
Binnen enige inbreidingsprojecten voor wonen, wordt een groenaanleg voorzien.
Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift vermeldt dat bij aanleg van groen moet
worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en biodiversiteitsrijk is. Het vele groen in
de tuinen kan ook een extra ecologische betekenis krijgen bij een natuurvriendelijk beheer
en biedt extra kansen voor biodiversiteit, maar dit valt buiten het bestek van het RUP.
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2.3.4. EFFECT OP ENERGIE- EN
GRONDSTOFFENVOORRAAD
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, micro-warmtekrachtkoppeling…).
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting bij nieuwbouw bij woningen om hernieuwbare
energie te integreren in het planconcept (met als alternatief een lager E-peil of te
participeren in een hernieuwbaar energieproject). ). Vanaf 1 januari 2018 wordt de
energieprestatie vastgelegd op max. E 40 voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) in het geval
van wooneenheden. Vanaf 2021 geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen verblijven
dienen te voldoen aan de BEN-norm.
Het algemeen voorschrift vermeldt dat inrichtingen en constructies voor hernieuwbare
energie toegelaten zijn (met uitzondering van grootschalige windturbines) voor zover ze
geen afbreuk doen aan het normale gebruik van de zone.
Aanzienlijk milieueffect

t

dossiernr: 33179.0 conf: OBO laatste: OBO-2008

Referentiesituatie

t

dossiernr: 11739.0 conf: OBO laatste: OBO-2013

Het plangebied is grotendeels verhard en bebouwd, door de bebouwing binnen de
kern van Gullegem. In de centrumstraten is de bebouwing eerder dens , binnen de
verkavelingen vinden we meestal koppelwoningen en vrijstaande woningen met (ruime)
tuinen.

t

dossiernr: 68589.0 conf: OBO laatste: OBO-2015

t

dossiernr: 12923.0 conf: OBO laatste: OBO-2000

t

dossiernr: 11023.0 conf: OBO laatste: OBO-2004

Op de bodemkaart is het plangebied, naast antropogeen (OB), opgenomen als diverse
bodems: natte, vochtig en droog zand(leem) (Pdc, Pcc, Scc, Pde, Pba, Sbc, Pep, Lep). De
potentiële erosiegevoeligheidskaart duidt op een lage erosiegevoeligheid.

t

dossiernr: 2900.0 conf: OBO laatste: OBO-1996

t

dossiernr: 31915.0 conf: OBO laatste: OBO-2008

Historisch is er een sterke aanwezigheid van bedrijvigheid binnen de dorpen in nauwe
relatie met het wonen (vlasbedrijven, ateliers, landbouw...). Deze betekenen een mogelijk
risico op historische bodemverontreiniging, die via de verplichting tot een oriënterend
bodemonderzoek in kaart wordt gebracht.

t

dossiernr: 27912.0 conf: OBO laatste: OBO-2006

t

dossiernr: 22865.0 conf: OBO laatste: OBO-2004

Op het geoloket ‘bodemsanering ‘ van OVAM zijn er diverse orienterende en beschrijvende
bodemonderzoeken en bodemsaneringen binnen het plangebied opgenomen.

t

dossiernr: 20996.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2005

t

dossiernr: 14176.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2005

t

dossiernr: 14126.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2015

t

dossiernr: 33239.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2009

t

dossiernr: 59266.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2016

t

dossiernr: 24949.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2006

t

dossiernr: 7080.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2004

t

dossiernr: 84027.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2018

t

dossiernr: 85268.0 conf: OBO,BBO laatste: OBO-2018

Orienterende bodemonderzoeken:

Nee
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t

dossiernr: 5911.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

t

dossiernr: 35810.0 conf: OBO laatste: OBO-2010

t

dossiernr: 22153.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

t

dossiernr: 4657.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

t

dossiernr: 34075.0 conf: OBO laatste: OBO-2009

t

dossiernr: 71793.0 conf: OBO laatste: OBO-2016

t

dossiernr: 19525.0 conf: OBO laatste: OBO-2002

t

dossiernr: 30921.0 conf: OBO laatste: OBO-2011

t

dossiernr: 7048.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

t

dossiernr: 8588.0 conf: OBO laatste: OBO-1999

t

dossiernr: 76885.0 conf: OBO laatste: OBO-2017

t

dossiernr: 2224.0 conf: OBO laatste: OBO-2017

t

dossiernr: 27874.0 conf: OBO laatste: OBO-2006

t

dossiernr: 25012.0 conf: OBO laatste: OBO-2011

t

dossiernr: 6623.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

t

dossiernr: 21167.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

t

dossiernr: 12088.0 conf: OBO laatste: OBO-2000

t

dossiernr: 50804.0 conf: OBO laatste: OBO-2012

t

dossiernr: 6147.0 conf: OBO laatste: OBO-2015

t

dossiernr: 18720.0 conf: OBO laatste: OBO-2002

t

dossiernr: 20876.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

t

dossiernr: 35876.0 conf: OBO laatste: OBO-2010

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

Beschrijvende onderzoeken:

Bodemsaneringen:
t

dossiernr: 2645.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2017

t

dossiernr: 16256.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2015

t

dossiernr: 20275.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: OBO-2015

t

dossiernr: 24681.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: OBO-2011

Aanpalend en in de omgeving van het plangebied zijn verschillende aantal percelen
openomen waar een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
werd uitgevoerd. Voornamelijk ter hoogte van de bedrijvenzone Gullegem-Moorsele.
Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere inventaris uit van
mogelijke risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is bij overdracht. De diverse
bodemonderzoeken- en saneringen buiten het plangebied kunnen door de afstand
aanzien worden als niet vernoemingswaardig.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

bodemkaart
Bron: VLM/AGIV, 2017

Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen en administratieve vereenvoudiging
en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het opmaken
van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Gullegem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften.
De vastgestelde bodemverontreiniging op de diverse sites wordt volgens de
resultaten van het bodemonderzoek aangepakt overeenkomstig het goedgekeurde
bodemsaneringsproject. OVAM heeft als taak de verdere afhandeling van de
bodemsanering op te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te sporen om
de nodige maatregelen te treffen.
Eventuele nieuwe activiteiten binnen het plangebied zullen eerder kleinschalig
zijn, aangezien er amper beschikbaar industriegebied aanwezig is. Activiteiten met
productie- of opslagactiviteiten, milieubelastende of sterk verkeersgenererende
activiteiten, of grootschalige activiteiten zijn niet te verwachten. Hierdoor is de kans op
nieuwe risico-activiteiten met betrekking tot bodemverontreiniging beperkt. De Vlaremvoorschriften omvatten maatregelen om bij gevaarlijke producten te vermijden dat er
contact met de ondergrond is. 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. Percelen die op het register van verontreinigde gronden komen, worden verder
opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.

0

250

De bodem is in principe geschikt voor het bouwen van constructies. Bij de bouw van
dergelijke constructies dient voldoende aandacht te worden besteed aan het nemen van
de nodige maatregelen om bvb. waterinsijpeling, ... te voorkomen. Bij de bouwwerken
kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling op het grondverzet is van
toepassing (vanaf 250 m³ of percelen opgenomen in het bodeminformatieregister) waarbij
de nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig zijn.

500 Meters

Legende

Leemten in de kennis:
Antropogeen

Vochtig zandleem

t

Vochtig zand

Droge zandleem

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:

Droog zand

Natte klei

t

Nat zandleem

Niet van toepassing

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 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
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Koppelingsgebied: vermoedelijk nee, verdere uitwerking wordt afgewacht
Andere zones: nee
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Bodemonderzoeken en sanering

Bron: VMM/AGIV, juli 2006

Bron: OVAM (via wms), september 2019
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geen informatie beschikbaar

sitebesluit

zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

oriënterende bodemonderzoeken

matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

beschrijvende bodemonderzoeken

weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

bodemsaneringsprojecten
eindevaluatieonderzoek

Leiedal, september 2019
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2.3.6. EFFECT OP HET WATER INCLUSIEF WATERTOETS

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Referentiesituatie

Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen en administratieve vereenvoudiging
en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het opmaken
van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Gullegem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften.

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

Deels effectief overstromingsgevoelig (zeer beperkt)

t

deels mogelijk overstromingsgevoelig (zeer beperkt)

t

grotendeels niet overstromingsgevoelig

Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend zand(leem) bodem, waar
infiltratie in principe mogelijk is (afhankelijk van de grondwaterstand).

Doorheen het plangebied lopen volgende waterlopen:
t

Heulebeek, WL.28 (1ste categorie)

t

Steenbeek, WL28.6 (2de categorie)

t

‘t Hogebeek, WL. 28.5 (2de categorie)

t

Stampkotbeek (niet geklasseerd)

Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
t

Deels effectief overstromingsgevoelig.

t

deels mogelijk overstromingsgevoelig.

t

grotendeels niet overstromingsgevoelig

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie West-Vlaanderen, staat het
plangebied aangeduid als (grotendeels) goed infiltreerbaar.
Op basis van zoneringsplan:
t

Het plangebied is grotendeels aangeduid als centraal gebied.

t

Er is 1 groene clusters aangeduid als “collectief geoptimaliseerd buitengebied”.

t

Er zijn een 3-tal clusters aangeduid als “collectief te optimaliseren buitengebied”.

t

Ter hoogte van het signaal gebied is er een zone aangeduid als “individueel te
optimaliseren buitengebied- iba aanwezig”. Deze valt deels binnen het plangebied.

t

Er is 1 rode cluster - “individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland” in
het plangebied gelegen.

t

De afwatering van Gullegem verloopt via het gemeentelijk (hoofdzakelijk nog
gemengd) rioleringsstelsel.

t

Gullegem heeft de exploitatie van de rioleringen doorgegeven aan Infrax-West als
rioolbeheerder.

Op basis van GUP.
t

zones aangeduid als “prio 1” in het zuiden, westen en noordwesten van het
plangebied

t

zones aangeduid als “prio 3” in het zuiden, oosten en het noorden van het plangebied

t

zone aangeduid als “prio 9” in het noordwesten van het plangebied

t

zone aangeduid als “prio 6” in het noordwesten van het plangebied

Het plangebied omvat zones die grenzen aan het signaalgebied “Pijplap”. Signaalgebieden
zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb.
woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) met een mogelijke tegenstrijdigheid tussen
de huidige bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. Dit gebied
is momenteel deels aangeduid als “zone voor nijverheid, zone voor openbaar groen en
recreatie en een zone voor water” conform BPA 5 Peperstraat (MB 16/01/1991). Op het
gewestplan is het gebied aangeduid als industriegebied.
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Het gebied beschikt over weinig reliëf. Het gebied watert deels af naar de Heulebeek
(waterloop van 1° categorie). De Heulebeek blijft kritisch bij hoge piekdebieten en vormt
een risico op wateroverlast, zowel stroomop- als stroomafwaarts. De Heulebeek werd
door de VMM gemodelleerd in een hydraulisch model om de overstromingsrisico’s in
kaart te brengen en te kunnen simuleren. Stroomopwaarts (voorbij de gemeentegrens
met Ledegem) wordt de Heulebeek tweede categorie met de provincie als
waterloopbeheerder. De Heulebeek mondt uit in de Leie.
Beslissing Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014
“In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Richtinggevend Deel – blz. 142) maakt dit
signaalgebied deel uit van een strategisch projectgebied langs de Heulebeek. De gemeente wil
het onbebouwde deel van de zone voor milieubelastende industrie ten oosten van het centrum
van de kern in de eerste plaats vrijwaren van nieuwe industriële activiteiten. Aanpalend (zuid)
bevindt zich nabij de Europalaan en de Heulebeek een verlaten bedrijfssite (vernield door
brand) waar de gemeente geen nieuwe industrie wenst toe te laten, maar een strategisch
groen- en woonproject wenst te realiseren. Ter hoogte van dit signaalgebied langs de Heulebeek
beoogt de gemeente in haar structuurplan twee strategische groen- en woonprojecten waarbij
het natuurlijk overstromingsgebied van de Heulebeek steeds gevrijwaard moet blijven van
bebouwing. Het gemeentebestuur wenst beide projectzones in één planningsinitiatief aan te
pakken. De Vlaamse Regering beslist de gemeente te mandateren om een RUP te starten of een
ander bewarend initiatief te nemen en de conclusies van de ontwerp-startbeslissing hierin te
integreren: In afwachting van een RUP worden de conclusies van de ontwerp-startbeslissingen
doorvertaald via een adequaat vergunningenbeleid (bijvoorbeeld verkavelingsvergunning met
aangepaste stedenbouwkundige voorschriften) of via een ander instrument.”
Ten oosten van het centrumgebied van Gullegem is op het gewestplan, tussen de
Heulestraat en de Heulebeek, een gebied voor milieubelastende industrie ingekleurd,
waarvan een deel nog niet is ontwikkeld als industriegebied (het signaalgebied). Dit
gebied maakt echter geen deel uit van het plangebied. In de directe omgeving van het
signaalgebied worden geen wijzigingen voorzien die een impact zouden kunnen hebben
op het signaalgebied.
Bij bouwprojecten geldt de vernieuwde stedenbouwkundige verordening voor
hemelwater, infiltratie en buffering, deze wordt toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe
verharding vanaf 40 m² wordt een vertraagde afvoer via infiltratie of buffering opgelegd.
Indien infiltratie een optie is (afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt een infiltratie
opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies
legt de provincie een buffervolume op van 330 m³ per ha verharde oppervlakte.
Doordat deze verordering de bijkomende harde bestemming goed regelt inzake
waterhuishouden zijn voor dergelijke projecten geen vernoemingswaardige effecten
te verwachten. Verder dient een stedenbouwkundig voorschrift te voorzien dat alle
ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal
waterbeheer.
Alle inbreidingsprojecten moeten voorzien in een gescheiden stelsel als er nieuwe wegenis
wordt aangelegd.

De lozing van afvalwater wordt geregeld via de omgevingsdecreet -besluit en Vlarem
II. Nieuwe aansluitingen zullen gescheiden worden met een aparte regenwater- en
afvalwateraansluiting, de correcte aansluiting gecontroleerd wordt bij de keuring van de
private riolering.

zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), september 2019

Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan
Bron: VMM (via wms), september 2019

Alle handelingen in functie van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze geen
afbreuk doen aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.
Een algemeen stedenbouwkundige voorschrift voorziet dat alle ruimtelijke ingrepen in
overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer. Alle
handelingen in functie van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze geen afbreuk
doen aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.
Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur in waterdoorlatende materialen
aangelegd.
Inzake de watertoets: gezien het signaalgebied reeds een waterbergende functie vervult
en deze functie ook behouden zal blijven, dat er bij ontwikkeling van het gebied gedeelten
gevrijwaard blijven van ontwikkeling, dat er voldaan moet worden aan de gewestelijke
hemelwaterverordening, dat de stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle
ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal
waterbeheer en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelige effect
op de waterhuishouding te verwachten.
Er worden geen ondergrondse constructie voorzien, met effect op de grondwaterstromen.
Leemten in de kennis:
t

Niet van toepassing

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
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Kans op aanzienlijk milieueffect:
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Prio 1 - uitvoering 2017
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Prio 2 - uitvoering 2021

Prio 8

(nog te berioleren en/of aan te sluiten op zuiveringsstation)

Prio 2 - uitvoering 2021

Prio 9

individueel te optimaliseren buitengebied

Prio 3

Prio 10

Prio 4

Prio groter dan 10

Prio 5

niet geprioriteerd

centraal gebied
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

collectief geoptimaliseerd buitengebied
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

collectief te optimaliseren buitengebied

(IBA aanwezig)

individueel te optimaliseren buitengebied
(IBA gepland)

Leiedal, september 2019
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AIV, mei 2017
Legende

bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AIV, juli 2017
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niet overstromingsgevoelig
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
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2.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN KLIMATOLOGISCHE
FACTOREN
Referentiesituatie
De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Menen is volgens het VMM-geoloket van een goede
kwaliteit op basis van de resultaten 2010-2012: een totale index van 4 à 5, een gemiddelde
PM10 concentratie van 21-25 μg/m³, tussen de 16 en 20 overschrijdingen per jaar van de
50 μg/m³ fijn stof en een gemiddelde NO²-concentratie van 16-30 μg/m³. Deze resultaten
wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.
Het plangebied omvat de woonkern van Gullegem met de aansluitende lintbebouwing
en de aanpalende verkavelingen. De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in het
plangebied omvat de stookinstallaties en verkeer. Verder is de bedrijvigheid lokaal. De
milieudienst van de gemeente Wevelgem meldt geen klachten rond lucht- of stofhinder.
Een wat verder gelegen bron van verkeersemissie zijn de beide snelwegen, de E403 en de
A19 die op enkele honderden meter buiten het plangebied gelegen zijn. Beide kennen een
druk doorgaand verkeer. Binnen het woongebied kunnen de nog onbebouwde percelen
en terreinen verder bebouwd worden. Door inbreidingsprojecten kunnen nog een aantal
nieuwe woningen extra gebouwd worden. Dit brengt een beperkte verhoging van de
verkeersstromen met zich mee, maar zonder aanzienlijke impact.
De vallei van de Heulebeek blijft de groene omgeving als openbaar park voor de bewoners’
De uitbouw van deze blauw-groene ruimte draagt bij tot een groene infrastructuur met
een positief effect op lucht- en omgevingskwaliteit.
De gemeente Wevelgem 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.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het plangebied. De
algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene
mobiliteit, toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een verdere
verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Binnen het plangebied kunnen geen nieuwe productiegerichte bedrijven zich vestigen.
De kans op nieuwe emissiebronnen naar de lucht zijn dan minimaal. Stookinstallaties bij
gebouwen dienen te voldoen aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht.

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

KMO-bedrijven zijn toegelaten binnen dit RUP voor zover deze verenigbaar zijn met de
woonomgeving. Het betreft hier eerder kleinschalige activiteiten waarbij het risico op
geluidsoverlast voor de omgeving minimaal blijft. Vlarem II legt geluidsnormen op voor
ingedeelde inrichtingen o.b.v. de milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid voor
het omgevende woongebied.
Langs de Heulebeek wordt van een groene corridor verder uitgebouwd. De uitbouw van
deze blauw-groene ruimte draagt bij tot een groene infrastructuur met een positief effect
op geluids- en omgevingskwaliteit.
De grootste vorm van achtergrondlawaai komt uiteraard van de snelweg, maar
maatregelen zoals geluidsschermen om dit effect te milderen vallen buiten het bestek van
dit RUP.
Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een behoud van de bestaande toestand binnen het
plangebied en zal dus niet leiden tot een toename van geluidshinder.

Niet van toepassing

t

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
t

/

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:

Kans op aanzienlijk milieueffect:

Nee

Nee

Leiedal, september 2019

Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen en administratieve vereenvoudiging
en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het opmaken
van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Gullegem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften. Het RUP voorziet eveneens in het verder functioneren van
het centrum van Gullegem als een dorp met de nodige voorzieningen en ruimte voor
activiteiten die verenigbaar zijn met het wonen.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

Het plangebied omvat de bebouwde kern van Gullegem, één van de deelgemeenten
van Wevelgem. Het dorp is gegroeid vanuit het historische centrum rond de kerk tot
een uitgestrekt woondorp met talrijke verkavelingen in de rand en lintbebouwing
langs de invalswegen. De (ruimere) omgeving omvat ringwegen en autosnelwegen
en bedrijvenzones. Naast deze is de omgeving voornamelijk landelijk en zonder
relevante geluidsbronnen. De voornaamste geluidsbron in de omgeving is het verkeer
(snelweg A19 en E403). Door de afstand van het plangebied tot deze snelwegen is er
weinig geluidsbelasting. De geluidsbelasting van de ringweg (r8) straalt minder ver
uit, door de aanwezigheid van een aarden geluidsberm. De R8 is echter dicht gelegen
bij het plangebied. De milieudienst van Gullegem maak weliswaar geen melding van
geluidsoverlast.

t

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
t

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Leemten in de kennis:

Leemten in de kennis:
t

2.3.8. EFFECT OP HET GELUID
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Geluidsbelastingskaart-dag

Geluidsbelastingskaart-nacht

Bron: departement Omgeving, 2016

Bron: departement Omgeving, 2016
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2.3.9. EFFECT OP HET LICHT
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het plangebied bestaat uit het centrum van Gullegem, deelgemeente van Wevelgem
en omvat alle bebouwing in de kern, langs de uitvalswegen en in de verkavelingen.
De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare straatverlichting en occasioneel de
gemeentelijke sportvelden en pleinen. Er is door de vele infrastructuren en urbanisatie een
sterke aanwezigheid van lichtvervuiling, vooral het klaverblad van de E403 en de A19 zorgt
voor een diffuse vorm van licht.
De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De stad houdt hierbij
rekening met de efficiëntie van verlichting tot het openbaar domein. Het Vlarem bepaalt
dat de verlichting dient beperkt tot een functionele verlichting tijdens de actieve periode.
In kader van het burgemeestersconvenant streeft de stad naar een energiezuinige
openbare verlichting. Wevelgem past het systeem toe van het dimmen en doven van de
verlichting tijdens de nachtelijke uren. In kader van het burgemeestersconvenant streeft
de gemeente naar een energiezuinige openbare verlichting.
In de voorschriften voor de woonzone en zone voor bedrijven wordt vermeld: “er dient
bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op het inrichtingplan te worden
aangegeven waar buitenverlichting geplaatst.”
Aanzienlijk milieueffect
Nee
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Kloosterboskapel
Herberg De Kloef

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank
Weverij
Dwarsschuur van 't Goed te Wynckele

Boerenarbeiderswoning Vlashandelaarswoning

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), maart 2019

Oude Pastorie met omgeving
Meiboomkruis met cirkel van geleide linden

Legende

vastgestelde relicten
Burgerhuis
Samenstel van woningen met vlasschuur

vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2019
Legende

Hoeve Ter Houppie met landhuis

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
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Hoeve Armengoed: boerenwoning, schuur en restant walgracht
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2.3.10. EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN, HET
CULTUREEL ERFGOED EN HET LANDSCHAP

Op gebied van archeologie kent Gullegem een aantal verspreid liggende archeologische
sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI) zijn opgenomen. Hierbij werd
voornamelijk resten uit de middeleeuwen gevonden. Binnen het plangebied zijn geen
archeologische vondsten bekend.

Referentiesituatie
Het plangebied wordt bepaald door de woongebieden van Gullegem, historisch ontstaan
als dorp aan de Heulebeek. Specifiek is de omgeving van de kerk waaruit het dorp is
gegroeid, eerst met lintbebouwing langs de invalswegen en later in de jaren ‘60 tot ‘90 een
grote expansie gekend heeft door talrijke verkavelingen rond het centrum.
De Heulebeekvallei werd in 2008 als een ecologisch parkgebied ingericht met ruimte voor
water. Het ontwerp zorgt voor een specifieke identiteit en beeldkwaliteit en vormt een
plaats van groen en verpozing.
In het plangebied zijn talrijke gebouwen opgenomen op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed. Er zijn reeds tientallen relicten uitsluitend in het centrum van
Gullegem. Deze omvatten dorpswoningen, burgerhuizen, (boeren)arbeiderswoningen,...
Verder zijn er ook een aantal beschermde monumenten opgenomen:
t

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

t

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank

t

Weverij

t

Dwarsschuur van ‘t Goed te Wynckele

t

Boerenarbeiderswoning

t

Vlashandelaarswoning

t

Oude Pastorie met omgeving

t

Burgerhuis

t

Samenspel van woningen met Vlasschuur

t

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

t

Architectenwoning Remi Lemahieu

t

Herberg De Kloef

Meiboomkruis met cirkel van geleide linden

t

Hoeve Ter Hoeppie met landhuis

CAI locatie 74534: Site met Walgracht
“In oorsprong omwalde hoeve, omgrachting is deels bewaard. Het goed was eigendom
van de Guldenbergabdij. Enkel de schuur bleef bewaard.”

t

CAI locatie 74534: Site met Walgracht
“Omgrachting noch gebouwen zijn bewaard.”

t

CAI locatie 74535: Site met Walgracht
“In oorsprong omwalde site , omwalling is verdwenen.”

t

CAI locatie 74528: Site met Walgracht
“Omgrachting is niet meer bewaard.”

t

CAI locatie 74522: Site met Walgracht
“Omgrachting is niet meer bewaard.”

t

CAI locatie 745226: Site met Walgracht
“In oorsprong site met walgracht, omgrachting deel bewaard.”

Het RUP heeft als opzet om te komen tot uniforme stedenbouwkundige voorschriften die
de identiteit en de leefbaarheid van Gullegem moeten behouden in de toekomst. Met het
RUP zullen geen grootschalige nieuwe ingrepen gebeuren op niveau van de structuur van
het dorp of de typologie van de gebouwen.
Een algemeen voorschrift bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een ruimtelijke
draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.
De historisch gegroeide verweving van wonen met (beperkte) economische activiteiten
blijft behouden mits die verenigbaar is met de woonfunctie.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet bescherming van het
archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd in het onroerend erfgoeddecreet). Bij een
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (vanaf een bepaalde oppervlakte) dient
een archeologienota de kansen in te schatten op mogelijke vondsten, waarna een
archeologisch vervolgonderzoek volgt indien er voldoende aanwijzingen zijn van een
vermoedelijk bodemarchief. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd
aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Gezien de kern van Gullegem reeds
grotendeels werd bebouwd, is de kans op archeologie hier eerder beperkt. Bij een aantal
inbreidingsprojecten zal de opmaak van een archeologienota vereist zijn.

Buiten het plangebied maar nabij gelegen zijn er nog 2 monumenten aangeduid:
t

t

Leemten in de kennis:

Op de landschapsatlas is de omgeving deel van het sterk verstedelijkte en versnipperde
‘land van Roeselare-Kortrijk’ met de Heulebeek als lijnrelict. De vallei van de Heulebeek
in het plangebied is samen met de Bergelen op de landschapsatlas opgenomen als
relictlandschap. Publiek groen is beperkt, maar de vallei van de Geluwebeek zorgt voor een
groen kader.

t

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
t

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Leiedal, september 2019

ER-23

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

s
bo
ng
lli
s
a
o
B
b
m
ng
lli
ge
a
e
l
B
l
m
Gu
ge
lle
u
G

e
st
pi
te
Ijs spis
j
m
I
e
g
m
lle
ge
Gu ulle
G

g
lle
Gu

Kortrijk - Gullegem - Moorsele

g
lle
Gu

em

n
lli
Ba

a
tra
gs

em

a
Kw

ie
dr

s

t

ge
lle
Gu

m

g
lle
Gu

nk
Ba

Gu

iw

eg

ge
lle
Gu

g
lle
Gu

ge
lle

em

Me

m

e
W

em

a
Pl

ra
st
em
g
l
ve

m

in
rW
Te

ke

l

s
at

g
lle
Gu
at

loois-Winkel
Kortrijk - Sint-E

- Roeselare

n
io
at
n
st
tio
m
a
a
st
Tr
m
m
a
Tr
ge
lle
em
Gu
leg
l
Gu

r
Ko

ge
lle
Gu

m

ss
ui
Kr

a
tra

t

Gu

ge
lle

m

i
Vt

jk
tri

Openbaar vervoer

em
eg
ull
-G

Bron: De Lijn/AIV, mei 2019

Legende

m
ge
ze
-I

buslijnen

oo
rd
-A

haltes

ie

belbushaltes

ss
Bi
0

ER-24

250

500 Meters

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

e
eg

m

J

a
ra
st
er
ag

t

em

en
m
Sa

st
m
ko

2.3.11. (ɣHFWRSGHPRELOLWHLWLQFOXVLHIEXXUWZHJHQWRHWV
2.3.12. Referentiesituatie
Het plangebied bestaat uit de kern van Gullegem met de verschillende types
woongebieden en een grote verweving met andere functies die binnen het woongebied
geïntegeerd zijn (handel, ateliers, vrije beroepen en diensten, ... ).
De lokale invalswegen van Gullegem zijn:
t

Heulestraat richting Heule

t

de Hugo Verrielaan/Oude Ieperstraat richting Heule/Bissegem/Kortrijk

t

de Bissegemstraat richting Bissegem

t

de Hondschotestraat richting Moorsele

t

Koningin Fabiolalaan richting Moorsele

t

Driemasten richting Sint-Eloois-Winkel

t

De Bankstraat verbindt de Bissegemstraat en de Hondschotestraat

Betreffende openbaar vervoer zijn er 3 buslijnen die Gullegem doorkruisen:
t

Buslijn 42: Kortrijk - Moorsele

t

Buslijn 61: Ardooie - Izegem - Kortrijk

t

Buslijn 62: Roeselare - St-Eloois-winkel - Kortrijk

Deze wegen werden geselecteerd als lokale wegen categorie 2.
Er zijn 37 buurtwegen in het plangebied:
t

Chemin nr. 1

t

Chemin nr. 2

t

Chemin nr. 3

t

Chemin nr. 4

t

Chemin nr. 5

t

Chemin nr. 6

t

Chemin nr. 7

t

Chemin nr. 8

t

Chemin nr. 9

t

Chemin nr. 10

t

Chemin nr. 11

t

Chemin nr. 13

t

Chemin nr. 14

t

Chemin nr. 16

t

Chemin nr. 18

Leiedal, september 2019

t

Sentier nr. 12

t

Sentier nr. 20

t

Sentier nr. 21

Het mobiliteitsplan uit 2011 wordt momenteel geactualiseerd.

t

Sentier nr. 22

t

Sentier nr. 23

Inzake het trage netwerk, een groot deel van de buurtwegen werden reeds opgenomen in
het wegennetwerk. Volgens de Atlas der Buurtwegen zijn er geen relevante effecten zijn
op de buurtwegen.

t

Sentier nr. 25

t

Sentier nr. 26

t

Sentier nr. 27

t

Sentier nr. 28

t

Sentier nr. 29

t

Sentier nr. 30

t

Sentier nr. 31

t

Sentier nr. 33

t

Sentier nr. 34

t

Sentier nr. 39

t

Sentier nr. 40

t

Sentier nr. 41

t

Sentier nr. 42

t

Sentier nr. 43

t

Sentier nr. 44

t

Sentier nr. 45

t

Sentier nr. 48

Leemten in de kennis:
t

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:

Deze buurtwegen zijn opgenomen in het stratenpatroon en in de loop der tijden zijn er
een aantal aanpassingen doorgevoerd.
De gemeente Wevelgem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan (2011). Er worden
verschillende strategische projecten geschetst in dit plan:

ER-25

en fietspool te organiseren, zodat kinderen op een veilige manier naar huis worden
gebracht.

t

Herbekijken oprit Gullegem en vervolledigen knooppunt R8 x A19.
Om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren in verband met de oprit
Gullegem. De huidige onveilige verkeerssituatie inzake het knooppunt R8 x A19
aanpakken.

t

Herinrichting centrumstraten als doortocht, ondersteund door circulatiemaatregelen.
Het doel hiervan is om het (doorgaand) verkeer zoveel mogelijk uit de kernen van
Gullegem en Moorsele te weren.

t

Vergroening van het centrum
Het verblijfskarakter van de kern wordt verder versterkt en het dorpsplein vergroend.

t

Beveiligen schoolomgeving
Er worden zone 30-gebieden ingesteld en er wordt gestreefd naar parkeerluwe
schoolomgevingen. Er worden maatregelen geïmplementeerd om een begeleide rij-

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

t

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
t

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, september 2019
Legende

wijzigingen

0
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2.3.13. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
PLOLHXHɣHFWHQ
Globaal overzicht aanzienlijk effect op:
gezondheid en veiligheid van de mens

nee

ruimtelijke ordening

nee

       

- koppelingsgebied:
vermoedelijk nee
- overige zones: nee

    

 

bodem

water

2.4. De kenmerken van plannen en programma’s

3. Conclusie

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

Screening

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van hulpbronnen.

nee
- koppelingsgebied:
vermoedelijk nee
- overige zones: nee
nee

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

nee

geluid

nee

Zie punt 2.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.

 

nee

      

nee

De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese
Gemeenschap



nee

 

mobiliteit

Niet relevant binnen dit RUP.

nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die binnen het RUP worden
voorzien, zijn er weinig tot geen effecten met een grote invloed te verwachten.
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Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van
de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige toestand (referentiesituatie), de
vermelde verder te onderzoeken milieuaspecten en de passende flankerende maatregelen
om het plan milieuvriendelijker te maken, besloten dat voor het grootste deel van het
plangebied geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht. Voor het deelgebied
“Koppelingsgebied” zal het verdere planningsproces meer duidelijkheid brengen, maar
kan nu al besloten worden dat er vermoedelijk geen aanzienlijke milieueffecten kunnen
verwacht worden.
RVR-toets
De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in het RUP uitgesloten. Er werd
een online RVR-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het (voor)ontwerp van het RUP aan
de dienst Veiligheidsrapportering moet worden voorgesteld om te laten bepalen of er al
dan niet een RVR moet worden opgesteld. Dit wordt uitgevoerd in de gepaste fase van de
procedure.
Watertoets
Gezien het signaalgebied niet is opgenomen in het plangebied en in de directe omgeving
van het signaalgebied geen wijzigingen worden voorzien die een impact zouden kunnen
hebben, dat er voldaan moet worden aan de gewestelijke hemelwaterverordening,
dat de stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in
overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer
en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelige effect op de
waterhuishouding te verwachten.

resultaten raadpleging

1. Wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de eerste
raadpleging
1.1.

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:

1.1.1. Schriftelijke reacties

NR

1

I n ho ude lijke om sch r ij ving r e ac t i e

Hoe omga an met dez e r e actie ? : vo ors te l om op te n e me n in uite inde l ijk e
scopingnota

Suggestie tot het opnemen van een perceel in het plangebied
Het gaat specifiek over perceel A112K, gelegen ter hoogte van Driemasten 80,
Gullegem. Dit perceel is volgens het gewestplan bestemd als woongebied met
landelijk karakter. Men vraagt om het perceel op te nemen in het RUP en de
bestaande toestand, namelijk commerciële ruimte, te consolideren. Hierbij verwijst
de bezwaarschriftindiener naar de percelen A274C, A275A en A276, gelegen langs
de andere kant van de straat Driemasten, waar het RUP een herbestemming naar
kleine en middelgrote bedrijven vooropstelt.

2

Suggestie tot het opnemen van percelen in het plangebied
Het gaat specifiek over de percelen A114L en A114K, gelegen ter hoogte van
Driemasten 76, Gullegem. Deze percelen zijn gelegen in “agrarisch gebied’. De
briefschrijvers wensen een consolidatie van de bestaande toestand (kleinhandel).

3

Het is niet de bedoeling om het plangebied uit te breiden. Het perceel valt niet binnen
de logische afbakening van het plangebied. Naar aanleiding van andere opmerkingen zal
het noordelijke deel van het koppelingsgebied uit het plangebied gesloten worden. Het
aangegeven perceel zou ook niet meer aansluiten op het overig plangebied.

Het is niet de bedoeling om het plangebied uit te breiden. Het perceel valt niet binnen
de logische afbakening van het plangebied. Naar aanleiding van andere opmerkingen zal
het noordelijke deel van het koppelingsgebied uit het plangebied gesloten worden. Het
aangegeven perceel zou ook niet meer aansluiten op het overig plangebied.

Verduidelijking i.v.m. de site Beaulieu
De site De Coene maakt in het RUP deel uit van de site Beaulieu, maar ligt niet
binnen het uit te werken brownfieldconvenant ‘Beaulieu’. Suggestie om expliciet
het onderscheid te maken tussen beide processen. Het gebied wordt aangeduid
als ‘te onderzoeken’, maar vanuit het brownfieldconvenant wordt wel al voor een
bepaalde richting gekozen. Daarnaast wordt aangehaald dat de doelstellingen die
vanuit het toekomstige brownfieldconvenant geciteerd worden, niet opgesteld
zijn in overleg met het bedrijf De Coene. Daarom wordt gesteld dat de waarde
ervan als insteek voor het toekomstig RUP, dat een ruimere omgeving dan enkel in
het brownfieldconvenant betrokken terrein zal bepalen, als eerder beperkt moet
worden aanzien.

De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele oude
BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Reconversieprojecten
waarvan de ontwikkelingsopties nog niet duidelijk zijn, zullen niet langer opgenomen
worden in het plangebied van het RUP. Het bedrijf kan bestendigd worden binnen de
huidige gewestplanbestemming.

Het sociaal-economisch belang van het bedrijf De Coene-Products wordt
onderstreept. Het bedrijf zorgt voor een tewerkstelling van 100 werknemers.
Er wordt aangegeven dat het bedrijf perfect verenigbaar is met de woonomgeving.
Het bedijf valt onder de noemer ambacht en kleinbedrijf. Wanneer er
bekommernissen zijn vanuit de omgeving, worden die consequent geregistreerd
en aangepakt. In de loop der jaren leverde het bedrijf veel inspanningen om de
leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. In de startnota en effectenrapportage
zou aangestuurd worden op een bestemmingswijziging van de site Beaulieu. Men
geeft aan dat aanhoudende geruchten over een herbestemming van de bedrijfssite
mogelijks een minpunt betekenen voor de financieringen. Daarom vraagt men om
het bedrijf op de bestaande site te kunnen bestendigen.

30
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4

Opmerking i.v.m. de herbestemming naar kleine en middelgrote bedrijven in de noordelijk gelegen zone in het koppelingsgebied
Vijf bewoners/eigenaars van woningen in de Ballingstraat kunnen zich niet vinden
in de herbestemming naar bedrijvigheid. Volgende argumenten worden hierbij
aangehaald:
t

Volgens de schrijvers van de brief kadert de herbestemming niet in deze
doelstellingen:
- “het ontwikkelen van het gebied Ballingstraat-Driemasten als een
dynamisch groen en recreatief koppelingsgebied” en “de grondgebonden
landbouwactiviteiten kunnen behouden worden” (gemeentelijk structuurplan)

Gezien deze opmerkingen over de optie om de zone “Driemasten” (noordelijk
deel koppelingsgebied) te ontwikkelen in functie van bedrijvigheid, en gezien de
herbestemming van deze site niet past binnen de initiële doelstelling van het RUP (namelijk
het vereenvoudigen van voorschriften), wordt de zone “Driemasten” (het noordelijke
deel van het koppelingsgebied) uit het plangebied gesloten. Dit betekent dat de
gewestplanbestemming van toepassing blijft; het gebied blijft dus bestemd als “recreatief
parkgebied”.

- “het ondersteunen van de landbouw als belangrijkste beheerder van de open
ruimte en het ondersteunen van de landbouw waar de agrarische structuur
ook drager is van andere functies van bedrijvigheid”, en “de gewenste
ruimtelijke structuur bedrijvigheid is om de bestaande structuur te versterken
en optimaliseren en geen nieuwe zonevreemde bedrijven te creëren
(provinciaal structuurplan)
t

Verder geven de schrijvers van de brief aan dat de overige zone in het
koppelingsgebied niet wordt herbestemd als KMO, waarbij zij zich afvragen
waarom het noordelijke gedeelte dan wel dient herbestemd te worden.

t

Het industriegebied bevindt zich achter de straten met woningen. Het
koppelingsgebied zelf is volledig groen (weides en landbouw). Zij zien niet in
hoe verantwoord kan worden dat het stuk koppelingsgebied palend aan de
straat Ballingbos herbestemd zou worden naar KMO-zone. Enkel het bedrijf
Vanmarcke–Foulon- Ghesquiere steekt op het einde van de Ballingstraat uit.

t

Rond het betreffende perceel zijn heel wat woningen gelegen, waaronder tal
van nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen met een zeer recente
vergunning van de stad. De eigenaars van deze woningen investeerden
hierin, om daarna geconfronteerd te worden met een herbestemming van
landbouw (met bijhorende landelijk zicht, geen hinder). In de startnota wordt
enkel melding gemaakt van twee woningen doch het gaat hier om meerdere
omliggende woningen (waaronder veel recente nieuwbouwwoningen).

t

Het stuk grond waar het in casu om gaat zou een eilandje KMO-zone vormen
tussen de straten met o.a. woningen. In vergelijking met locatie A en locatie C
(p. 54 startnota) gaat het om een beperkte omvang grond doch bij effectieve
herbestemming voldoende om op diverse manieren hinderlijk te zijn voor
de diverse omliggende woningen. De inpassing in de startnota op p. 56 doet
de indruk wekken dat de grond in casu gelegen is met bedrijfsgebouwen
hetgeen niet geheel juist is. Er zijn meerdere omliggende woningen.

t

Zij zijn absoluut geen voorstander van het opentrekken van de doodlopende
straat en een aansluiting via de Ballingstraat naar de Oostlaan. Het verkeer dat
dit met zich meebrengt, zal hinderlijk en storend zijn. Bovendien is er geen
zicht op het soort KMO dat er zal komen en het soort verkeer dat het met zich
meebrengt. Zij geven aan dat er op heden al grote problemen zijn met het
groenten- en fruitbedrijf Vanmarcke–Foulon- Ghesquiere (parkeerprobleem,
geluids- en verkeersoverlast). Zij geven ook aan dat de straat veel te smal is.
Verbreding lijkt bovendien sowieso niet mogelijk gezien de drie laadkades van
VFG en hun privéterrein.

t

In het kader van de startnota is ook nog geen zicht op het voorzien van een
buffer ten opzichte van de woningen, geen zicht op de soorten activiteiten die
er kunnen plaatsvinden, geen zicht op de nood en vraag aan een KMO-zone
en alternatieven (in de nota wordt ook gesproken van een herontwikkeling
van verlaten bedrijventerreinen).

t

Bij een KMO-zone kunnen zich diverse soorten overlast voordoen. Een
theoretische bespreking van deze activiteiten en de beoogde hinder zijn
daarom niet effectief in de praktijk.
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5

6

Suggesties, vragen en meldingen in verband met het bedrijf ‘Grootmoeders Koffie’
Suggestie om de maximale hoogte in het RUP te verhogen van 8,5 m naar 10 m
(waarbij niet over de gehele site een hoogte van 10 m nodig is).

De hoogte van de bebouwing zal verder onderzocht worden bij de opmaak van het
voorontwerp. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de verenigbaarheid van de
omgeving.

Vraag waarom de rechterzijde van het perceel ingekleurd wordt als ‘zone voor
kleine en middelgrote bedrijven’.

Bij de inkleuring van de zone “kleine en middelgrote bedrijven” voor dit bedrijf, werd het
plangebied van het BPA gevolgd. In het voorontwerp van het RUP zal de perceelsgrens als
grens gebruikt worden zoals voorgesteld.

Vraag of het voorzien van een conciërgewoning mogelijk is en suggestie om
toonzaal en kleinhandelsfunctie toe te laten.

Een bedrijfswoning, toonzalen en detailhandel zullen toegelaten worden onder bepaalde
voorwaarden.

Suggestie om rekening te houden met de nood aan vlotte toegankelijkheid voor
zwaarder verkeer vanaf de autostrade en suggestie om een oude koffiebrander, die
zij ter beschikking kunnen stellen, op het nieuwe rondpunt te plaatsen.

De inrichting van het openbaar domein valt buiten het bestek van dit RUP. De suggestie
wordt overgemaakt aan het college en de gemeentelijke diensten.

Suggesties in verband met het bedrijf ‘Raes Construct’
Melding dat het bedrijf ter plaatse geen milieuhinderlijke of productieve
activiteiten in ruime zin uitvoert, maar wel met kerncontext verweefbare functies
(kantoorfunctie, opslag, stockage). Omwille van het verweefbaar karakter van de
KMO-functie is een herlokalisatie geen dringende/dwingende noodzaak.

Hier wordt akte van genomen.

Het bedrijf wenst de bestaande bebouwing - inclusief mogelijkheden tot
verbouw en herbouw - te vrijwaren. Het bedrijf verzoekt dan ook om bij het
verdere planningsproces zorgvuldig te waken over de integratie van een
uitgekiende, uitdrukkelijke overgangsmaatregel in het RUP. Hiertoe stellen
ze volgend tekstvoorstel voor: “Indien bestaande hoofdzakelijk vergunde
en niet verkrotte bebouwing niet voldoet aan de voorschriften van dit RUP,
dan vormen de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de
bestemming en de inrichting op zichzelf geen weigeringsgrond bij de beoordeling
van aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning of een
stedenbouwkundig attest. Deze overgangsmaatregel heeft geen betrekking op
omgevingsvergunningsaanvragen die de bezettingsgraad (de verhouding van de
bebouwde oppervlakte ten opzichte van de totale terreinoppervlakte) verhogen.”

De gemeente heeft de intentie om dit gebied, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, te bestemmen als woongebied. Bestaande vergunde of vergund geachte
gebouwen, activiteiten en voorzieningen die afwijken van de specifieke zonevoorschriften
mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden. Op die manier kan de
bedrijvigheid bestendigd worden. Op termijn kan de site een residentiële invulling krijgen.

Het bedrijf is van mening dat een gemengde of residentiële herinvulling op termijn
overwogen kan worden.
Men stelt zich wel de vraag of de voorgestelde algemene voorschriften in dit
specifieke kader afdoende ruimtelijke kwaliteit garanderen. Er wordt gevraagd
om te overwegen of voor de bedrijfssite en (zonder de rechten van de overige
eigenaars te bezwaren) het overige restant van de zone voor milieubelastende
industrie gelegen rechts naast het uit het RUP gesloten deel van het signaalgebied
niet beter gewerkt wordt met een bijzonder voorschrift dat een globale
inrichtingsvisie garandeert. Indicatief wordt volgend tekstvoorstel gedaan –
waarbij het gedeelte rechts van de uitgesloten zone in het signaalgebied dus
opgevat wordt als een projectzone die in haar geheel of stapsgewijs kan worden
aangepakt.
7

In de verdere procedure van het RUP zal worden bekeken hoe voldoende kwaliteit
gegarandeerd kan worden. Eventueel kan dit ook opgenomen worden via een ander
instrument dan het RUP.

Vraag i.v.m. de toekomstperspectieven van de site Beaulieu
Er wordt gevraagd of er al meer duidelijkheid is rond de toekomstperspectieven
van de site Beaulieu. Hierbij wordt de vraag gesteld of de omzetting van dit gebied
naar een volledige groenzone een optie is.
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De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele oude
BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Sites als deze zullen
waarvan de ontwikkelingsopties niet duidelijk zijn, zullen niet langer opgenomen worden in
het plangebied van het RUP. De gewestplanbestemming, namelijk woongebied (waar ook
bedrijven die verenigbaar zijn met de woonomgeving, zich kunnen situeren), blijft geldig.
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8

Suggestie i.v.m. soorten bomen
Er wordt gevraagd om rekening te houden met het toenemend aantal mensen die
allergisch zijn voor berkenpollen. Vraag om geen berken maar andere bomen aan
te planten, en bestaande berken te kappen en te vervangen door andere bomen.

De gemeente heeft niet de intentie om in het RUP vast te leggen welke bomen al dan niet
mogen aangeplant worden.

Opmerking i.v.m. de Bankbeekstraat
Door maatregelen in de Poststraat (in de Poststraat situeert zich een school en
werd eenrichtingsverkeer doorgevoerd) is er extra verkeer in de parallelle weg
Driemasten. De circulatie van en naar de straat Kwadries naar het rondpunt aan
de Gouden Bank gebeurt vaak via de Bankbeekstraat, en niet langs de straat
Driemasten. Er wordt verzocht om een overleg op te starten voor maatregelen om
de snelheid te helpen beperken en het doorgaand verkeer te verminderen.
9

Verkeersmaatregelen vallen buiten het bestek van een RUP. De suggestie wordt
overgemaakt aan het college en de gemeentelijke diensten inzake mobiliteit.

Suggestie om 100% dienstengebouw toe te laten in de Kerkstraat
Een kantoorhouder in de Kerkstraat vraag of zij in de toekomst hun gebouw 100%
dienstengebouw kunnen maken zonder vaste bewoning. Zij vragen ook vanaf
wanneer zij dit kunnen doorvoeren.

In het plan op pagina TN-49 uit de startnota wordt de Kerkstraat in de zone voor wonen en
gemengde functies ondergebracht. In deze zone zou het mogelijk zijn om kantoorfuncties
als hoofdfunctie te voorzien. De vraag onderstreept het belang van het mogelijk maken
van aan het wonen verwante functies als hoofdfunctie. In de verdere stappen van de RUPprocedure zal rekening gehouden worden met deze vraag.
De nieuwe voorschriften zijn pas geldig bij de inwerkingtreding van het RUP. Hiertoe dient
de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden doorlopen. De startnota is
hierbij de eerste stap.

10

Suggestie i.v.m. garagestraat
Suggestie om in het RUP rekening te houden met de mogelijkheid voor een
garagestraat aan de achterzijde van percelen in de Poststraat (westelijke zijde, nr.
19 t.e.m. 25), en eventueel ook aan de achterzijde van percelen in de Bankstraat
(noordelijke zijde). De bewoners vragen om een garagestraat in te richten aan de
rand van de scoutsterreinen.

11

Suggestie i.v.m. het woonuitbreidingsgebied gelegen langs de Europalaan, tussen de percelen ten oosten van de Dreef Ter Walle en de Ringlaan
Het woonuitbreidingsgebied maakt geen deel uit van het plangebied zoals
bepaald in de startnota van het RUP. Vraag om het gebied te integreren in het RUP
met het oog op de uitrol van een kwalitatief inbreidingsproject op maat van de
omgeving. Er werd reeds een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor deze zone
op initiatief van de briefschrijver.

12

Het is niet de bedoeling om het plangebied uit te breiden. Het plangebied bestaat uit de
bebouwde kern van Gullegem en het koppelingsgebied. Bij de afbakening van de kern
werden de bestemde gebieden voor harde functies (wonen, bedrijvigheid) meegenomen,
alsook ingesloten open ruimtes. De gemeente heeft niet de intentie om het naastliggend
gelegen woonuitbreidingsgebied mee op te nemen in het plangebied.

Opmerking i.v.m. site Dujardin
Een buurtbewoner dringt erop aan om toe te zien dat er in de toekomst geen
verhoogde visuele en auditieve vervuiling mogelijk gemaakt wordt op de site
Dujardin, en evenmin verhoogde verkeers- en geurhinder. Op vandaag is er geen
probleem, maar dit zou kunnen veranderen indien de huidige eigenaar de zaak
sterk uitbreidt of andere activiteiten uitvoert, of als het complex verkocht wordt
en de nieuwe eigenaar de zaak uitbreidt of er een andere activiteit in uitoefent.
De omvang en de aard van de activiteiten dienen dan ook verzoenbaar te blijven
met de vereisten van een leefbare woonomgeving, niet alleen nu maar ook in
de toekomst. Zij rekenen er ook op dat het bestaand groenscherm tussen de
doorgang naar achterliggende grond en de verharde parking behouden blijft.

13

De suggestie zal verder meegenomen worden in de volgende stappen van de RUPprocedure, waarbij gezorgd wordt dat de mogelijkheid voor een oplossing in de toekomst
niet verhinderd wordt door het RUP.

De garage Dujardin verkreeg een voorwaardelijk gunstig planologisch attest op 12/07/2017.
De mogelijkheden die binnen dit planologisch attest werden gegeven, worden verankerd in
het RUP. Hierbij zal rekening gehouden worden met de verenigbaarheid met de omgeving.

Opmerking i.v.m. het koppelingsgebied
De schrijver van de reactie wenst zijn bezorgdheden te uiten over de naleving van
vroeger gemaakte afspraken en ideeën. Hierbij wordt verwezen naar afspraken en
ideeën die destijds gemaakt zouden zijn in samenspraak met alle grondeigenaars
en de lokale overheid, waarbij het de wens is om op o.a. de gronden van de
schrijver van de reactie, hoogstaande kwalitatieve bewoning te organiseren.
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Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en de deputatie
van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien van woningen in het
koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het koppelingsgebied enkel woningen
te voorzien in functie van het naastliggende bedrijventerrein.
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14

Suggestie i.v.m. percelen 193F, 191W, 193C, 456F, 456H, gelegen langs de Hondschotestraat, in het koppelingsgebied
Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en de deputatie
van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien van woningen in het
koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het koppelingsgebied enkel woningen
te voorzien in functie van het naastliggende bedrijventerrein.

De eigenaar vraagt om deze gronden in het RUP te bestemmen als woonwerkfunctie.

15

Suggestie i.v.m. onroerend goed gelegen in Pastorijweg 45, om dienst als hoofdbestemming in te richten
De vraag is meer specifiek om het pand integraal of minstens hoofdzakelijk aan te
wenden in functie van een groepspraktijk voor tandartsen.

16

Bij de opmaak van het voorontwerp zal worden bekeken of tegemoet gekomen kan worden
aan deze vraag. Gezien bij de afbakening van de zone voor wonen en gemengde functies
meestal beide zijden van de straat worden meegenomen, kan deze zone hier ook aan beide
zijden van de straat worden voorzien, zodat tegemoet gekomen kan worden aan deze vraag.
Bij de opmaak van het voorontwerp wordt onderzocht of dit mogelijk en wenselijk is.

Suggesties i.v.m. bouwmogelijkheden voor de Residentie De Gulle, Kerkstraat 12
Volgende punten, die kaderen binnen een visie voor de renovatie/verbouwing van
het gebouw op middellange en lange termijn, worden aangegeven:
t

De voorschriften worden verder uitgewerkt bij de opmaak van het voorontwerp. Hierbij
worden kwalitatieve ontwikkelingen nagestreefd, die inpasbaar zijn in de omgeving.

voor het bouwblok over de ganse oppervlakte een hoogte van 5 bouwlagen
of liefst
1 extra bouwlaag, met daarboven een teruggetrokken verdieping voor een
penthouse met terrassen aan de straatzijde
Mits het respecteren van gebruikelijke bouwdieptes : 15 m : schrappen. Hoe
meer hoe beter – ook garages overbouwen eventueel

t

aan de kant van de Kerkstraat de mogelijkheid voor het steunen van de
terrassen op de openbare weg/voetpad (type Venitiaanse terrassen), over een
diepte van 2 meter

t

mogelijkheid voor ondergrondse garages en dienstruimtes

t

mogelijkheid voor het gebruiken van hedendaagse materialen

t

mogelijkheid voor het gebruiken van een dakhelling van 0° tot 45°

t

mogelijkheid voor het bouwen van buitengangen op de verdiepingen

t

mogelijkheid om wijzigingen te kunnen aanbrengen op de bovenste
verdiepingen, wat volgens het huidige BPA niet kan

34
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1.1.2. Mondelinge reacties tijdens de participatiemomenten

Veel aanwezigen kwamen enkel de vraag stellen wat ze vandaag kunnen doen op hun perceel of aanpalende percelen, en wat in de toekomst zou kunnen. Gezien dit vaak enkel informatief was, worden deze vragen hieronder niet afzonderlijk aangegeven. Er waren in totaal 22 informatieve
vragen over individuele percelen. De andere vragen worden hieronder weergegeven.
NR

I n ho udel ijke om sch r ij ving r e ac t ie

Hoe omga an m e t de ze r e actie ?

ALGEMENE OPMERKINGEN
17

Verschillende aanwezigen merken op dat er bijkomende ruimte wordt voorzien voor
Bij de opmaak van het voorontwerp zal bekeken worden of meer ruimte voor groen
bebouwing, maar niet voor bijkomend groen. Dit vinden deze mensen jammer. Deze opmerking voorzien kan worden.
kwam drie keer aan bod.
OPMERKINGEN M.B.T. SPECIFIEKE SITES
Centrumzone en verblijfsgebied:

18

Een bankier die in het centrum gevestigd is, wenst de loket- en kantoorfunctie over het hele
gebouw te voorzien. Op vandaag dient hij een nevenfunctie voor wonen te voorzien.

In de voorschriften die in bijlage werden toegevoegd (gebaseerd op het RUP Moorsele
Kern), wordt 100% loket- en kantoorfunctie toegelaten in het centrale gebied. Ook in het
voorontwerp zal dit mogelijk gemaakt worden.

19

De inwoners van de woning in de Bankstraat nr. 13 zijn niet tevreden met het masterplan dat
afgebeeld wordt op pagina TN-60 van de startnota. Dit masterplan werd opgemaakt in het
kader van het Gullegem Marktplein. Een deel van hun tuin wordt hierbij meegenomen in een
grotere groenzone.

De gemeente werkt een visie uit voor het ontmoetingscentrum en de omgeving, die
verwerkt zal worden in het RUP. Hierbij wordt rekening gehouden met deze bezorgdheid.

20

Op de site van Grootmoeders Koffie zijn momenteel problemen met het in- en uitrijden van
vrachtwagens. Er wordt gevraagd of dit meegenomen wordt in het RUP.

De inrichting van het openbaar domein valt buiten het bestek van dit RUP.

21

Een inwoner van Gullegem meent dat er een gebrek is aan ruimte voor scholen. Met de
geplande bijkomende bebouwing zouden deze moeten kunnen uitbreiden.

Bij de opmaak van het voorontwerp zal bekeken worden of meer ruimte voor scholen
voorzien kan worden.

22

Een inwoner van Gullegem stelt de vraag voor een groenzone in de straat Pijplap.

De straat Pijplap is vlakbij de Heulebeek gelegen. De gronden langs de Heulebeek zullen
als groenzone bestemd worden.

23

Een inwoner van de Oscar Seynaevelaan geeft aan dat het jammer zou zijn mochten de
onbebouwde gronden tussen de woningen langs de Oscar Seynaevelaan en de Bissegemstraat
bebouwd worden.

Op vandaag kunnen deze gronden ook bebouwd worden. In het RUP zal deze zone
worden opgenomen als een bebouwbare zone.

24

Ter hoogte van de Heulebeek langs de Heulestraat is er een beperkte zichtbaarheid bij de
parkeerstroken.

De inrichting van het openbaar domein valt buiten het bestek van dit RUP.

Site Primus en Site Beaulieu-De Coene:
25

Rond deze sites waren veel vragen over wat er gepland is, hoe het project ontsloten zou worden, De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele oude
op welke termijn er een nieuw project zou komen…
BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Complexe sites als de
site Beaulieu-De Coene zullen niet langer opgenomen worden in het plangebied van het
RUP. Het bedrijf kan bestendigd worden binnen de huidige gewestplanbestemming.
Koppelingsgebied:

26

Rond het koppelingsgebied waren veel vragen over de concrete plannen.

De planningsopties voor het koppelingsgebied worden verder uitgewerkt in het kader
van het voorontwerp.

27

Inwoners en omwonenden van het koppelingsgebied geven aan dat zij de openheid en het
groene karakter van het gebied appreciëren. In totaal gaven 7 mensen aan dat zij negatief
staan tegenover het gegeven dat het koppelingsgebied gedeeltelijk bebouwd zou worden.
Verschillende mensen kochten hun woning in de veronderstelling dat hier nooit gebouwd zou
worden. Een enkeling kan zich erin vinden dat het gebied gedeeltelijk zou aangesneden worden
voor bedrijvigheid en woningen.

Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien
van woningen in het koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het
koppelingsgebied enkel woningen te voorzien in functie van het naastliggende
bedrijventerrein. Het grootste deel van het koppelingsgebied zal blijvend bestemd
worden voor recreatie/park/...

28

De eigenaar van de gronden tegenover de frituur vraagt of deze percelen bebouwd kunnen
worden (percelen 183M, 183N, 183K, 183L, 183E, 183F en 183G).

Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien
van woningen in het koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het
koppelingsgebied enkel woningen te voorzien in functie van het naastliggende
bedrijventerrein.
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29

De eigenaar van een woning in de Ballingstraat zou het goed vinden mochten er meer
mogelijkheden zijn in verhouding tot wat vandaag kan voor zonevreemde woningen.

Bij de opmaak van het voorontwerp wordt bekeken hoe de woningen in het
koppelingsgebied een toekomstperspectief kunnen krijgen.

30

De eigenaar van het perceel 191K3 vraagt bebouwingsmogelijkheden voor dit perceel.

Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien
van woningen in het koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het
koppelingsgebied enkel woningen te voorzien in functie van het naastliggende
bedrijventerrein.
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1.2. Adviezen van overheidsinstanties tijdens adviesperiode van eerste raadpleging
In onderstaande tabel worden de schriftelijke adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode samengevat, waarbij de adviezen als volgt gebundeld worden:
t

Globale adviezen per thema

t

Adviezen met betrekking tot specifieke zones in het RUP

t

Adviezen met betrekking tot de mer-screening

t

Procedurele opmerkingen

t

Overige opmerkingen

Daarnaast wordt ook omschreven hoe omgegaan zal worden met de verschillende aspecten uit de adviezen.
I nho udel ijk e om sch r ij ving advies

Hoe omga an met de ze r e actie ?

GLOBALE ADVIEZEN PER THEMA
Opmerkingen m.b.t. groen
Advies Vlaamse Landmaatschappij:
De Vlaamse Landmaatschappij geeft aan dat het RUP een gelegenheid is om de kwantiteit
en de kwaliteit van de groene open ruimte in de kern van Gullegem te bevorderen in
functie van een betere leefkwaliteit, met inbegrip van een verkeersveilige, -arme en kind- en
seniorenvriendelijke openbare ruimte.

Er wordt akte genomen van deze opmerking. Bij de verdere opmaak van het RUP wordt
verder onderzocht hoe de kwantiteit en de kwaliteit van de groene open ruimte in de
kern van Gullegem kan bevorderd worden. Hierbij zal onder andere de visie van de
“Heerlijke Heulebeek” meer tot uiting komen.

Opmerkingen m.b.t. water
Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Advies Vlaamse Milieumaatschappij:
De Vlaamse Milieumaatschappij geeft aan dat er met betrekking tot het watersysteem als
gevolg van het plan geen significant negatieve effecten worden verwacht, mits de bestaande
regelgeving strikt wordt gerespecteerd (hemelwaterverordening, Vlarem, zoneringsplan, wet
onbevaarbare waterlopen, decreet integraal waterbeleid).
Advies Vlaamse landmaatschappij:
De Vlaamse landmaatschappij geeft aan dat het RUP een gelegenheid is om in de kern
bijkomende waterbuffering (met inbegrip van elementen uit de visie Heerlijke Heulebeek) en
een meer klimaatbestendige ruimte te realiseren (infiltratie...)
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Er wordt akte genomen van deze opmerking. Bij de verdere opmaak van het RUP wordt
verder onderzocht hoe het realiseren van klimaatbestendige ruimte bevorderd kan
worden in het RUP.
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Opmerkingen m.b.t. wonen
Het Agentschap Wonen Vlaanderen ziet volgende positieve elementen:
t

Er wordt akte genomen van deze opmerking. De gemeente wenst voldoende
flexibiliteit in het RUP te behouden. Niet alle aspecten rond woningtypes zullen dus
worden opgenomen.

t

De vermelde woningtypes en -aantallen zijn enkel richtinggevend. De gemeente
wil niet alle randvoorwaarden vastleggen, om zo voldoende flexibiliteit te kunnen
behouden. Evenwel zullen een aantal basisvoorwaarden worden opgelegd in de
voorschriften.

t

Bij voorkeur worden in het voorontwerp van dit RUP al uitspraken op projectniveau
opgenomen over de mogelijke en wenselijke woningtypes (bv. eengezins- en/
of meergezinswoningen, grondgebonden of gestapeld, aantal bouwlagen,
woningdichtheden, geschikt voor kleinere of grotere huishoudens, enz.)

t

Voor bepaalde projecten of projectzones zijn concrete woningtypes en -aantallen
vooropgesteld. We zien deze graag vermeld in het verdere voorontwerp; bij voorkeur
gekoppeld aan ruimtelijke randvoorwaarden per project of projectzone. Een activerende
aanpak van de leegstaande panden en de onbebouwde percelen is van groot belang
om te kunnen sturen. Zo kan de gemeente de hoogte van de belastingen laten variëren
afhankelijk van de ligging in een bepaalde zone.

t

Het lijkt het Agentschap Wonen Vlaanderen wenselijk om een bijkomend aandeel aan
t
sociale huurwoningen na te streven. De globale doelstelling binnen Wevelgem zit zeker
goed, met een streefdoel van 9% sociale huurwoningen op korte termijn en 11% tegen
eind 2025. Deze streefcijfers worden best doorvertaald in passieve percentages sociale huur
voor Gullegem. In het centrumgebied mag dit hoger liggen door de bereikbaarheid en de
talrijke voorzieningen (bv. 15%), in de verblijfsgebieden kan dit iets lager liggen (bv. 10%).
Complementair kan er een kleiner aandeel aan sociale koopwoningen gerealiseerd worden
(bv. 20%).

t

Naast de realisatie van nieuwe woonprojecten blijft ook de renovatie en vervangingsbouw
van het bestaande patrimonium van belang. Rekening houdend met de ouderdom van
het patrimonium van SHM De Vlashaard, is een passende renovatie- of herbouwplanning
aangewezen.

t

De omvorming van de zone in de bocht van de Heulebeek, weg van de
gewestplanbestemming als milieubelastende industrie. Via veilige oversteekpunten kan de
aansluiting op het fietsroutenetwerk de belevingswaarde gevoelig verhogen.

Het Agentschap Wonen Vlaanderen juicht de ontwikkelingsstrategie toe om te blijven voorzien
in:
t

Wonen en gemengde functies, in het centrumgebied en de overgangslinten

t

Wonen in ruime zin, in het verblijfsgebied

t

Wonen met beperkte nevenfuncties, in de overgangslinten (ten noorden van het centrum)

t

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen voornamelijk te versterken in het centrumgebied

t

In beperkte mate KMO-zones te voorzien aan de rand van het verblijfsgebied
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De gemeente heeft niet de intentie om in de voorschriften percentages op te
leggen in verband met sociale huur- en koopwoningen.

t

Dit valt buiten het bestek van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

t

De site Beaulieu-De Coene wordt uit uit het plangebied gesloten (zie andere
opmerkingen)

Het is de bedoeling om deze functies blijvend te voorzien. In het kader van het
voorontwerp wordt hier verder onderzoek naar gedaan, waaruit aanpassingen of
verfijningen kunnen voortkomen.
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Volgende potenties zijn aanwezig volgens het Agentschap Wonen Vlaanderen:
t

Het gebied nabij de ‘site Beaulieu’ is nu uitgeknipt uit het RUP. Mocht er snel duidelijkheid
komen over de bestemming van deze site, dan kan deze toegevoegd worden aan het
voorontwerp of latere ontwerp van dit RUP.

t

De strategische projecten langs de Heulebeek bieden mogelijkheden om bedrijvigheid
(zij het deels) te herbestemmen naar een zeer kwalitatieve omgeving. Naast recreatie en
beleving is ook wonen een mogelijke optie. Wordt deze optie weerhouden, dan bekijkt
men beter ook de opties om hier ook sociaal wonen te voorzien, gezien de gunstige ligging
nabij het centrum. Daarnaast kan er betaalbaar wonen komen voor specifieke doelgroepen.

t

De goede busverbinding tussen Gullegem en Wevelgem is er nog niet. Buiten de scope
van dit RUP verkent de gemeente de mogelijkheden om deze lijn te versterken. Dit zou de
bereikbaarheid van Gullegem zeker ten goede komen.

t

Het voornemen om nieuwe woonontwikkelingen sterker aan te sturen vanuit ruimtelijke
ordening (onder meer via de stedenbouwkundige verordening).

De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele
oude BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Complexe
sites als deze zullen niet langer opgenomen worden in het plangebied van het RUP. De
gewestplanbestemming, namelijk woongebied (waar ook bedrijven die verenigbaar zijn
met de woonomgeving, zich kunnen situeren), blijft geldig.

Dit valt buiten de scope van dit RUP. Dit werd wel reeds vermeld in het gemeentelijk
mobiliteitsplan.
Hier wordt akte van genomen.

Tegelijk geeft het Agentschap enkele aandachtspunten aan:
t

Het koppelingsgebied Driemasten-Zuid was volgens het gewestplan bestemd als ‘recreatief
parkgebied’. Bij voorkeur wordt er verder verdicht binnen de bestaande woongebieden.
Driemasten-Zuid bevat nog open ruimte, zij het versnipperd. Daardoor lijkt het in eerste
instantie inderdaad niet aangewezen om tussen de bestaande verspreide woningen verder
te gaan verdichten. Op termijn kan een aanbod aan specifieke woonvormen (zoals bv.
‘urban villa’s’ in open bebouwing) een complementaire invulling vormen op het bestaande
aanbod binnen de centrum- en verblijfsgebieden. Een monofunctionele inrichting
als een ruime, klassieke verkaveling zou absoluut geen meerwaarde vormen voor dit
koppelingsgebied. Hierbinnen worden de toekomstperspectieven voor de ijspiste Finlandia
(sportvoorzieningen?) best meegenomen.

Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien
van woningen in het koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het
koppelingsgebied enkel woningen te voorzien in functie van het naastliggende
bedrijventerrein. Dit gaat over specifieke woonvormen die complementair zijn ten
opzichte van het bestaande aanbod binnen de centrum- en verblijfsgebieden. Het
grootste deel van het koppelingsgebied zal blijvend bestemd worden voor recreatie/
park/...

Opmerkingen m.b.t. mobiliteit
Advies Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer
(beide instanties gaven hetzelfde advies):
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer vragen
om meer te verduidelijken hoe er op p. TN-56 geconcludeerd wordt dat er 30 pae bijkomen op
het drukste spitsuur.
Daarnaast geven het Departement en het Agentschap aan dat de theoretische capaciteit
niet weergeeft wat de huidige capaciteit is. Als er vandaag al meer dan 650 pae op deze
ontsluitingswegen rijdt, dan is een toename van 30 pae wel problematisch en leidt dit tot
overlast.

Gezien de opmerkingen over de optie om de zone “Driemasten” (noordelijk deel
koppelingsgebied) te ontwikkelen in functie van bedrijvigheid, en gezien de
herbestemming van deze site niet past binnen de initiële doelstelling van het RUP
(namelijk het vereenvoudigen van voorschriften), wordt de zone “Driemasten” (het
noordelijke deel van het koppelingsgebied) uit het plangebied gesloten. Dit betekent
dat de gewestplanbestemming van toepassing blijft; het gebied blijft dus bestemd als
“recreatief parkgebied”.

Bij de opmaak van het voorontwerp zal bekeken worden of het wenselijk is om een
aantal fiets- en wandelverbindingen symbolisch aan te duiden op het verordende plan.
Voor wat betreft fiets- en autoparkeerplaatsen heeft de gemeente niet de intentie om
ligging van deze voorzieningen te verankeren in het RUP. De voorschriften zullen niet
Het Departement en het Agentschap vragen om bij de flankerende maatregelen op p. ER-25 te
uitsluiten dat deze voorzieningen ingericht worden in het openbaar domein van de
verwijzen naar de opname van doordachte fietsrelaties door het stedelijk weefsel van de kern en
verschillende zones.
daaraan gekoppeld fietsparkeerplaatsen. De woon-werk en woon-school verplaatsing zou toch
duurzamer kunnen uitgevoerd worden.
Het Departement en het Agentschap vragen om ook na te denken over meervoudig gebruik
van parkeerruimtes zodat de openbare ruimte in de kern niet opnieuw een verharde omgeving
wordt waar het mankeert aan ruimtelijke kwaliteit.
Opmerkingen met betrekking tot onroerend erfgoed
Advies Agentschap Onroerend Erfgoed:
Op p. 84 staat dat de panden bij eventuele vergunningsaanvragen voor sloop van panden die
op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staan, een advies van het Agentschap vereist
is. Het Agentschap geeft echter geen advies voor vergunningsaanvragen van niet-beschermd
erfgoed, en vraagt dan ook om deze zin te schrappen.
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Dit zal worden aangepast.

gemeente wevelgem, gullegem kern

Opmerkingen met betrekking tot toerisme
Advies Toerisme Vlaanderen:
Toerisme Vlaanderen geeft aan dat zij het positief vinden dat in alle woonzones expliciet
kamergebonden logies worden toegelaten.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Opmerkingen met betrekking tot ruimtelijk rendement en verweving
Advies Agentschap Innoveren en Ondernemen:
Het Agentschap geeft aan dat het zich grotendeels kan vinden in de opties genomen in
het kader van dit RUP, maar zij menen echter dat het gebruik van grotendeels gelijkaardige
voorschriften als in het RUP Moorsele Kern niet volledig correct is. Gullegem Kern is immers
gelegen in regionaalstedelijk gebied, waar dus een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd zou moeten
worden waar ruimtelijk rendement en verweving van stedelijke functies meer nadrukkelijk tot
uiting zouden moeten komen. In tegenstelling tot Moorsele heeft bijna het hele plangebied
van Gullegem Kern (volgens de VITO-kansenkaart) een zeer goede knooppuntwaarde en
voorzieningenniveau, zodat sterker dient te worden ingezet op ruimtelijk rendement en op
(meer) verweving van stedelijke functies. Het Agentschap vindt dat dit te weinig aanwezig is in
de ontwerpteksten.

Dit wordt verder onderzocht bij de opmaak van het voorontwerp. Hierbij zal rekening
gehouden worden met de bestaande ruimtelijke context. Het karakter van het
bestaande patrimonium en de verenigbaarheid met de omgeving zijn belangrijke
aspecten, die eveneens moeten afgewogen worden bij het vastleggen van maximale
bouwhoogtes en oppervlaktes.
De afweging tussen kwaliteit enerzijds en vereenvoudiging anderzijds, is een belangrijke
uitdaging in dit RUP. Dit wordt verder onderzocht bij de opmaak van het voorontwerp.

Om meer mogelijkheden te voorzien voor andere dan woongelegenheden (o.a. economische
activiteiten), beveelt VLAIO grotere hoogtes en oppervlaktes aan in de voorschriften, o.a.:
t

Maximale oppervlaktes, aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen: 1.000 m²
is vrij beperkt. Veel bedrijven uit de opgenomen lijst met milieuvergunningen nemen een
grotere oppervlakte in. Bovendien is het onduidelijk of het gaat om bebouwde oppervlakte
of bedrijfsoppervlakte. De bouwhoogtes (7 en 4 m) zijn eveneens vrij beperkt
(beter 10-12 m).

t

Maximale oppervlaktes, inrichting van de niet-woonfuncties: max. nettohandelsoppervlakte beter 400-600 m².

t

Maximale oppervlaktes, inrichting van de nevenfuncties: beter 200 m².

t

Zone voor kleine en middelgrote bedrijven: beter 10-12 m hoogte.

Daarnaast wordt vastgesteld dat er op de nu ontworpen voorschriften nog heel wat
overdrukken voorzien worden en dat er vaak regelgeving opgenomen wordt. In het kader
van de beoogde administratieve vereenvoudiging wordt aangeraden dit drastisch te
vereenvoudigen.
Opmerkingen in verband met de bodem
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Advies OVAM:
Naast de reeds gekende onderzochte risicogronden, zijn er nog andere risicogronden binnen
het plangebied aanwezig die nog niet onderzocht werden. In de gemeentelijke inventaris
risicogronden kan u de nodige informatie terugvinden. Er is tevens 1 stortplaats aanwezig ter
hoogte van de Europalaan en de Dreef Ter Elst die nog niet onderzocht werd. Deze is wel reeds
bewoond en ingenomen met o.a. een bouwkundig relict/gebouw dat opgenomen is in de
inventaris bouwkundig erfgoed.

In het voorontwerp zal waar mogelijk rekening gehouden worden met deze
opmerkingen, o.a. in het deel ‘effectenrapportage’. De vermelde stortplaats ter hoogte
van de Europalaan en de Dreef Ter Elst zal opgenomen worden in het voorontwerp. Er
zal nagegaan worden of er informatie ter beschikking is in verband met risicogronden
binnen de deelgebieden waarbij de intentie van herbestemming aanwezig is. Op deze
manier kunnen potentiële problematieken proactief vastgesteld worden.

Binnen de contouren van het plangebied zijn er 2 bodemdossiers waarvoor een overeenkomst
is gesloten met VLABOTEX. Als er een herontwikkeling gepland is op de site, kan dit het beste in
overleg met VLABOTEX gebeuren.
De OVAM verwijst naar art. 64 van het Vlarebo dat stelt dat “Indien het bestemmingstype
van de grond in die zin wijzigt dat er een lagere saneringsnorm van toepassing wordt, dient
er een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden bij de overdracht van de
risicogrond.” De OVAM verduidelijkt hier dat deze onderzoeksplicht, vanaf het moment dat het
RUP voorlopig werd vastgesteld, bij de eigenaar van de betrokken gronden ligt.
Bij een herontwikkeling heeft een wijziging van de grondwaterstand en een profielverstoring
mogelijks een effect op de aanwezige bodemverontreiniging. Bij een wijziging naar een lager
bestemmingstype is het aangewezen om de saneringsnoodzaak (en de terugsaneerwaarden
en de hieraan gekoppelde risico’s) van de aanwezige verontreinigingen te herevalueren. Indien
er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze mogelijks tot nieuwe onderzoeks- en
saneringsverplichtingen voor betrokken partijen leiden.
Binnen de contouren van het RUP liggen een aantal bodemdossiers waarvoor onderhandeling
i.f.v. het tot stand komen van een Brownfieldconvenant werden opgestart. De elementen
van het RUP die interfereren met de geplande herontwikkeling, worden meegenomen in de
onderhandelingen.
Gezien de aanwezige bodemverontreiniging op een aantal sites, zal er bij constructiewerken
(bemaling) rekening gehouden moeten worden met de aantrekking van eventueel
verontreinigd grondwater. Het lozen van grondwater met een verhoogde concentratie aan
verontreinigende stoffen is vergunningsplichtig. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of
ontvangen, gelden de regels van het grondverzet.
De OVAM merkt op dat er mogelijks waterbodemverontreiniging aanwezig is in de Heulebeek
gezien de aanwezigheid van industrie en industriële lozers langs de Heulebeek. Op het
waterbodemstaalnamepunt worden verhoogde concentraties aan zink vastgesteld naast
landbouwgerelateerde parameters zoals dimethoaat en linuron.
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ADVIEZEN M.B.T. SPECIFIEKE ZONES IN HET RUP
Stroken aan de achterzijde van percelen die grotendeels bestemd zijn voor wonen
Advies Omgeving Vlaanderen:
In het noorden van het plangebied zijn er stroken gelegen in HAG (Herbevestigd Agrarisch
De plangrens zal aangepast worden om tegemoet te komen aan deze opmerking.
Gebied) die een woonbestemming krijgen in de vorm van een tuinzone. Binnen de opmaak van
een RUP mag de gemeente geen betekenisvolle afbreuk doen aan de ruimtelijk-functionele
samenhang van de agrarische macrostructuur. Ook hier geldt steeds het uitgangspunt van
het herstel van het planologisch evenwicht en van een degelijk onderbouwde motivering. De
motivering op dit vlak is vooralsnog te summier binnen de bundel. Daarnaast zijn ook vragen te
stellen over het feit dat stukken agrarisch gebied binnen het RUP een tuinbestemming krijgen
waardoor vertuining van het agrarisch gebied ondersteund wordt. Dit wordt niet onderbouwd.
Het planologisch verankeren van het feit dat eigendommen verderlopen dan het 50 m woonlint,
is een brug te ver. Het is ook niet duidelijk over wat zich in deze stroken bevindt en of dit
vergund is. Gelet op bovenstaande zijn deze stroken agrarisch gebied uit het plangebied te
verwijderen.
Advies Deputatie Provincie West-Vlaanderen:
Ook de Deputatie merkt op dat in de startnota beoogd wordt om verschillende stukken
agrarisch gebied om te zetten naar woongebied, waarbij het gaat over percelen waarvan een
deel in woongebied ligt. Zij geven aan dat het raadzaam is om een grondige screening te doen
van deze stukken. Het kan immers niet de bedoeling zijn om het agrarisch gebied te vertuinen.
Opmerking Omgeving Vlaanderen:
In de site Beaulieu is eveneens een strook in agrarisch gebied gelegen. Ook hier wordt de vraag
gesteld of er inname gebeurt van het agrarisch gebied, en of dit afdoende gemotiveerd kan
worden.

De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele
oude BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Complexe
sites als deze zullen niet langer opgenomen worden in het plangebied van het RUP. De
gewestplanbestemming, namelijk woongebied (waar ook bedrijven die verenigbaar zijn
met de woonomgeving, zich kunnen situeren), blijft geldig.

De beekvallei
Advies Omgeving Vlaanderen:
De opties van het GRS met betrekking tot het versterken van de beekvallei dreigen onvoldoende De visie in het GRS op vlak van natuur en groen, en de visie m.b.t. de “Heerlijke
gerealiseerd te worden binnen het plan. De opties van het plan zijn strijdig met de visies van het Heulebeek” zullen in het voorontwerp meer tot uiting komen.
GRS onder RG 186-187. De opties voor Gullegem binnen het eindrapport “Heerlijke Heulebeek”,
waarbij de Heulebeekvallei een continu groen lint zou vormen binnen Gullegem, worden niet
gerealiseerd.
Advies Vlaamse Landmaatschappij:
De VLM stelt dat het RUP zo mogelijk een uitvoering dient te bevorderen van de waardevolle
visie Heerlijke Heulebeek, bv. via aangepaste stedenbouwkundige voorschriften.
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Koppelingsgebied
Aansnijden van nieuwe oppervlakte voor wonen in het koppelingsgebied
Advies Omgeving Vlaanderen:
Het aansnijden van nieuwe oppervlaktes voor wonen is te motiveren vanuit de hogere
beleidskaders, daarin inbegrepen het aantonen van woonbehoefte, wat binnen het document
niet is gebeurd. Gezien er geen woonbehoefte is, kan geen woonproject voorzien worden
binnen het koppelingsgebied. Dit wordt als strijdig beschouwd met de opties en visies van de
hogere beleidskaders.
Advies Deputatie Provincie West-Vlaanderen:

Gezien de negatieve adviezen van het departement Omgeving Vlaanderen en
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het voorzien
van woningen in het koppelingsgebied, besliste het schepencollege om in het
koppelingsgebied enkel woningen te voorzien in functie van het naastliggende
bedrijventerrein. Hierbij worden de potenties van het koppelingsgebied benut, meer
bepaald de nabijheid van één van de grootste bedrijventerreinen van de regio, alsook
de nabijheid van de kern van Gullegem en het provinciaal domein Bergelen. De
gemeente wil op deze unieke locatie een kwalitatieve, groene omgeving creëren waar
woningen geïntegreerd worden die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het naastliggende
bedrijventerrein.

De Deputatie verwijst naar haar standpunt op 19 september 2013 m.b.t. een bijkomende
woonfunctie in het koppelingsgebied. Binnen de huidige planningscontext kon immers geen
aanknopingspunt gevonden worden:
t

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het bestemmen van nieuwe woongebieden

t

De voorziene dichtheid was ca. 1,5 woningen per ha, hetgeen niet kadert binnen zuinig
ruimtegebruik

De Deputatie verwijst ook naar de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die op
vandaag nog geen planologisch dwingend kader vormen, maar toch reeds doorwerken. In
het zuiden van West-Vlaanderen zijn het participatietraject ‘De Plaatsbepalers’ en de regiovisie
(Leiedal) tot stand gekomen. Hierbij werd duidelijk dat er in deze regio een bijzonder groot
aanbod aan woongebied en woonuitbreidingsgebied aanwezig is. Dit werd door Wevelgem
bovendien bevestigd n.a.v. de opmaak van de woonprogrammatie door de Provincie. Hierbij
werd door Wevelgem eveneens een groot overaanbod gedetecteerd. Deze behoefteberekening
door de provincie i.p.v. de gemeenten is een uitvoering van het PRS.
Het voorzien van een bijkomend woonprogramma in het koppelingsgebied is volgens
de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dan ook pertinent strijdig met hogere
beleidskaders.
Aansnijden van nieuwe oppervlakte voor bedrijvigheid in het koppelingsgebied
Advies Omgeving Vlaanderen:
Een afweging tussen de verschillende zoekzones van het GRS ontbreekt nog. In het GRS is voor
KMO een behoefte aangegeven van 11,6 ha tussen 2005 en 2015, maar er wordt verder binnen
de bundel geen behoefte gemotiveerd of aangetoond. Dit is volgens Omgeving Vlaanderen niet
aanvaardbaar.

Gezien de opmerkingen van de bevolking om het noordelijk deel van het
koppelingsgebied te ontwikkelen in functie van bedrijvigheid, en gezien de
herbestemming van deze site niet past binnen de initiële doelstelling van het RUP
(namelijk het vereenvoudigen van voorschriften), wordt het noordelijk deel van het
koppelingsgebied (zone “Driemasten”) uit het plangebied gesloten. Dit betekent dat
de gewestplanbestemming van toepassing blijft; het gebied blijft dus bestemd als
“recreatief parkgebied”.

Advies Deputatie Provincie West-Vlaanderen:
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen geeft aan dat het voorstel voor een lokaal
bedrijventerrein gemotiveerd werd vanuit de behoefte uit het GRS en dat ook de locatie reeds
werd aangegeven in het GRS. Dit voorstel is bijgevolg een uitvoering van het GRS.
Advies Departement Landbouw en Visserij:
Het Departement merkt op dat de percelen die omgezet zouden worden naar bedrijvigheid
in het koppelingsgebied, in professioneel landbouwgebruik zijn. Het Departement wenst te
benadrukken dat voor deze percelen rekening dient te worden gehouden met bepalingen uit de
pachtwet of uit een andere overeenkomst gesloten met eventuele gebruikers van de percelen.
Advies Vlaamse Landmaatschappij:
VLM meent dat, hoewel het koppelingsgebied op heden bestemd is als “recreatief
parkgebied”, het mogelijks innemen van meer dan 2 ha landbouwpercelen in het noordelijke
koppelingsgebied een effect kan hebben op het functioneren van een landbouwbedrijf. Dit
effect dient onderzocht en mogelijks kunnen flankerende maatregelen uitgewerkt worden.
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Grondgebonden landbouwactiviteiten in het koppelingsgebied

Bij de opmaak van het voorontwerp wordt onderzocht of een deel van de open ruimte
naast recreatie en park ook gebruikt kan worden in functie van landbouw. Dit betekent
niet dat alle landbouw bestendigd zal kunnen worden.

Advies Departement Landbouw en Visserij:
Het Departement vraagt om bij de verdere uitwerking van het RUP rekening te houden
met het gegeven dat in het GRS wordt aangegeven dat de bestaande grondgebonden
landbouwactiviteiten kunnen behouden worden in het koppelingsgebied.
Ontwikkeling van parkgebied in het koppelingsgebied

Er zal rekening gehouden worden met deze opmerking bij de uitwerking van het
voorontwerp. Hierbij zal getracht worden om verschillende ruimtevragen op te vangen
in het gebied.

Advies Agentschap Natuur en Bos:
Volgens het Agentschap Natuur en Bos is het belangrijk dat er voldoende ruimte beschikbaar
blijft om te volle in te zetten op de ontwikkeling van een parkgebied met een hoge biologische
en recreatieve waarde, die heeft voor alle omwonenden een meerwaarde.
Recreatie in het koppelingsgebied

Er zal rekening gehouden worden met deze opmerking bij de uitwerking van het
voorontwerp. Hierbij zal getracht worden om verschillende ruimtevragen op te vangen
in het gebied.

Advies Sport Vlaanderen:
Sport Vlaanderen geeft aan dat het belangrijk is dat er in de nabijheid van de woonkern
voldoende, toegankelijke ruimte is om te recreëren en te sporten. Zij stellen dat de voorziene
ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Driemasten hiervoor extra mogelijkheden
creëert.
Relatie tussen koppelingsgebied en Provinciaal domein De Bergelen

In het voorontwerp zal bekeken worden of het mogelijk is om de verschillende
ruimtevragen op te vangen in het gebied en daarenboven zal de mogelijkheid voor een
groene corridor worden onderzocht.

Advies Omgeving Vlaanderen:
In de koppelzone is best een groene corridor uit te bouwen die het Provinciaal domein en de
zone voor bosuitbreiding van het gewestplan te verbinden met het open-ruimtegebied.
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Site Primus en site Beaulieu-De Coene
Advies Omgeving Vlaanderen:
Het signaalgebied Heulebeek-Pijplap dient in één planinitiatief aangepakt te worden en dient
op een grondige en afdoende manier gedefinieerd en vormgegeven te worden. Een eerste
aanzet moet hiervoor al in het kader van deze startnota gedefinieerd worden.

De initiële doelstelling van het RUP was het vervangen van het gewestplan, de vele oude
BPA’s en verkavelingsplannen door één eenvoudig ruimtelijk plan. Complexe sites als
deze zullen niet langer opgenomen worden in het plangebied van het RUP.

Advies Deputatie Provincie West-Vlaanderen:
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen wil voor beide sites de aandacht vestigen op
het beleidskader reconversie in het PRS. Hierin wordt duidelijk bepaald dat reconversie enkel
betrekking kan hebben op de bestaande vergunde bebouwde ruimte. De niet-bebouwde
ruimte komt hiervoor niet in aanmerking.
De site Beaulieu staat het verst in de procedure. Op basis van het beleidskader reconversie kan
de strook agrarisch gebied langsheen de Heulebeek niet zonder meer meegenomen worden in
het projectgebied.
De tweede site betreft de Primus-site. Hier staat het proces nog in zijn kinderschoenen. De
krijtlijnen van de convenant zijn dan ook nog niet duidelijk. Ook hier is het beleidskader
reconversie uit het PRS van toepassing. Het kan niet dat een eventuele reconversie wordt
uitgerold over de gehele site. De bestaande, vergunde bebouwde/verharde oppervlakte is
het maximum. Enkel een betere compacte ruimtelijke inplanting van deze oppervlakte kan
overwogen worden.
Advies Agentschap Natuur en Bos:
Volgens het Agentschap Natuur en Bos dient voor het aanwezige signaalgebied (site Primus)
een omzetten naar watergevoelig open-ruimtegebied zeker open gehouden worden. De
omzetting naar een parkgebied zou volgens het Agentschap ook hier een grote meerwaarde
betekenen, zowel voor de waterproblematiek als de recreatieve en biologische waarde.
Advies Vlaamse Landmaatschappij:
De Vlaamse Landmaatschappij geeft aan dat het RUP een gelegenheid is om bijkomende
waterbuffering en meer klimaatbestendige ruimte in de kern te realiseren, met bijzondere
aandacht voor het signaalgebied. Hier kan mogelijks een bouwvrij, multifunctioneel gebied
ontwikkeld worden.
Perceel 362A
Advies Departement Landbouw en Visserij:
Het Departement stelt zich de vraag in hoeverre er een bijkomende woonbehoefte kan worden
aangetoond om de inname van het perceel 362A (ten oosten van de Europalaan en ten zuiden
van de Heulebeek) in het kader van wonen te rechtvaardigen.

De gemeente heeft niet de intentie om deze zone om te zetten naar een woonfunctie.
Het perceel zal uitgesloten worden uit het plangebied.

Suggestie om perceel 26b langs de Hondschotestraat mee te nemen in het plangebied
Advies Omgeving Vlaanderen:

Het is niet de bedoeling om het plangebied uit te breiden. Het plangebied bestaat
uit de bebouwde kern van Gullegem en het koppelingsgebied. Bij de afbakening van
Het perceel 26b, gelegen in de Hondschotestraat is volgens het gewestplan gelegen in
de kern werden de bestemde gebieden voor harde functies (wonen, bedrijvigheid)
uitbreidingsgebied voor bos. Dit perceel werd niet opgenomen binnen de zone van art. 9.1 in de meegenomen, alsook ingesloten open ruimtes. De gemeente heeft niet de intentie om
Afbakening van het regionaalstedelijk gebied. Er is te bekijken of dit perceel kan meegenomen
naastliggende open ruimtes mee op te nemen in het plangebied.
worden binnen het plangebied.
Suggestie om woonuitbreidingsgebied in het oosten van Gullegem, langs de Europalaan, mee te nemen in het plangebied
Advies Departement Landbouw en Visserij:
Het Departement stelt voor om het woonuitbreidingsgebied langs de Europalaan, ten oosten
van de Dreef ter Walle, mee te nemen in het plangebied en te actualiseren tot agrarisch gebied,
het huidige landgebruik van de zone.

Leiedal, september 2019
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Het is niet de bedoeling om het plangebied uit te breiden. Het plangebied bestaat
uit de bebouwde kern van Gullegem en het koppelingsgebied. Bij de afbakening van
de kern werden de bestemde gebieden voor harde functies (wonen, bedrijvigheid)
meegenomen, alsook ingesloten open ruimtes. De gemeente heeft niet de intentie om
het naastliggend gelegen woonuitbreidingsgebied mee op te nemen in het plangebied.
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Leiedal, april 2018
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