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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Op vandaag ligt het voetbalveld in Heirweg grotendeels in woongebied 

met landelijk karakter en voor een klein deel in landbouwgebied. Via 

dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het bestaande voetbalveld van 

Heirweg juridisch-planologisch bestemd tot recreatiezone.

Naast het voetbalveld ligt een kerkhof en een parking. Deze parking 

ligt grotendeels in natuurgebied. Binnen de juridische context bestaat 

er op dit moment geen mogelijkheid om te parking te reorganiseren of 

her aan te leggen. Met dit RUP wordt een oplossing gezocht voor deze 

problematiek.

1.2. Ligging van het plangebied

(het plangebied dient aangepast te worden)

Het plangebied is gelegen in het zuidelijk deel van het gehucht 

Heirweg. Dit gehucht ligt op het grondgebied van Anzegem, ten 

noordwesten van de dorpskern van Anzegem. Heirweg wordt 

doorkruist door de Vichtesteenweg. De huidige bebouwing van 

het gehucht wordt in het zuiden begrensd door de Krommebeek/

Tjampensbeek. Het plangebied situeert zich ten zuiden van de 

bebouwing en deze beek.

0 0.5 1 Kilometers

Topografische kaart
Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997
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zicht op het voetbalveld met kantine

zicht op grasland naast het voetbalveld
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  huidig plangebied is begrensd door:

• de Tjampensbeek in het noorden en het westen;

• een begraafplaats en een parking in het oosten;

• het aanwezige voetbalveld in het zuiden.

Voorstel om naast het voetbalveld ook het kerkhof en de parking mee 

te nemen in het plangebied. Zie hoofdstuk 5 “Planningsopties”.

0 100 200 Meters

ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, wintervlucht 2015
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begraafplaats

zicht op de achterliggende akkers

parking

groene open ruimte tussen de wijk en de Tjambensbeek
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1.  Bebouwde ruimte

De bebouwde ruimte in het plangebied bestaat enkel uit de kantine die 

bij het voetbalveld hoort en een supporterskabine. De kantine heeft 

één bouwlaag met een plat dak.

Naast het voetbalveld ligt een bergaafplaats met een parking voor de 

begraafplaats en het voetbalbeld. In de onmiddelijke omgeving van het 

plangebied komt vooral rijwoningen en open woningen voor. 

(aanpassen naargelang plangebied)

2.1.2.  Open ruimte

Behalve het voetbalveld en de bijhorende kantine bestaat het 

plangebied uit open ruimte. Deze open ruimte wordt  momenteel als 

gransland gebruikt. 

Ten zuiden en in het oosten van plangebied ligt een open landschap 

dat hoofdzakelijk uit akkers bestaat. In het noordoosten van het 

plangebied ligt er een stuk groene open ruimte tussen de wijk en 

de Tjampensbeek. Via deze groene ruimte kunnen voetgangers de 

begraafplaats en het voetbalveld bereiken vanuit de wijk.

(aanpassen naargelang plangebied)

0 100 200 Meters

GRB
Bron: AGIV, september 2016r
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2.1.3. Ontsluiting

Het voetbalveld is bereikbaar via de parking. De parking is op haar 

beurt bereikbaar via een smalle weg vanuit de Klokketuin, een wijk ten 

zuidwesten van het gehucht Heirweg. Deze weg is vrij smal (iets meer 

dan 3 m) maar wel toegankelijk voor autoverkeer. 

Voetgangers en fi etsers kunnen de parking ook bereiken via een pad 

dat uitgeeft op de Roterijstraat, in het zuidoosten van Heirweg. 

Op ongeveer 400 m van het plangebied ligt de bushalte “Anzegem Drie 

Kaven” met als doorkomende lijnen:

• lijn 81: Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Anzegem

• lijn 85: Avelgem -Otegem - Zwevegem - Kortrijk

• lijn 89: belbusgebied Anzegem - deerlijk

• lijn 92: Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere

Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Anzegem
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Anzegem Drie
 Kaven

0 100 200 Meters

Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, juni 2014

Legende
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belbushaltes
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30.01 - 31 0 100 200 Meters

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004

Legende

2.1.4. Reliëf

Het plangebied ligt in de vallei van de Tjampensbeek - Krommebeek. 

Het voetbalveld ligt een meter hoger dan de rest van het plangebied. 

Richting het zuidoosten en westen loopt het reliëf terug omhoog. 



TN-14 gemeente anzegem, RUP Recreatieve zone Heirweg



Leiedal, maart 2017 gemeente Anzegem, RUP Recreatieve zone HeirwegTN-15

")A

")B

"))I

")O

")V

")B

")B

")B

")D

")C

")V

")B

")O

")V

")B

")R

")B

")B

")H

")B

")D

")B
")B

")D

"))I

")O

"))I

")H
")H

")B

")V

")V

")H ")D

")V

"))I

"))I

"))I

")V

")B

")D

")R

")O

")A

")D

")L

")B

"))I

")D

")D

")D

")H

")H

")D

")L")L

")B

")D

")D

")H

")V

")D")D

")A

")V

")D

")B

")D

")D

")L

")D

")D")D

")H

")D

")D

")V")C

")H

")D

"))I

")B

")D

")H

")H

")V
")H

")V

")A

")D

")D

")D")B

")B")D")D

0 100 200 Meters

Functiekaart
Bron: bedrijvengids Leiedal, november 2016

Legende

")D

")B

")V

")H

"))I

")O

")R

")A

")L

")C

Auto en moto

Bouw

Horeca

Handel

Cultuur, sport en recreatie

Landbouw en tuinbouw

Diensten

Overheid

Vrije beroepen en paramedische activiteiten

Groothandel, fabricage en Industrie

2.1.5. Functies

Binnen het plangebied zijn er geen functies aanwezig. In Heirweg 

zelf bevinden zich verschillende vrije beroepen, kleine handelszaken, 

horeca en diensten. Verder is er ook een vrije basisschool gelegen 

naast de kerk.  Ten noorden van de Vichtesteenweg komt er op de 

Douterloigne site een gemengd project met ruimte voor kleine en 

ambachtelijke bedrijven, woningen en groen.
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2.2. Historische toestand

< Ferraris, 1777
Op de Ferraris kaart uit de 18de eeuw zijn er reeds enkele gebouwen 

aanwezig ter hoogte van Heirweg. Het plangebied is net zoals vandaag 

vrij van bebouwing.

Popp, 1850 >
Zo’n hondertal jaar later is de bebouwing ter hoogte van het gehucht 

Heirweg verder toegenomen. Het plangebied blijft ongewijzigd.
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2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

• Op vandaag ligt het voetbalveld in Heirweg grotendeels in 

woongebied met landelijk karakter en voor een klein deel in 

landbouwgebied. Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het 

bestaande voetbalveld van Heirweg juridisch-planologisch 

bestemd tot recreatiezone.

• De parking die bij het kerkhof en het voetbalveld ligt, ligt 

volgens het gewestplan grotendeels in natuurgebied. 

Bijgevolg is het onmogelijk om die te herorganiseren of her 

aan te leggen binnen de bestaande juridische context.

• De toegangsweg tot het voetbalveld is smal (iets meer dan 

3m) en vrij lang. Het kruisen van twee wagens is hierdoor niet 

mogelijk. Doordat de toegangsweg relatief lang is, kunnen 

twee bestuuders bij het op- en afrijden van het gebied niet 

met elkaar communiceren over wie er eerst oprijt of afrijt.

2.3.2. Potenties

• Het plangebied is te voet en met de fi ets gemakkelijk en veilig 

te bereiken vanuit de kerk en de nabij gelegen school van 

Heirweg. 

• Het plangebied bevindt zich in een open en relatief groen 

landschap.  Het groene voetbalveld loopt zo naadloos over in 

de omgeving.

zicht vanop parking

omliggende landschap
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3.  Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het 

plangebied grotendeels in onder:

• woongebied met een landelijk karakter

• agrarisch gebied

• natuurgebied

BPA Nvt

RUP Nvt

Goedgekeurde, niet vervallen 

verkavelingen

Nvt

Milieuvergunningen Nvt

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 

landschappen, beschermde 

stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen relicten.

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen 1 buurtweg:

• Chemin n°14 

Waterlopen (categorisering) Doorheen het plangebied loopt de Tjampensbeek. Dit is een 

onbevaarbare beek van categorie 2.

Binnen onze regio werden alle beken van categorie 3 overgebracht naar 

categorie 2. Dit betekent dat voor beide categorieën de Provinciale Dienst 

Waterlopen uitgenodigd moet worden voor de plenaire vergadering.

Herbevestigd agrarisch gebied Nvt

VEN-gebied, IVON-gebied Nvt

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Nvt

T ype plan Referentie

Gewestelijke 

stedenbouwkundige 

verordening voor 

hemelwaterputten, infi ltratie- 

en buff ervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.

Bestaande of aan te 

leggen autosnelwegen, 

hoofdverkeerswegen, 

primaire wegen categorie 

I of II, reservatie- of 

erfdienstbaarheids-

gebieden of bestaande gewest- 

of provinciewegen 

Nvt

Bestaande of aan te leggen 

spoorweglijnen, bestaande 

stationsgebouwen

Nvt

Andere Nvt
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 

het plangebied grotendeels in onder:

• woongebied met een landelijk karakter

• agrarisch gebied

• natuurgebied

woongebieden met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebieden

natuurgebieden

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

⎮ milieubelastende industrieen

reservegebieden voor beperkte industriele uitbreiding;
grondkleur landelijk gebied

0 150 300 Meters

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

Legende

II

N
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

Er zijn geen BPA’s/RUP’s gelegen in het plangebied.

In de ruime omgeving van het plangebied werden wel reeds 

verschillende plannen/inrichtingsschetsen opgemaakt:

• BPA Anzegem nr. 2a Heirweg

• RUP ANZ 04.1 Heirweg school

• RUP ANZ 13.1 Heirweg-speldoorn-vinkenhout

• RUP ANZ 19.2 Douterloigne 

Momenteel lopen er ook nog planningsinitieven voor:

• RUP ANZ 19.3 Douterloigne reconversie

Anz 19.3

Anz 35.1

Anz 13.1

Anz 04.1

Anz 19.2

ANZ002a

0 150 300 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, november 2016 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden
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Bron : Topografische Kaart NGI, 1997



Leiedal, maart 2017 gemeente Anzegem, RUP Recreatieve zone HeirwegTN-25

4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd defi nitief vastgesteld op 

23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een elementair 

verschil gemaakt tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied.

Om deze optie te realiseren en te operationaliseren worden stedelijke 

gebieden afgebakend. Anzegem en meer bepaald het plangebied ligt 

in het buitengebied.

Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen 

voorop1:

• het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies 

(landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau van 

het buitengebied);

• het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;

• het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het 

buitengebied;

• het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 

gestructureerde gehelen;

• het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in 

het buitengebied;

• het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op 

basis van het fysisch systeem;

• het buff eren van de natuurfunctie in het buitengebied.

4.2. Afbakening stedelijk gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een 

stedelijk gebied.

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) 

West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de deputatie 

1  BRon: ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen, pag. 253 e.v. ,  Vlaamse overheid

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.

Het PRS West-Vaanderen deelt Anzegem in bij de Interfl uviumruimte.2 

De Interfl uviumruimte omvat het grote open-ruimtegebied in het 

zuiden van de provincie tussen Leie en Schelde. Bij de gewenste 

ruimtelijke structuur voor de Interfl iumruimte zijn volgende elementen 

bepalend: 

• versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke 

drager met beekvalleien, kleine landschapselementen en 

beboste kammen;

• agrarische structuur als drager van de grootschalige open 

ruimte;

• Schelde als multifunctionele drager;

• kanaal van Bossuit als drager van natuur en recreatie

Beleidsmatig wordt er ondermeer ingezet op het versterken van de 

openheid van het golvend landschap. Hierbij dient de grondgebonden 

landbouw optimaal te worden ondersteund. Het is in belangrijke mate 

de landbouw die ervoor kan zorgen dat de landschappelijke visuele 

openheid gevrijwaard blijft.

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Anzegem werd 

goedgekeurd op 31 maart 2005.

4.4.1. Deel 1: informatief gedeelte

Het plangebied maakt volgens het GRS deel uit van de dorpskern 

Heirweg.3 Het plangebied bevindt zich in ‘de open ruimte centraal & 

noord’.

Bepalend voor de dorpskern volgens het GRS is de inplanting van 

een grootschalig betonverwerkend bedrijf aan weerszijden van de 

Vichtsesteenweg, ter hoogte van de Stientjesstraat. Ondertussen wordt 

enkel de zuidzijde nog gebruikt door het bedrijf. Het voetbalveld en de 

begraafplaats liggen even buiten de dorpskern, aan de overzijde van de 

Krommebeek.4

2 BRON: Provinciaal Ruimtelijke 
Structuurplan West-Vlaanderen, pag. 214, 
provincie West-Vlaanderen, 2002.
3 BRON: GRS ANnzegem, kaart 31 ,  pag. 54 
( informerend gedeelte),  Leiedal,  2005.

4 BRON: GRS ANnzegem, pag. 26 ( informerend 
gedeelte),  Leiedal,  2005.

B

B

Vichte

Ingooigem

Tiegem

Kaster

Gijzelbrechtegem

Anzegem

Heirweg

Engelhoek

synthesekaart: bestaande ruimtelijke structuur
GRS anzegem IG kaart 42

synthesekaart: bestaande agrarische structuur
GRS anzegem IG kaart 22
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ten zuiden van de Krommebeek

1. Diverse m

2. Oude spoorwegbedding als groene,
recreatieve as

ogelijkheden voor
wooninbreidingsprojecten
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legende - IG kaartnr. 38

N

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997
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Het plangebied is momenteel voor een deel bestemd als 

landbouwgrond. Het GRS deelt het plangebied in als “centrale, licht 

glooiende landbouwgronden”. Dit is een gebied dat duidelijk meer 

versnipperd is met een dense verspreide bebouwing: deels bestaande 

uit grondloze landbouwbedrijven. Dit gebied sluit aan bij het Leie-

Schelde interfl uvium en is op het gewestplan ingekleurd als agrarisch 

gebied.5 

Het voetbalveld wordt in het GRS bij recreatieve, culturele en 

toeristische voorzieningen ondergedeeld en als structuurbepalend 

element. Ook de vallei van de Krommebeek, die de dorpskern van 

Heirweg ten zuiden en ten oosten begrenst, wordt opgenomen als 

structuurbepalend element voor Heirweg. Het feit dat het voetbalveld 

op vandaag deels zonevreemd gelegen is wordt als een knelpunt 

aangehaald in het GRS.6

4.4.2. Deel 2: richtinggevend gedeelte

In het richtinggevend gedeelte wordt opnieuw verwezen naar het 

feit dat het voetbalveld zonevreemd is. Aangezien het zonevreemde 

voetbalveld aansluit bij de dorpskern van Heirweg kan volgens het 

GRS het voetbalveld bestendig worden om de zonevreemdheid op te 

lossen.7

4.5. masterplan

In augustus 2015 werd door Leiedal een masterplan voor Heirweg 

opgesteld. Eén van de belangrijke punten hierbij was het voorzien 

van een alternatief trager wegennetwerk. De ‘Rode Loper’ (de fi ets- en 

wandeldoorgang van het kerkhof naar de kerk) maakt deel uit van dat 

alternatief trager wegennetwerk. Een optimalisatie van de Rode Loper 

werd voorgesteld. Bovendien wordt er voorgesteld om de Rode Loper 

verder uit te breiden over de Vichtesteenweg om zo een verbinding te 

maken tussen het groen in het noorden van Heirweg en het groen van 

het plangebied en haar omgeving, in het zuiden van Heirweg. Ook het 

voorstel om het plangebied als speelveld in te richten in combinatie 

met de realisatie van de Rode Loper wordt aangehaald.

5 BRON: GRS ANnzegem, pag. 34 ( IG) ,  Leiedal, 
2005. 

6 BRON: GRS ANnzegem, pag. 60 ( IG) ,  Leiedal, 
2005.

7 BRON: GRS ANnzegem, pag. 43 (richtingge-
vend Gedeelte),  Leiedal,  2005. 

groen

groen

publieke functie

speelbos

speelveld



TN-28 gemeente anzegem, RUP Recreatieve zone Heirweg



Leiedal, maart 2017 gemeente Anzegem, RUP Recreatieve zone HeirwegTN-29



TN-30 gemeente anzegem, RUP Recreatieve zone Heirweg

gewestplan

woongebied

landbouwgebied

natuurzone

woongebied met 
landschappelijk karakter

industriegebied



Leiedal, maart 2017 gemeente Anzegem, RUP Recreatieve zone HeirwegTN-31

5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

• Bij het voetbalveld hoort een kantine en een supporterskabine. 

Zoals het GRS van Anzegem aangeeft, is het opportuun om het 

voetbalveld met bijhorende gebouwen juridisch te verankeren. 

• De parking die bij het kerkhof en het voetbalveld hoort, ligt 

volgens het gewestplan momenteel voor een groot deel in 

natuurgebied. Hierdoor is het onmogelijk om de parking 

her aan te leggen of te reorganiseren binnen de bestaande 

juridische context. De toegang tot de parking bestaat uit een 

lang, smalle toerit voor autoverkeer. In onderstaande scenario’s 

wordt een oplossing voor de parking gezocht.

• Het kerkhof van Heirweg bestaat reeds geruime tijd en ligt er 

van voor 1977. Volgens het gewestplan ligt de begraafplaats 

in woongebied met een landelijk karakter. Via dit RUP 

kan deze zone herbestemd worden tot een zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen.

• Het stuk tussen het kerkhof en de Krommebeek/Tjampensbeek 

bestaat volgens het gewestplan uit een stuk natuur- en 

buff erzone rond de Krommebeek/Tjampensbeek enerzijds 

en landbouwgebied anderzijds. De Krommebeek meandert 

ter hoogte van Heirweg en is één van de meest intacte 

beekstructuren van de regio. Het is dan ook belangrijk dat de 

beek plaats krijgt om door het landschap te kronkelen. Een 

meer recreatieve verticale groene invulling van het grasland 

sluit perfect aan bij de meanderende beek. 

Voor de uitwerking van het programma wordt een voorstel gedaan 

van een plangebied dat deze vier programmaonderdelen omvat: de 

parking, het kerkhof, het voetbalveld en het stuk tussen het voetbalveld 

en de beek. De afbakening van het plangebied wordt hier rechts 

aangeduid.

0 100 200 Meters

ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, wintervlucht 2015
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feitelijke toestand scenario 1 :  behoud parking
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5.2. Visie en ruimtelijke concepten

Met de visie en de ruimtelijke concepten willen we de juridische 

context van het gebied wijzigen zodat de huidige invulling kan blijven 

bestaan met mogelijkheden voor de toekomst.

5.2.1. scenario 1: behoud parking

Op dit moment wordt de parking gebruikt voor de begraafplaats en 

het voetbalveld. In dit scenario gaan we uit van het behoud van de 

parking. Door het natuurgebied van het huidig geldende gewestplan te 

herbestemmen naar een zone voor parking, wordt de parking juridisch 

verankerd. Zo is er de mogelijkheid om de parking in de toekomst her 

aan te leggen en eventueel te reorganiseren indien nodig. 

Om het deel natuurgebied dat verloren gaat bij de juridische 

verankering van de parking te compenseren kan in dit scenario het 

gebied tussen het voetbalveld en de beek als natuurzone en recreatief 

groen worden ingevuld. Op dit moment bestaat deze zone uit grasland. 

Een meer verticale groene invulling zou dit gebied opwaarderen. Het 

realiseren van streekeigen bomen en struiken, belevingsgroen betekent 

een meerwaarde voor dit deel van Heirweg. Het sluit bovendien aan bij 

het voetbalveld en de meanderende Tjampensbeek. 

In dit scenario komt de begraafplaats in een zone voor 

gemeenschapsvoorziening te liggen. Dit om de begraafplaats juridisch 

te verankeren en om wonen in de toekomst te vermijden.

5.2.2. scenario 2: reorganisatie parking

In dit scenario wordt de huidige parking gereorganiseerd. Het deel van 

de parking dat niet in de huidige natuurzone ligt wordt behouden. 

Zo blijft er parking over voor de begraafplaats en de mogelijkheid om 

te draaien met een lijkwagen. De rest van de parking wordt zoals het 

gewestplan voorzag groen ingevuld. Dit groen kan aansluiten op de 

bestaande akkerlanden die ook in dit scenario een groene invulling 

krijgen in de toekomst. 

Om het aantal parkeerplaatsen te behouden, kan er naast het 

voetbalveld een weg aangelegd worden met aanliggende 

parkeerplaatsen. Deze invulling hoeft niet volledig verhard te 

zijn. Waterdoorlatende, groene parkeerplaatsen bieden hier zeker 

mogelijkheden. De parking en toerit worden op vandaag niet uitermate 

vaak gebruikt en een “groene” parking past beter in de omgeving. Ook 

de toerit kan in een ander materialisatie dan asfalt voorzien worden.

Ook in dit scenario komt de begraafplaats in een zone voor 

gemeenschapsvoorziening te liggen. Dit om de begraafplaats juridisch 

te verankeren en om wonen in de toekomst te vermijden.

scenario 2:  reorganisatie parking

voorbeelden “groene” parking
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, juli 2014
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Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, april 2014
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6. Technische toets

6.1. Watertoets

MOET OVEREENKOMEN MET SCREENINGSNOTA => na te kijken a.d.h.v. 

screeningsnota

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de 

Vlaamse Regering 14 oktober 2011) is het plangebied van het RUP niet 

overstromingsgevoelig. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde 

waterlopen. 

Plankenmerken

inschatting nodige buff ercapaciteit

laagste punt van site

ondergrondse constructies

Conclusie

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 

infi ltratievoorzieningen en buff ervoorzieningen en gescheiden lozing 

van afvalwater en regenwater vangt de eff ecten op. Er zijn geen 

bijkomende maatregelen nodig. 

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk 

in waterdoorlatende materialen aan te leggen.

6.2. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

ligging seveso-bedrijven? 

seveso-bedrijven toegelaten in plangebied? 

--> RVR nodig? (bij opmaak RVR: elementen uit RVR van belang voor 

RUP)

Bij seveso-bedrijf binnen straal van 2km (maar niet binnen plangebied 

zelf ):

Vóór advies van dienst Veiligheidsrapportering (Departement LNE):

Gelet op het feit dat:

• er in het plangebied van het RUP een aandachtsgebied, men 

name een woongebied gelegen is,

• er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een 

Seveso-inrichting aanwezig is, nl. xxxxx,

zal aan de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie gevraagd worden of ze voldoende 

elementen in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan 

mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden 

tengevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoff en bij deze 

inrichting.

Nà advies van dienst Veiligheidsrapportering (Departement LNE):

Gelet op het feit dat:

• er in het plangebied van het RUP een aandachtsgebied, men 

name een woongebied gelegen is,

• er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een 

Seveso-inrichting aanwezig is, nl. xxxxx, 

werd aan de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie gevraagd of ze voldoende elementen 

in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan mensen in de 

omgeving van deze inrichting blootgesteld worden tengevolge van de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoff en bij deze inrichting.

Gelet op het feit dat:

• volgens de gegevens van de dienst Veiligheidsrapportering in 

het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn,

• volgens de gegevens uit de toelichtingsnota en de 

stedenbouwkundige voorschriften in het plangebied geen 

Seveso-inrichtingen mogelijk zijn,

• volgens de gegevens uit de toelichtingsnota en de 

stedenbouwkundige voorschriften in het plangebied een 

aandachtsgebied aanwezig is, m.n. een woongebied,

0 0.5 1 Kilometers

Seveso bedrijven
Bron: LNE, mei 2013

Legende

lage drempel hoge drempel!!!!
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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 regionaal-
stedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
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• volgens de gegevens van de dienst Veiligheidsrapportering 

binnen een perimeter van 2km rond het plangebied één 

lagedrempel-Seveso-inrichting aanwezig is, nl. xxxxx op ca. x 

km van het plangebied,

• de dienst Veiligheidsrapportering voldoende elementen in 

handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan mensen 

in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden ten 

gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoff en bij deze 

inrichting en te besluiten dat de ontwikkelingen beschreven 

in het RUP te verzoenen zijn met de aanwezigheid van deze 

Seveso-inrichting, 

besliste de dienst Veiligheidsrapportering op xxxxx dat er geen 

ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, en dient 

er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie 

ondernomen te worden.

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

6.4. toets Bouwkundig Erfgoed

6.4.1. Inventaris

[bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/]

6.4.2. Afweging

Voor inspiratie: zie o.a. Handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk 

beleid’ (op het netwerk te vinden onder F:\C\91\06 onroerend 

erfgoeddecreet\Handboek met voorbeelden van stedenbouwkundige 

voorschriften) 

Afwegingskader voor een ‘ruimtelijke’ waardering van erfgoed 

(Handboek p. 16 e.v.):

• Culturele waarde

• Gebruikswaarde

• Locus- of contextwaarde

• Belevingswaarde

6.4.3. Conclusie

Xxx

Pastorie

Kleine hoeve

zen

rbeidershuis

n Houte

Boerenarbeiderswoning

Hoeve 't goed ten H

Dubbele woning van 1986Dubbele woning van 1986

Kerk Heilige Theresia van het kind Jezus

Betonnen vlas
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6.5. Buurtwegentoets

Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg:

• Chemin n°14 en die is volledig opgenomen in het publiek 

domein van de Stientjesstraat. 

rs
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6.6. Voorkooprecht

(voorbeeld tekst)

Artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening §1 voorziet in 

een recht van voorkoop. 

Bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine 

Molen’ wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de verwezenlijking 

van volgende (delen van) bestemmingszones in dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan: 

• de zone van openbare wegeninfrastructuur

• de zone van openbaar wijkpark

• de zone met wisselbestemming: gemeenschaps- en/of 

recreatieve voorzieningen 

• de zone voor kleine en middelgrote bedrijven.

De geldingsduur van dit voorkooprecht wordt bepaald op tien jaar 

vanaf de inwerkingtreding van het RUP. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine Molen’ is een 

uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem 

en is verenigbaar met de beleidsopties van het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan West-Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. Voor een uitgebreide lezing van de planningscontext 

wordt wordt verwezen naar de toelichtingsnota – hoofdstuk 4.

6.6.1. Zone voor openbare wegeninfrastructuur  

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd met volgende rangorde:

1. voor de gemeente Wevelgem

2. voor de intercommunale Leiedal. 

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking 

van een nieuwe openbare hoofdontsluitingsweg (inclusief met tunnel 

onder de spoorweg en lopend naar de gewestweg N8 Kortrijk), die 

een duurzame verkeersontsluiting van het gebied Kleine Molen moet 

garanderen. Ook een nieuwe openbare weg tussen de Spoorwegstraat 

en de nieuwe hoofdontsluitingsweg is noodzakelijk ter ontsluiting 

van de nieuwe woonwijk rond de Spoorwegstraat. Ter ontsluiting van 

het nieuw lokaal bedrijventerrein moet ook een nieuwe verzamelweg 

worden aangelegd. Het voorkooprecht is dus gericht op het verwerven 

van de onroerende goederen waarop de gemeente Wevelgem en/of 

de intercommunale Leiedal deze openbare wegeninfrastructuur zal 

aanleggen en beheren.  

Voor de delen van deze zone openbare wegeninfrastructuur, die 

reeds behoren tot het domein van de gemeente Wevelgem en/of de 

intercommunale Leiedal, is dit voorkooprecht logischerwijze niet meer 

noodzakelijk.  

6.6.2. Zone met wisselbestemming: gemeenschaps- 
en/of recreatieve voorzieningen

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de gemeente Wevelgem.

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking 

van gemeenschaps- en/of recreatieve voorzieningen. Het 

voorkooprecht is dus gericht op het verwerven van de onroerende 

goederen waarop de gemeente Wevelgem deze bestemming kan 

realiseren. 

6.6.3. Zone voor openbaar wijkpark  

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de gemeente Wevelgem.

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking 

van een nieuw openbaar wijkpark centraal in het nieuwe stedelijk 

woongebied Kleine Molen. Het voorkooprecht is dus gericht op 

het verwerven van de onroerende goederen waarop de gemeente 

Wevelgem dit openbaar wijkpark zal aanleggen en beheren.  

Voor de delen van deze zone voor het nieuw openbaar wijkpark, die 

reeds behoren tot het domein van de gemeente Wevelgem, is dit 

voorkooprecht logischerwijze niet meer noodzakelijk. 

6.6.4. Zone voor kleine en middelgrote bedrijven 

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de intercommunale 

Leiedal.

Overwegende dat:

• er conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op lokaal 

niveau inplantingsmogelijkheden moeten voorzien worden 

voor kleine en middelgrote bedrijven;

• de gemeente Wevelgem behoort tot het regionaalstedelijk 

gebied Kortrijk en dus een economisch knooppunt vormt, 

hetgeen inhoudt dat het voor Vlaanderen structuurbepalend 

is en een strategische locatie, waar de economische 

ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd en 

geconcentreerd;

• binnen het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk 

gebied Kortrijk de gemeente Wevelgem een taakstelling heeft 

gekregen inzake nieuwe lokale bedrijventerreinen, waarop 

kleine en middelgrote bedrijven zich kunnen vestigen;

• een nieuw lokaal bedrijventerrein in het gebied Kleine Molen 

werd voorzien in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Wevelgem, defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de 

provincie West-Vlaanderen op 17 augustus 2006; 

• de gemeente Wevelgem aan de intercommunale Leiedal 

verzocht heeft om dit bedrijventerrein met spoed te 

ontwikkelen omdat er op heden weinig of geen aanbod is 

aan bouwrijpe gronden voor lokale bedrijven in de gemeente 

Wevelgem;

• de intercommunale Leiedal als dienstverlenende 

intergemeentelijke vereniging decretaal gemachtigd is om een 

voorkooprecht uit te oefenen;

wordt een voorkooprecht voorgesteld, die noodzakelijk is ten behoeve 

van de verwezenlijking van de zone voor kleine en middelgrote 

bedrijven en de aanpalende zone voor openbare wegeninfrastructuur. 

Het voorkooprecht is dus gericht op het verwerven van de onroerende 

goederen waarop de intercommunale Leiedal dit nieuw lokaal 

bedrijventerrein kan realiseren. 
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