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plangebied

functioneel fietsroutenetwerk

hoofdfietsroute

bovenlokale fietsroute

lokale fietsroutes

lokale fietsroutes &
omliggende netwerken

lokale fietsroute op lange termijn

voorstel om Pladijsstraat en 
Heestertsesteenweg op te nemen 
in bovenlokaal fietsroutenetwerk

recreatief fietsroutenetwerk

school

knooppuntennetwerk

primaire fietswegen
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Provinciaal domein
GAVERS

Beveren -
Leie

Harelbeke

Waregem

Sint-Lodewijk

Stationswijk

Brandemolen

Deerlijk

Belgiek

Molenhoek

Zwevegem

Vichte?

Verblijfsgebied

Centrumgebied

Gemengd woongebied

Lokale wegen I

Lintbebouwing (landelijk woongebied
volgens gewestplan)

Goedgekeurde verkavelingen in het
buitengebied

Woningengroep Boshoek

Hoofdweg

Primaire weg II

Bevriezen van woonuitbreidings-
gebied voor woonfuncties op lange
termijn

Woningengroep Brandemolen

Bebouwde ruimte

Grens Deerlijk

Spoorweg

Nieuwe ontsluitingsweg
regionale bedrijventerreinen - juiste
ligging nog nader te bepalen

voor de

Lokale wegen II

?

Herbestemming van het gebied voor
openbare sportvoorzieningen naar
stedelijk woongebied (lange termijn)

Zoeklocatie voor het nieuwe
sportcomplex ( nader te onderzoeken)

Bestaande zonevreemde woonlinten
omvormen tot landelijke woonlinten,
(perceelsgewijze afbakening)

Lokale weg II - wijkverzamelweg



Suggestie

Beveren -
Leie

Harelbeke

Waregem

Sint-Lodewijk

Stationswijk

Brandemolen

Deerlijk

Belgiek

Molenhoek

Zwevegem

Vichte

Provinciaal domein
GAVERS

Sneppeterrein

Buurthuis de Wieke

Verplaatsen sportvelden
actie op lange termijn

Provinciaal domein
GAVERS

Harelbeke

Waregem

Harelbeke

Waregem

Beveren -
Leie

Waregem

Sint-Lodewijk

Stationswijk

Brandemolen

Deerlijk

Belgiek

Molenhoek

Zwevegem

Vichte

OC d’Iefte

Veemeersen

?

Bokkeslot

Lindenhof

Bebouwde ruimte

Centrumgebied, met een concentratie
aan kleinhandel, diensten en horeca

Gebieden voor gemengde functies,
waaronder economische functies

Grens Deerlijk

Poort tot centumgebied, met
concentratie van kernversterkende
activiteiten

Regionaal bedrijventerrein

Lokaal bedrijventerrein

Groeipotenties bestaande bedrijven
op korte termijn (en op
lange termijn) + behoud van bosje

suggestie

Behoud + voorstel tot
van historische gegroeide bedrijven in
het buitengebied ( )

opsplitsing

suggestie

Buffering naar de open ruimte

Behoud van kleinhandelszaken

Spoorweg

Functieverbreding van historisch
gegroeide bedrijven in stedelijk
gebied en het buitengebied

Lokale wegen I

Hoofdweg

Primaire weg II

Lokale wegen II

Nieuwe ontsluitingsweg
regionale bedrijventerreinen - juiste
ligging nog nader te bepalen

voor de

Zoeken naar een betere
bedrijventerrein via

onsluiting
Waregem

Lokale weg II - wijkverzamelweg

Bebouwde ruimte

Grens Deerlijk

Lokale wegen II

Hoofdweg

Primaire weg II

Lokale wegen I

Spoorweg

Bestemming van laaggelegen
gronden tot recreatief gebied voor
zachte recreatie
Wijmelbroek

Natuurgebied ‘Bonte Os’ en omgeving

Museum, kinderboerderij, manege,
molen, kerk, restaurant/tearoom

Cultureel centrum

Gaverkasteel

Sportinfrastructuur op lokaal en buurt-
niveau (inclusief zoeklocatie nieuw
sportcomplex)

Fietsas in kader van Leieactieplan

Groene recreatieve (fiets)as

Lokale recreatieve fietsas

Ten Dries = Recreatiezone op lokaal
niveau (inrichting als park)
Groen, waterrijk gebied
met mogelijkheid tot zachte recreatie

Kerngebied Veemeersen = behoud
van kleine landschapselementen

Nieuwe ontsluitingsweg
regionale bedrijventerreinen - juiste
ligging nog nader te bepalen

voor de

Lokale weg II - wijkverzamelweg





?

Bonte Os

Bosje

Woonkorrel Boshoek

Behoud bestaande bedrijvigheid

Agrarisch gebied met land-
schappelijke waarde

Verblijfsgebied

Gemengd woongebied

Agrarische gebied in ruime zin

Groene, recreatieve as

Consolidatie van lintbebouwing

Uitbreiding bestaande bedrijven
op korte termijn + behoud bosje

Hoofdweg

Primaire weg II

Lokale wegen I
Secundaire weg II

Lokale wegen II

Molen, CC ‘de Wieke’

Zoeken naar een nieuwe
onsluiting bedrijventerreinen
(juiste ligging nog te bepalen)

Waregemstraat inrichten als
doortocht

Bevriezen van woonuitbreidings-
gebied (tot middellange termijn)

Aanleg carpoolparking nabij E17

Vergroenen perceel als uitbreiding
van bestaande bosje

Reserve uitbreiding bestaande
bedrijven op lange termijn (buffer)
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De luchtkwaliteit in vlaanderen wordt beschreven op het geoloket van 
VMM. Hoewel er referentiecijfers aanwezig zijn voor 2020, worden de 
cijfers van 2019 aangewend omdat deze representatiever zijn wegens 
de coronacrisis in 2020.
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