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1. Effectenbeoordeling
Gemeentelijk RUP Gullegemkern
1.1.

1.2. wijze van (milieu)effectenbeoordeling
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:
•

Planmer-screening

•

Watertoets

•

VR toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

•

Herbevestigd agrarische gebied

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:

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

•

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

•

ofwel dat een PlanMER dient opgemaakt te worden.

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

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•

1.2.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied

•

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.

•

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.

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden de opmerkingen verwerkt in
de scopingsnota waarbij deze effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij
wordt opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.
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 verder 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

1.3.7. Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens…
Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens met betrekking
tot het plangebied, onder meer de Vlaamse geoloketten. De toelichtingsnota van
het schetsontwerp omvat heel wat informatie over het plangebied, met bijhorend
kaartmateriaal.

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

opwaarderen globale structuur van de bebouwingstypologieën

•

ontwikkelen van 3 deelgebieden (koppelingsgebied, site Primus, site Beaulieu)

•

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
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten
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
Datum goedkeuring
startnota
fase startnota
voorontwerp
ontwerp

1.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen
en mate van flexibiliteit
Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen vanuit de
verschillende adviserende instanties naar aanleiding van de 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 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 verhogen.
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1.3.8. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het
beginstadium worden ingecalculeerd
Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet, Vlarem,
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.
Echter zijn er nog een aantal zaken die nog niet helemaal in te schatten zijn. Deze
omvatten bv. de ontwikkelingsmogelijkheden van het signaalgebied. Het grootste
onbekende gegeven is het ontbreken van modellering inzake waterbuffering. Bijkomend is
dat de visie omtrent het brownfieldconvenant nog niet is vastgelegd.

2. Inschatting van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten
(screening)

3.

Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende
effectdisciplines.
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Uitbouwen van de
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P
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Ca .0,9 ha

P
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N*

N
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N

N

N
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Ontwikkelen van de
site Beaulieu

Ca. 3 ha

P

N*

N+

N+

N

N+

N*

N

N

N

N

N*

N

N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer
lokaal effect
S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken
S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect

2.1.2. Ingreepeffectschema

/: niet relevant

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.
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E ne rg ie e n g rond s tof f e nvo or r a ad

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.

B iodive rs ite it, f lor a
e n fauna

2.

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.

Ruimte l ijk e or de ning

1.

G e zondhe id van de
me ns

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

D u ur

2.1.1. Algemene methodiek

Omvang

2.1. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten
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Ing r e e p

B eschrijving ingre e p i n tijd e n rui m te

+: 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 worden ook specifiek 3 deelgebieden aangepakt. Dit omvat het
signaalgebied, site Beaulieu en het koppelingsgebied. Daarnaast wordt ook een visie
uitgewerkt voor De Cerf.
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
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gemeentebestuur niet gerealiseerd worden.
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze plan-MERscreening.

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,... Gullegem heeft 1 eigen, beperkte
lokale bedrijvenzone, gelegen ten oosten van de kern, nabij de Heulebeek. Hier bevindt
zich voornamelijk de bedrijvigheid in het plangebied. Het grootste bedrijf in de omgeving
is het bedrijf Decoene. 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.
Er zijn 3 deelgebieden aan te duiden in het plangebied waarbij er speciale aandacht wordt
verleend aan specifieke en lokale knelpunten. Deze worden uiteengezet in de discipline
“Ruimtelijke ordening”.

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.

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.

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

•

•

Niet van toepassing

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen voor een administratieve
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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.

Leemten in de kennis:

Er is een voornamelijk landbouwgebruik in het deelgebied, “koppelingsgebied”. Er is echter
ook in het uiterste zuiden van het plangebied ook landbouwgebruik. 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.

Bron: LNE, juni 2017

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.

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.

Het oostelijk (en mogelijks uiterst zuidelijk) gedeelte van het plangebied is gelegen binnen
de 2 km van een Seveso-inrichting.

Seveso bedrijven
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2.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

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

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. 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:
•

de A19 in het zuiden

•

de R8 in het oosten

•

de A17 in het westen

•

de bedrijvenzone Gullegem-Moorsele in het noordwesten

•

open ruimte in het noorden

Er zijn diverse BPA’s of RUP’s vastgesteld met betrekking tot het plangebied.
BPA’s:
•

GUL007b - De Gouden Bank

•

GUL005c - Peperstraat

•

GUL005d - Peperstraat

•

GUL003g - Centrum

•

GUL003h - Centrum

•

GUL017 - Maddens Reke

•

GUL008-1d -Kortrijkstraat

•

GUL019 -Grote Ieperstraat

•

GUL019a - Grote Ieperstraat

•

GUL018a - Schoon Water

•

Wev34-Sectoraal BPA

Het plangebied grenst aan open agrarische ruimte in bijna alle richtingen, ten westen ligt
het provinciedomein Bergelen. Er zijn 3 deelgebieden aan te duiden in het plangebied
waarbij er bijkomende aandacht wordt verleend aan specifieke en lokale knelpunten.
•

Signaalgebied: 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. Het overstromingsgebied gelegen ten westen van
de R8 (rond Kortrijk) en langs de Heulebeek ter hoogte van de wijk ‘Pijplap’, wordt
aangeduid als signaalgebied. 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 aangeduid
als industriegebied. Voor dit gebied nam de Vlaamse Regering op 09/05/2014 de
beslissing om het onbebouwde deel van de zone voor milieubelastende industrie aan
te duiden als bouwvrije opgave. Via een voorstel van decreetswijziging aan de Codex
Ruimtelijke Ordening werkt de Vlaamse Regering, op voorstel van de CIW, momenteel
aan een alternatieve piste om (delen van) signaalgebieden bouwvrij te houden door
middel van de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

•

Site Beaulieu: gelegen aanpalend (ten zuiden) van de Heulestraat en de Europalaan
(ten westen). Dit gebied is momenteel aangeduid als “woongebied” conform BPA 5
Peperstraat (MB 16/01/1991). Dit lokaal bedrijventerrein vervult, na teistering door
branden, niet meer de gewenste functie. Dit groot bedrijfscomplex overschrijdt
de ruimtelijke draagkracht van het woongebied. Op langere termijn kan er voor
deze site een nieuwe invulling worden gezocht. Voor deze site is momenteel een
brownfieldconvenant in opmaak. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven
van het nabijgelegen signaalgebied.

•

Koppelingsgebied: het gebied ten noordwesten van de dorpskern van Gullegem en
aanpalend gelegen aan de regionale bedrijvenzone Gullegem-Moorsele en de open
ruimte ten noorden van Gullegem. Dit gebied is momenteel aangeduid als “recreatief
parkgebied” conform het gewestplan.

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.
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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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2016
Legende
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Er is voornamelijk landbouwgebruik in het deelgebied, koppelingsgebied. Er is echter ook
in het uiterste zuiden van het plangebied landbouwgebruik. 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.

agrarisch gebied gelegen zijn. 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.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Leemten in de kennis:

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.

kwaliteit opwaarderen, leefbaarheid garanderen en vergroten

•

verweving van functies nastreven

•

groei door inbreiding

•

visie bepalen voor de 3 deelgebieden

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

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

De ruimtelijke visie binnen het RUP gaat uit van volgende hoofdprincipes:
•

Niet van toepassing

•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

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, deels
woonuitbreidingsgebied) 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 vrijwaren van kwalitatieve open ruimte.
•

Signaalgebied: de doelstelling omvat met name: gebied vrijwaren van bebouwing
waarbij er een negatieve invloed op het waterbergend vermogen wordt uitgeoefend.
Wanneer het reeds bezette gedeelte vrijkomt, wil de gemeente ook hier geen
nieuwe milieubelastende industrie meer toelaten, maar een strategisch groen- en
woonproject realiseren. RUP’s en/of inrichtingsstudies opmaken voor de realisatie van
de strategische projecten langs de Heulebeek in Gullegem is als bindende bepaling
opgenomen in het GRS. Bij het aspect “water” wordt dit verder behandeld.

•

Site Beaulieu: dit lokaal bedrijventerrein vervult, na teistering door branden, niet
meer de gewenste functie. Voor deze site is momenteel een brownfieldconvenant in
opmaak. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven van het signaalgebied.
De doelstelling omvat het herwaarderen van deze site.
Op langere termijn kan er voor deze site een nieuwe invulling worden gezocht.
Hierbij zal er nadruk worden geplaatst op het realiseren van een gemengde,
duurzame ontwikkeling ten westen van de Heulebeek (lokale bedrijvigheid, eventueel
overige economische functie, en wonen), met oog op afdoende groen en op de
verweefbaarheid met de bedrijfs- en woonfuncties in de omgeving. De precieze
uitwerking van deze visie is echter nog niet gekend.

•

Koppelingsgebied: de doelstelling omvat het verder afbakenen van de visie omtrent
deze bufferruimte. De mogelijkheid tot het ontwikkelen van een beperkt lokaal
bedrijventerrein en een beperkte hoeveelheid bijkomende woongelegenheden,
wordt onderzocht.

Het RUP bevestigt de agrarische bestemming van de andere stroken die binnen het
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2.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN FLORA

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010

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 is, met uitzondering van de vallei van de Heulebeek het kerkhof,
de sportvelden, het signaalgebied, het koppelingsgebied en een stuk in het zuiden
grotendeels 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.

0
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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 rondom het koppelingsgebied
en het signaalgebied. 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.

500 Meters

Koppelingsgebied (en noordwesten van plangebied)

Legende

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

Signaalgebied (en aanpalend):
•

ER-12
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complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
•

kn (veedrinkpoel): biologisch zeer waardevol

•

lsi (populierenbestand op droge bodem met ondergroei van kruiden of
ruigtevegetatie): biologisch waardevol

•

kp (park): complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

Het plangebied is aanpalend gelegen met het provinciedomein Bergelen. Dit is gelegen
ten oosten van het plangebied en ten westen van de E403. Dit gebied (en ruimere
omstreken) is aangeduid als natuurverwevingsgebied (NVWG) 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 IVON-gebied.
Verder ten zuiden (ca. 2.2km) zijn er nog 2 gebieden aangeduid als eenerzijds 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.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het plangebied bevat diverse bijzondere natuurwaarden of -potenties. Specifiek in het
signaalgebied en 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.
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.
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). De

mogelijkheid om dit deels te ontwikkelen wordt behouden op voorwaarde dat het water
bufferend vermogen van het signaalgebied niet negatief wordt beinvloed. In dit kader
is het belangrijk om studies en modeleringen uit te voeren om mogelijke voorstellen tot
ontwikkeling correct te beoordelen.
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.
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:
•

Niet van toepassing

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

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

2.3.4. EFFECT OP ENERGIE- EN
GRONDSTOFFENVOORRAAD

Nee

De ontwikkelingsmogelijkheden van het signaalgebied in context met het behoud
van het water bufferend vermogen van het gebied, moeten verder onderzocht
worden. Dit aspect moet opgevolgd worden in het verder traject van het RUP en zal
beoordeeld worden aan de hand van studies en modelleringen. Afhankelijk van de
vorm en schaal van de voorstellen is het namelijk mogelijk dat er een invloed wordt
uitgeoefend op de biodiversiteit, fauna en flora.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Koppelingsgebied en signaalgebied: vermoedelijk nee, verdere uitwerking wordt
afgewacht
Andere zones: nee
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bodemkaart
Bron: VLM/AGIV, 2017

2.3.5. EFFECT OP DE BODEM

•

dossiernr: 18720.0 conf: OBO laatste: OBO-2002

Referentiesituatie

•

dossiernr: 20876.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

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.

•

dossiernr: 35876.0 conf: OBO laatste: OBO-2010

•

dossiernr: 33179.0 conf: OBO laatste: OBO-2008

•

dossiernr: 11739.0 conf: OBO laatste: OBO-2013

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.

•

dossiernr: 68589.0 conf: OBO laatste: OBO-2015

•

dossiernr: 12923.0 conf: OBO laatste: OBO-2000

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.

•

dossiernr: 11023.0 conf: OBO laatste: OBO-2004

•

dossiernr: 2900.0 conf: OBO laatste: OBO-1996

•

dossiernr: 31915.0 conf: OBO laatste: OBO-2008

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

•

dossiernr: 27912.0 conf: OBO laatste: OBO-2006

•

dossiernr: 22865.0 conf: OBO laatste: OBO-2004

Orienterende bodemonderzoeken:
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•

dossiernr: 5911.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

•

dossiernr: 35810.0 conf: OBO laatste: OBO-2010

•

dossiernr: 22153.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

•

dossiernr: 4657.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

•

dossiernr: 34075.0 conf: OBO laatste: OBO-2009

•

dossiernr: 71793.0 conf: OBO laatste: OBO-2016

•

dossiernr: 19525.0 conf: OBO laatste: OBO-2002

•

dossiernr: 30921.0 conf: OBO laatste: OBO-2011

•

dossiernr: 7048.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

•

dossiernr: 8588.0 conf: OBO laatste: OBO-1999

•

dossiernr: 14425.0 conf: OBO laatste: OBO-2012

•

dossiernr: 76885.0 conf: OBO laatste: OBO-2017

•

dossiernr: 6689.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

•

dossiernr: 27874.0 conf: OBO laatste: OBO-2006

•

dossiernr: 25012.0 conf: OBO laatste: OBO-2011

•

dossiernr: 6623.0 conf: OBO laatste: OBO-1998

•

dossiernr: 2224.0 conf: OBO laatste: OBO-1996

•

dossiernr: 21167.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

•

dossiernr: 12088.0 conf: OBO laatste: OBO-2000

•

dossiernr: 63346.0 conf: OBO laatste: OBO-2014

•

dossiernr: 50804.0 conf: OBO laatste: OBO-2012

•

dossiernr: 6147.0 conf: OBO laatste: OBO-2015

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

Beschrijvende onderzoeken:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Bodemsaneringen:
•

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

•

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

•

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

•

dossiernr: 22296.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BBO-2012

•

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

Deze laatste 2 omvatten de zone van de site Beaulieu. Voor deze site is momenteel een
brownfieldconvenant in opmaak. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven van
het nabijgelegen signaalgebied. Het signaalgebied is ook verontreinigd en is aangeduid als
dossiernr: 20275.0.
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
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.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Bodemonderzoeken

Bron: VMM/AGIV, juli 2006

Bron: OVAM (via wms), april 2018

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.
Het aangeduide signaalgebied en site Beaulieu verkreeg nog geen eindverklaring.
Beide deelgebieden beschikken over ontwikkelingsmogelijkheden. De visie voor het
signaalgebied omvat een strategisch groen- en woonproject en voor site Beaulieu is het
de intentie om een gemengde en duurzame ontwikkeling ten westen van de Heulebeek
lokale bedrijvigheid te realiseren. Eventueel met overige economische functies, wonen en
groen met oog voor voldoende verweefbaarheid met de bedrijfs- en woonfuncties in de
omgeving. De precieze uitwerking van deze visie is echter nog niet gekend.
De ontwikkeling van deze deelgebieden zal een verbetering van de bodemkwaliteit met
zich meebrengen door de verwijdering van de bodemverontreiniging.
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.
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 200 m³ of percelen opgenomen in het bodeminformatieregister) waarbij
de nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig zijn.
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geen informatie beschikbaar

orienterende bodemonderzoeken

zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

bodemsaneringsprojecten

matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

beschrijvende bodemonderzoeken

weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

eindverklaring

Leemten in de kennis:

melding bodemverontreiniging

•

schadegeval

Niet van toepassing

evaluatieonderzoek schadegeval

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

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Koppelingsgebied en signaalgebied: vermoedelijk nee, verdere uitwerking wordt
afgewacht
Andere zones: nee
Leiedal, april 2018
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2.3.6. EFFECT OP HET WATER INCLUSIEF WATERTOETS

zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), april 2018

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

Deels effectief overstromingsgevoelig.

•

deels mogelijk overstromingsgevoelig.

•

grotendeels niet overstromingsgevoelig

Doorheen het plangebied lopen volgende waterlopen:
•

Heulebeek, WL.28 (1ste categorie)

•

Steenbeek, WL28.6 (2de categorie)

•

‘t Hogebeek, WL. 28.5 (2de categorie)

•

WL. 31.2 (2de categorie)

Er zijn problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
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Deels effectief overstromingsgevoelig.

•

deels mogelijk overstromingsgevoelig.

•

grotendeels niet overstromingsgevoelig

•

Het plangebied is grotendeels aangeduid als centraal gebied.

•

Er zijn 2 groene clusters aangeduid als “collectief geoptimaliseerd buitengebied”.

•

Er zijn een 4-tal clusters aangeduid als “collectief te optimaliseren buitengebied”.

•

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

•

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

•

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

collectief geoptimaliseerd buitengebied
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

collectief te optimaliseren buitengebied

Op basis van zoneringsplan:

(IBA gepland)

•

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

•

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

•

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

Het signaalgebied: 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. Het overstromingsgebied gelegen ten westen van de R8 (rond
Kortrijk) en langs de Heulebeek ter hoogte van de wijk ‘Pijplap’, wordt aangeduid als
signaalgebied. 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.

ER-16

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

Beslissing Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014

(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)

individueel te optimaliseren buitengebied

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.

Op basis van zoneringsplan:

•

centraal gebied

(IBA aanwezig)

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

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

Legende

individueel te optimaliseren buitengebied

“Een nieuwe functionele invulling van het gebied wordt gerealiseerd via een gemeentelijk RUP
voor het hele signaalgebied waarbij minstens de zone met hoge overstromingskans bouwvrij
wordt gehouden en waarbij de zone met middelgrote overstromingskans maximaal wordt
gevrijwaard. In afwachting van de inwerkingtreding van dit RUP moet elke ontwikkeling
van het hele gebied in overeenstemming zijn met het algemene beoordelingskader van de
omzendbrief. “

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.

500 Meters

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

Conclusies ontwerp-startbeslissing:

gemeente Wevelgem, RUP Gullegem-kern

“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 structuur-plan twee strategische groenen woonprojecten waarbij het natuurlijk overstromings-gebied 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 door-vertaald 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). De
doelstelling omvat met name: gebied vrijwaren van bebouwing waarbij er een negatieve
invloed op het waterbergend vermogen wordt uitgeoefend. Wanneer het reeds bezette
gedeelte vrijkomt, wil de gemeente ook hier geen nieuwe milieubelastende industrie
meer toelaten, maar een strategisch groen- en woonproject realiseren. De mogelijkheid
om dit gebied (deels) te ontwikkelen wordt dus behouden op voorwaarde dat het water
bufferend vermogen van het signaalgebied niet negatief wordt beinvloed. RUP’s en/
of inrichtingsstudies opmaken voor de realisatie van de strategische projecten langs de
Heulebeek in Gullegem is als bindende bepaling opgenomen in het GRS. In dit kader
is het belangrijk om studies en modelering uit te voeren om mogelijke voorstellen tot

ontwikkeling, correct te beoordelen.
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.

Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan
Bron: VMM (via wms), april 2018

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.
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.

0

250

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.
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Prio 1 - uitvoering 2015

Prio 6

Prio 1 - uitvoering 2017

Prio 7

Prio 2 - uitvoering 2021

Prio 8

Prio 2 - uitvoering 2021

Prio 9

Prio 3

Prio 10

Prio 4

Prio groter dan 10

Prio 5

niet geprioriteerd

Er worden geen ondergrondse constructie voorzien, met effect op de grondwaterstromen.
Leemten in de kennis:
•

Niet van toepassing

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

De ontwikkelingsmogelijkheden van het signaalgebied in context met het behoud
van het water bufferend vermogen van het gebied. Dit aspect moet opgevolgd
worden in het verder traject van het RUP en zal beoordeeld worden aan de hand van
studies en modelleringen.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

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

Leiedal, april 2018
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017
Legende

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

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juli 2017
Legende

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 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

•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:

Kans op aanzienlijk milieueffect:

Nee

Nee

Leiedal, april 2018

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
•

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 omgeving (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.

•

Niet van toepassing

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

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Leemten in de kennis:

Leemten in de kennis:
•

2.3.8. EFFECT OP HET GELUID
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Geluidsbelastingskaart-dag

Geluidsbelastingskaart-nacht

Bron: LNE, 2011

Bron: LNE, 2011
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2.3.9. EFFECT OP HET LICHT

2.3.10. EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN, HET
CULTUREEL ERFGOED EN HET LANDSCHAP

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

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:
•

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

•

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank

•

Weverij

•

Dwarsschuur van ‘t Goed te Wynckele

•

Boerenarbeiderswoning

•

Vlashandelaarswoning

•

Oude Pastorie met omgeving

•

Burgerhuis

•

Samenspel van woningen met Vlasschuur

•

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

•

Architectenwoning Remi Lemahieu

•

Herberg De Kloef

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

Meiboomkruis met cirkel van geleide linden

•

Hoeve Ter Hoeppie met landhuis

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.

Leiedal, april 2018
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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.
•

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.”

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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.
De panden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed worden niet opgenomen in
het verordenend plan; bij eventuele vergunningsaanvraag voor sloop is een advies van
Onroerend Erfgoed vereist.
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.
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Leemten in de kennis:
•

Niet van toepassing

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

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

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), april 2017
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Meiboomkruis met cirkel van geleide linden

Legende
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Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017
Legende
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monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen

0

100

200 Meters

Hoeve Armengoed: boerenwoning, schuur en restant walgracht
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2.3.11. Effect op de mobiliteit inclusief buurtwegentoets
2.3.12. Referentiesituatie
Het plangebied bestaat uit de kern van Gullegem met de verschillende type
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:
•

Heulestraat richting Heule

•

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

•

de Bissegemstraat richting Bissegem

•

de Hondschotestraat richting Moorsele

•

Koningin Fabiolalaan richting Moorsele

•

Driemasten richting Sint-Eloois-Winkel

•

De Bankstraat verbindt de Bissegemstraat en de Hondschotestraat

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

Buslijn 42: Kortrijk - Moorsele

•

Buslijn 61: Ardooie - Izegem - Kortrijk

•

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

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

Chemin nr. 1

•

Chemin nr. 2

•

Chemin nr. 3

•

Chemin nr. 4

•

Chemin nr. 5

•

Chemin nr. 6

•

Chemin nr. 7

•

Chemin nr. 8

•

Chemin nr. 9

•

Chemin nr. 10

•

Chemin nr. 11

•

Chemin nr. 13

•

Chemin nr. 14

•

Chemin nr. 16

•

Chemin nr. 18
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•

Sentier nr. 12

•

Sentier nr. 20

•

Sentier nr. 21

•

Sentier nr. 22

•

Sentier nr. 23

•

Sentier nr. 25

•

Sentier nr. 26

•

Sentier nr. 27

•

Sentier nr. 28

•

Sentier nr. 29

•

Sentier nr. 30

•

Sentier nr. 31

•

Sentier nr. 33

•

Sentier nr. 34

•

Sentier nr. 39

•

Sentier nr. 40

•

Sentier nr. 41

•

Sentier nr. 42

•

Sentier nr. 43

•

Sentier nr. 44

•

Sentier nr. 45

•

Sentier nr. 48

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:
•

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.

•

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.

•

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

•

Beveiligen schoolomgeving
Er worden zone 30-gebieden ingesteld en er wordt gestreefd naar parkeerluwe
schoolomgevingen. Er worden maatregelen geïmplementeerd om een begeleide rij-
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en fietspool te organiseren, zodat kinderen op een veilige manier naar huis worden
gebracht.
Het mobiliteitsplan uit 2011 wordt momenteel geactualiseerd.
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.

Leemten in de kennis:
•

Niet van toepassing

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

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee
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Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, april 2018
Legende
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2.3.13. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten

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

Globaal overzicht aanzienlijk effect op:
gezondheid en veiligheid van de mens

nee

ruimtelijke ordening

nee

biodiversiteit, flora en fauna

- koppelings- en
signaalgebied: vermoedelijk nee
- overige zones: nee

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van hulpbronnen.
De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van die welke deel zijn
van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het
gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

energie en grondstoffenvoorraad

nee

bodem

- koppelings- en
signaalgebied: vermoedelijk nee
- overige zones: nee

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op
de bevordering van duurzame ontwikkeling

water

- signaalgebied:
vermoedelijk nee
- overige zones: nee

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

atmosfeer en klimatologische factoren

nee

geluid

nee

licht

nee

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

landschap

nee

mobiliteit

nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die binnen het RUP worden
voorzien, zijn er weinig tot geen effecten met een grote invloed te verwachten.
De ontwikkeling van het signaalgebied wordt zorgvuldig onderzocht en afgetoetst in de
verdere procedure. Uitsluitend voorstellen waarbij er geen negatieve invloed is op het
waterbufferend vermogen van het signaalgebied zullen worden toegestaan.
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2.4. De kenmerken van plannen en programma’s
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Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

Niet relevant voor dit RUP.

Zie punt 3.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese
Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.

3. Conclusie
Screening
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 enkele deelgebieden
(koppelingsgebied, signaalgebied, site Beaulieu) 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 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.

Leiedal, april 2018
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BIJLAGE

TN-2

GEMEENTE WEVELGEM, RUP GULLEGEM-KERN

In deze bijlage wordt een aanzet gedaan van de verschillende zones en bijhorende
voorschriften voor de kern van Gullegem, exclusief het koppelingsgebied, het
signaalgebied en de site Beaulieu. Deze aanzet is gebaseerd op de aanpak van het RUP
Moorsele kern. De doelstellingen voor de kern zijn administratieve vereenvoudiging en het
invoeren van een hedendaags ruimtelijk beleidskader. Door reeds in dit stadium van de
RUP-procedure een aanzet te doen tot zones en voorschriften, wil de gemeente gerichte
feedback van inwoners bekomen bij de eerste raadpleging.

wonen en gemengde functies
wonen in de ruime zin
wonen met beperkte nevenfuncties
kleine en middelgrote bedrijven
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
dagrecreatie
openbaar groen en beekvallei
koppelingsgebied, signaalgebied en site Beaulieu
(verder te onderzoeken in de loop van het planningsproces)

Leiedal, april 2018
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Algemene voorschriften
Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke
nieuwe ingreep dient een afweging te gebeuren ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot omgevingsvergunning blijft ruimtelijke kwaliteit het
belangrijkste criterium. Het is aan de vergunningverlenende overheid om hierover te waken.
De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies en de bebouwde
omgeving die erbij aansluiten.

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning zal dan ook worden beoordeeld aan de hand van
volgende criteria:
•
zorgvuldig, zuinig en compact ruimtegebruik
•
inpassing in de landschappelijke context
•
impact op de privacy en bezonning van omwonenden
•
de architecturale kwaliteit van het geheel van de gebouwen
•
een harmonische overgang naar bestaande bebouwing
•
kwalitatief en gepast materiaalgebruik
•
een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen
•
het ruimtelijk en landschappelijk voldoende bufferen
•
bij de aanleg van een terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied zoveel
mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt
•
de impact op de verkeerssituatie en de verkeersleefbaarheid
•
de parkeerbehoefte (fietsen, personenvoertuigen, vrachtwagens) voor zowel personeel,
bezoekers als leveranciers moet op privaat terrein worden opgevangen.

Zorgvuldig, zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen,
stapelen of schakelen van bouwvolumes.
Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel over het aanbrengen van buffergroen, maar
dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol afwerken van gevels, het beperken
van kleur- en materiaalgebruik, ...
Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de verschillende
gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:
•
het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse gevels
•
de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen wordt ondermeer
verwezen naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.
Uit de stedenbouwkundige aanvraag moet blijken dat het gebruik van groenaanplantingen en buffers
bijdraagt tot de kwalitatieve integratie van de functies ten opzichte van de woonomgeving.

Constructies en inrichtingen van openbaar nut
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies en
inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen
voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, straatmeubilair,
buurtgroen, speelconstructies, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen,
rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies, ...

Integraal waterbeheer en waterhuishouding
Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming te zijn met de
principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale belasting van het watersysteem.
In het bijzonder wordt gewerkt via het principe van vertraagde afvoer van het hemelwater
waarbij de volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, infiltratie in
de grond, buffering van het verzamelde regenwater.
Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen alle
bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale
gebruik van de betrokken zone.
Constructies in overstromingsgebied
Bouwen of herbouwen van bestaande bebouwing of constructies binnen effectief
overstromingsgebied is enkel mogelijk wanneer deze volgens volgende principes worden
opgericht:
•
het vloerpeil moet overstromingsvrij voorzien worden;
•
er mogen geen reliëfwijzigingen worden uitgevoerd; tenzij het voorzien van een veilig
vloerpeil niet mogelijk is d.m.v. een aangepaste bouwwijze (bv. bouwen op kolommen) én
indien uit de aanvraag blijkt dat de ruimte voor water zowel in volume als in oppervlakte
gecompenseerd wordt.
Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten geldt een brutowoningdichtheid van minimum 25 woningen per ha. De woningdichtheid moet worden
verrekend over de bruto-oppervlakte van het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte
van de woonpercelen vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein
binnen deze zone). Uitzonderingsbepaling: voor woonprojecten met specifieke sociale
doelgroepen kan van deze dichtheid gemotiveerd worden afgeweken.
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Elke aanvraag tot omgevingsvergunning, gelegen binnen de bouwzones, moet beantwoorden aan alle
vereisten inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.
Het centrum van Gullegem werd gebouwd langs een beekvallei en is gedeeltelijk mogelijks en/of
effectief overstromingsgevoelig. Voldoende aandacht voor de waterhuishouding is aan de orde.

De invulling van de bestemming zoals voorzien op het grafisch plan is toelaatbaar mits er rekening
wordt gehouden met de ruimtelijke behoeften van het watersysteem. Bij de aanvraag van de
vergunning moet duidelijk aangegeven worden op welke wijze de bestaande ruimte voor water
behouden wordt. Om overstromingsvrij te bouwen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een
aangepaste bouwwijze waardoor geen ruimte voor water wordt ingenomen zoals bv. het bouwen op
kolommen. Indien dit niet mogelijk is, kan een ophoging enkel en alleen worden toegestaan voor het
deel dat strikt noodzakelijk is voor het bouwen van het gebouw en onder de voorwaarde dat de verloren
ruimte voor water op hetzelfde perceel wordt gecompenseerd.

De woningdichtheid kan enkel beoordeeld worden voor nieuwe woonprojecten van een zekere
omvang. Het heeft geen zin deze dichtheid per perceel te beoordelen.
De vigerende regelgeving voor de bouw van sociale groepswoningbouw vraagt een grotere minimum
woningdichtheid.
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Verlichting
Er dient bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning op het inplantingsplan aangegeven worden
waar buitenverlichting geplaatst wordt, en het type.
De verlichting van de buitenruimte dient beperkt te worden en ze mag de verlichtingsintensiteit
van de dichtstbijzijnde straatverlichting niet overschrijden.
Publiciteit
Publiciteit kan worden aangebracht tegen de gevel van het gebouw of naast het gebouw.
Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn in de globale architectuur van de inrichtingen en
constructies. Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Onder publiciteit wordt begrepen: reclamepanelen op de gevels, vlaggenmasten, losstaande
publiciteitsborden, lichtreclames, bedrijfslogo’s enz. Deze lijst is niet limitatief.

Opslag
De opslag van goederen dient maximaal binnen het gebouw te worden georganiseerd. De opslag
buiten het gebouw is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden:
•
De opslag van goederen in open lucht heeft een maximum hoogte van 2 m.
•
De opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving schaden.
•
De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de omgeving.
•
De opslag mag niet gebeuren zichtbaar vanaf het openbaar domein.
Binnen het plangebied worden uitgesloten: aanvragen inzake stadsontwikkelingsprojecten, met
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,
•
met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of
•
met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of
•
met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer
personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur.

Binnen het plangebied worden winkelcentra en grootschalige stadsontwikkelingsprojecten zoals
gedefinieerd door het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage uitgesloten. Zij zijn niet verenigbaar met de
ruimtelijke draagkracht van Gullegem.

Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen, activiteiten en voorzieningen die
afwijken van de specifieke zonevoorschriften mogen in stand gehouden, verbouwd en
gerenoveerd worden.
Herbouwen van bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen op dezelfde plaats is enkel
toegestaan als er binnen de bestaande percelen op eigen terrein voldoende ruimte is voor het
parkeren, voor het laden en lossen, voor ruimtes voor vertraagde afvoer van hemelwater, voor een
goede integratie t.o.v. de omgeving en indien er wordt voldaan aan de oppervlaktebeperkingen
bij nieuwbouw in de desbetreffende zone.

Enkel vergunde of vergund geachte gebouwen, activiteiten en voorzieningen vallen onder deze
regeling.

zone voor wonen en gemengde functies

hoofdcategorie: wonen

Bestemming
Binnen deze zone zijn wonen, aan het wonen verwante activiteiten en de bijhorende
openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties. Wonen en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen zijn nevengeschikt aan elkaar. De aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen mogen de schaal en de draagkracht van Gullegem niet
overschrijden.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd.
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting (tuinen, tuinhuisjes, garages, ...).
Horeca: hotels of andere kamergebonden logies, restaurants en cafés.
Handelszaak: bv. voedingszaak (bakker, slager, ...), kledingzaak, bloemenwinkel, fietsenzaak,
buurtwinkels, kleine supermarkt, ...
Kleine bedrijven: lokale of ambachtelijke bedrijven (bv. loodgieter, elektricien, timmerman, ... ).
Kantoren en diensten: bv. verzekeringskantoor, kindercrèche, reiskantoor, ...
Vrije beroepen: advocatenkantoor, dokterspraktrijk (individueel/groepspraktijk), architectenkantoor,
landmeter, kinesitherapeut, apotheek, boekhoudkantoor, ...
Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, rust- en verzorgingsinstellingen, ...
Recreatieve voorzieningen: sportterreinen, buurtparkjes, speeltoestellen,...
Socio-culturele voorzieningen: buurthuis, cultureel centrum, gemeenschapscentrum, voorzieningen
voor jeugdwerking, eredienstgebouw, bibliotheek, volkstuintjes, ...
Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fietspaden, ...
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, ...
Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private parkings,
garagewegen, tuinpaden, ...

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: horeca,
handelszaken, kleine bedrijven, kantoren en diensten, vrije beroepen, openbare en private nutsen gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, recreatieve voorzieningen,
openbare en private groene en verharde ruimten.
Alle toegelaten activiteiten en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie
voorkomen, zowel in hoofdgebouwen als in bijgebouwen.
Volgende activiteiten worden niet toegelaten, noch als hoofdfunctie, noch als nevenfunctie:
•
milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven, bedrijven die storend en hinderlijk zijn
•
transportbedrijven
•
afvalverwerking met inbegrip van recyclage
•
verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen.

Leiedal, april 2018
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Herbouwen op dezelfde plaats is wanneer de nieuwe gebouwoppervlakte meer dan drie kwart van de
bestaande gebouwoppervlakte overlapt. De bestaande gebouwoppervlakte bevat zowel de oppervlakte
van de hoofdvolumes, nevenvolumes als bijgebouwen.
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Inrichting van woningprojecten
Woningtypologie
Zijn toegelaten: ééngezinswoningen en meergezinswoningen in
•
Aaneengesloten bebouwing.
•
Halfopen bebouwing. Bij halfopen bebouwing moet aan één zijde van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.
•
Open bebouwing. Bij open bebouwing moeten aan twee zijdes van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.

Het hoofdvolume (A) is het hoogste bouwvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume op 1 bouwlaag.
Bijgebouwen (C) zijn onder andere tuinhuizen, garages, serres,....

C

C

max
4m

B
max
4m

max

A

B

A max 15m

max
7m

15m

max
7m
Aantal bouwlagen, bouwhoogte en bouwdiepte op de verdiepingen
NOOT: OP BEPAALDE LOCATIES ZULLEN MEER BOUWLAGEN/HOGERE BOUWHOOGTES WORDEN
TOEGELATEN TEN OPZICHTE VAN DE BEPALINGEN HIERONDER. DIT WORDT VERDER ONDERZOCHT
IN DE VOLGENDE STAPPEN VAN HET RUP-PROCES.
•
Hoofdvolumes (A): maximum 2 bewoonbare bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het
Hoofdvolume met plat dak
Hoofdvolume met
Hoofdvolume met hellend dak
dakvolume. De kroonlijsthoogte van hoofdvolumes is maximum 7 m hoog. De maximum
penthouse
- maximum dakhelling 45°
bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 15 m.
•
Nevenvolumes (B) en bijgebouwen (C) zijn maximum één bouwlaag en 4 m hoog.
Hoofdvolume met
•
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)ondergrondse
bouwlaag
Hoofdvolume met hellend dakbouwlaag Hoofdvolume met plat dak
penthouse
45° in het dak
- maximum dakhelling 45°
45° in het dak
bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag.
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
Dakvorm is vrij te kiezen, zolang deze inpasbaar is in de omgeving.
max 7m
bouwlaag
Indien gekozen wordt voor hellend dak, dan is de maximum helling 45°. Deze dakhelling kan bouwlaag
bouwlaag 1
bouwlaag 1
bouwlaag 1
45° in het dak
45° in het dak
slechts voor maximaal 1/3e van de gevelbreedte doorbroken worden door dakkappellen en
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
andere uitpandige constructies.
max 7m
Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan voorzien worden onder een hellend
bouwlaag is de ruimte
tussen1twee vloeren of tussen vloer
en dak.
bouwlaag Een
1
bouwlaag
bouwlaag
1
dakvolume, maar kan ook toegelaten worden in een dakvolume met een plat dak (i.c. een
Maximum
hoogte van aan
het wonen
Richtinggevend
wordt
meegegeven dat
verwante activiteiten en voorzieningen
‘penthouse’ onder plat dak). Het volume van ‘de bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ met
- bovenaanzicht•
een
gelijkgrondse bouwlaag een maximale bruto-hoogte heeft van 4 m. Dit is de ruimte tussen
een plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak passen, maar kan
3m
dorpel en vloerpeil van de eerste verdieping of tussen dorpel en de kroonlijst van het dak.
verschoven worden in functie van zongerichtheid of architectuur.
Dwarsdoorsnede
aan het wonen van 3,5 m geldt. Dit is de ruimte tussen
Maximum hoogte van aan•het wonen
vanaf de eerste verdieping een maximale
bruto-hoogte
max
max
verwante activiteiten en voorzieningen
7m
- bovenaanzicht- 4m vloerpeil
3m

max
4m

max
7m

Inrichting van aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen:

max 7m

Dwarsdoorsnede nevenfuncties

45°
De hoogte van een gebouw wordt gemeten
vanaf de dorpel tot de kroonlijst
van het gebouw of
45°
Dwarsdoorsnede aan het wonen
4m
7m
de
ligt maximum
1 m hoger
dan de as van de
4m
15m dakrand in geval van een plat dak. Deze
7minkomdorpel
Dwarsdoorsnede
nevenfuncties
verwante activiteiten en voorzieningen
max 7m
openbare weg.

openbaar domein

15m

verwante activiteiten en voorzieningen

van de verdieping en vloerpeil van de bovenliggende verdieping of kroonlijst van het dak.

perceelsgrens

perceelsgrens

45°
Ondergrondse bouwlagen:
kelder, parkeergarage, ... Per45°definitie mag het plafond van een half4m
7m
4m
7mmaximum 1 m boven het maaiveldniveau
ondergrondse bouwlaag
worden gebouwd.

perceelsgrens
perceelsgrens
In de bedrijfsoppervlakte
worden zowel de gebouwen
en de verharde ruimtes voor het parkeren van
voertuigen
of
opslag
van
materiaal
begrepen.
Maximum oppervlaktes
3m
Een supermarkt is een zelfbedieningswinkel waar je onder andere voedingsproducten kan kopen.
•
maximale bebouwde oppervlakte van bedrijven blijft beperkt tot maximaal 1.000 m².
Demaxnetto
max handelsoppervlakte is de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het
•
maximale handelsoppervlakte van supermarkten en andere handelszaken blijft
beperkt tot
4m
7m
Maximum hoogte van de nevenfuncties
publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten.
maximaal 1.000 m².
3m

openbaar domein

Maximum bouwhoogte
max
max
•
In de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 7 m.
4m
7m
•
Na de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 4 m op de zij- en achterperceelsgrens. Verder
van deze perceelsgrenzen stijgt de maximale hoogte onder een denkbeeldige hoek van 45°
15m
tot 7 m.
max 7m
Dakvorm is vrij.

Maximum hoogte van de nevenfuncties

15m

max 7m

openbaar domein

openbaar domein
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Maximum bebouwbare oppervlakte
Maximum 80% van het perceel mag bebouwd worden met driedimensionale constructies.
zone voor wonen in de ruime zin

hoofdcategorie: wonen

Bestemming

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting (tuinen, tuinhuisjes, garages, ...).
Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fietspaden, ...
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, ...
Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private parkings,
garagewegen, tuinpaden, ...
Handelszaak: bv. voedingszaak (bakker, slager, ...), kledingzaak, bloemenwinkel, fietsenzaak,
buurtwinkels, kleine supermarkt, ...
Horeca: hotels of andere kleinschalige kamergebonden logies, restaurants en cafés.
Kantoren en diensten: bv. verzekeringskantoor, kindercrèche, reiskantoor, ...
Vrije beroepen: advocatenkantoor, dokterspraktrijk (individueel/groepspraktijk), architectenkantoor,
landmeter, kinesitherapeut, apotheek, boekhoudkantoor, ...
Kleine bedrijven: lokale of ambachtelijke bedrijven (bv. loodgieter, elektricien, timmerman, ... ).

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone zijn wonen en de bijhorende
openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties.
Minimum één woning per bouwperceel of per aaneengesloten geheel van bouwpercelen van
éénzelfde eigenaar is verplicht. Gemeenschapsvoorzieningen (bv. buurthuis) ter ondersteuning
van de omliggende buurt en wijk zonder bijhorende woning zijn eveneens toegelaten als
hoofdfunctie.
Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: handelszaken, horeca, kantoren en diensten, vrije
beroepen, werkateliers, kleine bedrijven, opslagplaatsen, landbouwbedrijven. Per perceel zijn de
nevenfuncties toegelaten in zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen. Enkel nevenfuncties,
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden toegelaten.
Inrichting van woningprojecten
Woningtypologie
Zijn toegelaten: eengezinswoningen en meergezinswoningen in
•
aaneengesloten bebouwing
•
halfopen bebouwing. Bij halfopen bebouwing moet aan één zijde van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.
•
open bebouwing. Bij open bebouwing moeten aan twee zijdes van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.

A

Het hoofdvolume (A) is het hoogste bouwvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume op 1 bouwlaag.
Bijgebouwen (C) zijn onder andere tuinhuizen, garages, serres,...
max
max
15m
4m
max
7m

C

C

B

A

B

max
4m

max

15m
max
Aantal bouwlagen, bouwhoogte en bouwdiepte op de verdiepingen
7m
NOOT: OP BEPAALDE LOCATIES ZULLEN MEER BOUWLAGEN/HOGERE BOUWHOOGTES WORDEN
TOEGELATEN TEN OPZICHTE VAN DE BEPALINGEN HIERONDER. DIT WORDT VERDER ONDERZOCHT
IN DE VOLGENDE STAPPEN VAN HET RUP-PROCES.
•
Hoofdvolumes (A): maximum 2 bewoonbare bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het
dakvolume. De kroonlijsthoogte van hoofdvolumes is maximum 7 m hoog. De maximum
Hoofdvolume met plat dak
Hoofdvolume met
Hoofdvolume met hellend dak
bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 15 m.
penthouse
- maximum dakhelling 45°
•
Nevenvolumes (B) en bijgebouwen (C) zijn maximum één bouwlaag en 4 m hoog.
•
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)ondergrondse
Hoofdvolume met
bouwlaag
Hoofdvolume met hellend dakbouwlaag Hoofdvolume met plat dak
bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag.
penthouse
45° in het dak
- maximum dakhelling 45°
45° in het dak

Dakvorm is vrij te kiezen, zolang deze inpasbaar is in de omgeving.
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
Indien gekozen voor hellend dak, dan is de maximum helling 45°. Deze dakhelling kan slechts
max 7m
bouwlaag
bouwlaag
voor maximaal 1/3e van de gevelbreedte doorbroken worden door dakkappellen en andere
bouwlaag 1
bouwlaag 1
bouwlaag 1
45° in het dak
45° in het dak
uitpandige constructies.
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan voorzien worden onder een hellend
max 7m
dakvolume, maar kan ook toegelaten worden in een dakvolume met een plat dak (i.c. een bouwlaag 1Een bouwlaag is de ruimte
bouwlaag
bouwlaag
1
tussen1 twee vloeren of tussen vloer
en dak.
Maximum hoogte van aan het wonen
‘penthouse’ onder plat dak). Het volume van ‘de bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ met
Richtinggevend
wordt
meegegeven
dat
verwante activiteiten en voorzieningen
- bovenaanzichteen plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak passen, maar kan
• 3meen gelijkgrondse bouwlaag een maximale bruto-hoogte heeft van 4 m. Dit is de ruimte tussen
verschoven worden in functie van zongerichtheid of architectuur.
dorpel en vloerpeil van de eerste verdieping of tussen dorpel en de kroonlijst van het dak.
Dwarsdoorsnede aan het wonen

Maximum hoogte van aan het wonen
• max vanaf
max
verwante activiteiten en voorzieningen
7m
- bovenaanzicht- 4m

Dwarsdoorsnede
nevenfuncties
verwante
activiteiten
en voorzieningenvan 3,5 m geldt.
de eerste verdieping een
maximale
bruto-hoogte
Dit is de
ruimte tussen
vloerpeil van de verdieping en vloerpeil van de bovenliggende verdieping of kroonlijst van het dak.

3m

45°

De hoogte van eenDwarsdoorsnede
gebouw wordt
gemeten vanaf de dorpel tot de kroonlijst van het gebouw of
aan het wonen
4m
7m
4m
15m
7m
Dwarsdoorsnede nevenfuncties
verwante
activiteiten
en
voorzieningen
max 7m
de dakrand
in geval van een plat dak. Deze inkomdorpel
ligt maximum 1 m hoger dan de as van de
openbare weg.
perceelsgrens
perceelsgrens
45°

max
4m

max
7m

openbaar domein

15m

max 7m

openbaar domein

45°

perceelsgrens

Maximum hoogte van de nevenfuncties
3m
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maxRUPmax
4m
7m
Maximum hoogte van de nevenfuncties
3m

45°

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage, ... Per definitie mag het plafond van een half4m
7m
4m
7m
ondergrondse bouwlaag maximum 1 m boven het maaiveldniveau worden gebouwd.
perceelsgrens

Inrichting van de niet-woonfuncties:
Maximum oppervlaktes
•
handelszaken hebben een maximum netto handelsoppervlakte van 200 m².
•
andere nevenfuncties en gemeenschapsvoorzieningen hebben een maximum oppervlakte
van 200 m².
Maximum bouwhoogte
•
In de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 7 m.
•
Na de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 4 m op de zij- en achterperceelsgrens. Verder
van deze perceelsgrenzen stijgt de maximale hoogte onder een denkbeeldige hoek van 45°
tot 7 m.

Nevenfuncties zijn functies die nevengeschikt zijn aan de dominante woonfunctie binnen de zone.
Het heeft geen zin de nevengeschiktheid te beoordelen in termen van oppervlakte per perceel. De
woningoppervlakte kan met andere woorden in sommige gevallen kleiner zijn dan de oppervlakte van
de nevenfunctie.
De netto handelsoppervlakte is de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het
publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten.

Dakvorm is vrij.
Maximum bebouwbare oppervlakte
Maximum 60% van het perceel mag verhard of bebouwd worden met driedimensionale
constructies.
zone voor wonen met beperkte nevenfuncties

hoofdcategorie: wonen

Bestemming
De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze zone zijn wonen en
de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties. Minimum
één woning per bouwperceel of per aaneengesloten geheel van bouwpercelen van éénzelfde
eigenaar is verplicht. Gemeenschapsvoorzieningen (bv. buurthuis) ter ondersteuning van de
omliggende buurt en wijk zonder bijhorende woning zijn eveneens toegelaten als hoofdfunctie.

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting (tuinen, tuinhuisjes, garages, ...).
Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fietspaden, ...
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, ...
Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private parkings,
garagewegen, tuinpaden, ...

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kantoren en diensten, vrije beroepen, werkateliers,
kleine bedrijven, opslagplaatsen, landbouwbedrijven, kleinschalige toeristische logies. Per
perceel zijn de nevenfuncties toegelaten in zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen. Enkel
nevenfuncties, inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden
toegelaten.

Kantoren en diensten: bv. verzekeringskantoor, kindercrèche, reiskantoor, ...
Vrije beroepen: advocatenkantoor, dokterspraktrijk (individueel/groepspraktijk), architectenkantoor,
landmeter, kinesitherapeut, apotheek, boekhoudkantoor, ...
Kleine bedrijven: lokale of ambachtelijke bedrijven (bv. loodgieter, elektricien, timmerman, ... ).
Kleinschalige toeristische logies: bed&breakfast, gastenkamers, …
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Inrichting van woningprojecten
Woningtypologie
Zijn toegelaten: eengezinswoningen in
•
aaneengesloten bebouwing
•
halfopen bebouwing. Bij halfopen bebouwing moet aan één zijde van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.
•
open bebouwing. Bij open bebouwing moeten aan twee zijdes van de woning een vrije
zijtuinstrook van minimum 3 m gerespecteerd worden.

A

Het hoofdvolume (A) is het hoogste bouwvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume op 1 bouwlaag.
Bijgebouwen (C) zijn onder andere tuinhuizen, garages, serres,...
max
max
15m
4m
max

C

C

A

B

max
4m

Zijn niet toegelaten: meergezinswoningen.
Aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting en bouwdiepte op de verdiepingen
•
Hoofdvolumes (A): maximum 2 bewoonbare bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het
dakvolume. De kroonlijsthoogte van hoofdvolumes is maximum 7 m hoog. De maximum
bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 15 m.
•
Nevenvolumes (B) en bijgebouwen (C) zijn maximum één bouwlaag en 4 m hoog.
•
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)ondergrondse
bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag.

B

Hoofdvolume met hellend dak
- maximum dakhelling 45°

max

15m

7m

max
7m

Hoofdvolume met plat dak

Hoofdvolume met
penthouse

Dakvorm is vrij te kiezen, zolang deze inpasbaar is in de omgeving.
Hoofdvolume met
bouwlaag
Hoofdvolume met hellend dakbouwlaag Hoofdvolume met plat dak
penthouse
Indien gekozen voor hellend dak, dan is de maximum helling 45°. Deze dakhelling kan -slechts
45° in het dak
maximum dakhelling 45°
45° in het dak
voor maximaal 1/3e van de gevelbreedte doorbroken worden door dakkappellen en andere
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
uitpandige constructies.
max 7m
bouwlaag
bouwlaag
Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan voorzien worden onder een hellend 45° in het dak
bouwlaag 1
bouwlaag 1
bouwlaag 1
45° in het dak
dakvolume, maar kan ook toegelaten worden in een dakvolume met een plat dak (i.c. een
bouwlaag 2
bouwlaag 2
bouwlaag 2
‘penthouse’ onder plat dak). Het volume van ‘de bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ met
max 7m of tussen vloer en dak.
Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren
een plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak passen, maar kan bouwlaag 1Richtinggevend wordt meegegeven
bouwlaag 1
bouwlaag 1
dat
Maximum hoogte van aan het wonen
verschoven worden in functie van zongerichtheid of architectuur.
•
een gelijkgrondse bouwlaag een maximale bruto-hoogte heeft van 4 m. Dit is de ruimte tussen
verwante activiteiten en voorzieningen
- bovenaanzicht-

dorpel en vloerpeil van de eerste verdieping of tussen dorpel en de kroonlijst van het dak.
vanaf de eerste verdieping een maximale bruto-hoogte van 3,5 m geldt. Dit is de ruimte tussen
Dwarsdoorsnede aan het wonen
Maximum hoogte van aan het wonen
Dwarsdoorsnede
nevenfuncties
verwante
activiteiten
van de verdieping en
vloerpeil
van en
devoorzieningen
bovenliggende verdieping
of kroonlijst
van het dak.
max vloerpeil
max
verwante activiteiten en voorzieningen
3m

•

- bovenaanzicht-

3m

max
4m

max
7m

4m

7m

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de dorpel tot de kroonlijst van het gebouw of
45°
45°
de dakrand in gevalDwarsdoorsnede
van een plat
dak. Deze inkomdorpel ligt maximum 1 m hoger dan de as van de
aan het wonen
4m
7m
4m
15m
7m
Dwarsdoorsnede nevenfuncties
verwante activiteiten en voorzieningen
max 7m weg.
openbare
perceelsgrens
perceelsgrens
Ondergrondse
openbaar domeinbouwlagen: kelder, parkeergarage, ... Per definitie mag het plafond van een half45°
45°
ondergrondse bouwlaag maximum 1 m boven het maaiveldniveau worden gebouwd.

15m

max 7m

openbaar domein

Inrichting van de nevenfuncties (niet-woonfuncties):

4m

4m

7m

perceelsgrens

Maximum bouwhoogte
3m
•
In de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 7 m.
•
Na de eerste 15 m vanaf de rooilijn: maximum 4 m op de zij- en achterperceelsgrens.
Verder
max
max
4m
7m
van deze perceelsgrenzen stijgt de maximale hoogte onder een denkbeeldige hoek van 45°
tot 7 m.
Dakvorm is vrij.

15m

Maximum bebouwbare oppervlakte

Maximum
hoogte van dezijn
nevenfuncties
Nevenfuncties
functies

perceelsgrens

die nevengeschikt zijn aan de dominante woonfunctie binnen de zone.
3m
Het heeft geen zin de nevengeschiktheid te beoordelen in termen van oppervlakte per perceel. De
woningoppervlakte kan met andere woorden in sommige gevallen kleiner zijn dan de oppervlakte van
max
max
4m
7m
Maximum hoogte van de nevenfuncties
de
nevenfunctie.

Maximum oppervlaktes
•
nevenfuncties hebben een maximum oppervlakte van 100 m².

15m

max 7m

openbaar domein

max 7m

openbaar domein

Maximum 60% van het perceel mag verhard of bebouwd worden met driedimensionale
constructies.

Leiedal, april 2018

7m

Bouwen in 2e lijn is het bouwen van hoofdvolumes aan de achterzijde van bestaande woongebouwen.
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zone voor kleine en middelgrote bedrijven

hoofdcategorie: bedrijvigheid

Bestemming
De zone is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven.
Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
•
grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven, bedrijven die storend en
hinderlijk zijn
•
afvalverwerking met inbegrip van recyclage
•
verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen
•
bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn
•
bedrijven die alleen en uitsluitend zijn gericht op kleinhandel en/of autonome kantoren
•
Seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het ‘Samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken’
Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
•
Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en
gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.
•
Maximum één bedrijfswoning per bedrijf voor de zaakvoerder van het bedrijf, voor zover
diens aanwezigheid nuttig of nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf
en de bedrijfswoning geïntegreerd wordt in het bedrijfsgebouw.
Naast de bedrijven is de zone ook bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en
aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen
en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare
wegeninfrastructuur en aanhorigheden.

Grootschalige detailhandel, diensten, kantoren of instellingen die een bezoekersstroom genereren die
de site en zijn onmiddellijke omgeving overschrijden zijn niet toegelaten.

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
•
een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit van een toonzaal als verkooppunt van
auto’s
•
een productiebedrijf met kantoren voor administratie
•
een productiebedrijf met een bedrijfswoning

Onder aanhorigheden van weginfrastructuur wordt onder andere verstaan: al dan niet verharde bermen,
grachten en taluds, stationeer- en parkeerstroken, wegsignalisatie en wegbebakening, verlichting,
afwatering, beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, plaatsing van zitbanken, muurtjes,
kunstwerken, straatmeubilair.

Inrichting
Maximum oppervlaktes
De maximale gebouwenoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m². Het samenvoegen van
percelen door éénzelfde bedrijf is toegelaten voor zover de maximale oppervlakte van 5.000 m²
niet wordt overschreden.
Bouwhoogte en dakvorm
•
De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 4 m.
•
De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 8,5 m.
•
Verplicht gebruik van een plat dak of van sheddaken.

De hoogte van de bedrijfsgebouwen wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel. Deze
inkomdorpel ligt maximum 0,5m hoger dan de as van de openbare weg.

De parkeerbehoefte (fietsen, personenvoertuigen, vrachtwagens) voor zowel personeel,
bezoekers als leveranciers moet op privaat terrein worden opgevangen.
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Groene buffer
Tussen bedrijven en aangrenzende bestemmingen moet een groene buffer worden voorzien.
De groene buffer heeft
•
•

een minimum hoogte van 3 m
een minimum breedte van 5 m.

Hiervan kan afgeweken worden voor plaatselijke:
•
versmallingen omwille van bestaande bebouwing en constructies
•
onderbrekingen omwille van aansluitingen op de openbare weg en toegangswegen.
Deze onderbrekingen of versmallingen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De
landschappelijke buffering van het bedrijventerrein dient altijd worden gegarandeerd.
De groene buffer moet op een kwaliteitsvolle wijze worden beplant met winterbestendige
struiken en/of bomen. Het aanleggen van groentaluds en het oprichten van afsluitingen zijn ook
toegelaten.
De groene buffer is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van openbaar
nut en algemeen belang. Op de site van de garage Colpaert moet de luifel afgebroken worden in
functie van de te realiseren groene buffer.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn
toegelaten met inbegrip van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien
dit om redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of omwille van waterbeheersingswerken.
Een beplantingsplan voor de aanleg van de groene buffer maakt integraal deel uit van de
aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bedrijf. Het plan is een informatief document voor
de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag
in het kader van de goede ruimtelijke ordening.
De aanvrager van de omgevingsvergunning staat in voor de aanleg van de groene buffer. Uiterlijk
in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een omgevingsvergunning moet de groene
buffer aangelegd en beplant zijn.
zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

hoofdcategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen.
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of
privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.
Voorbeelden van openbare gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zijn: woonzorgcentra,
assistentiewoningen, schoolinfrastructuur, dagopvang, culturele centra, religieuze gebouwen,
begraafplaatsen, ontmoetingscentra, openbare diensten, parkeerplaatsen,... Deze lijst is niet limitatief.

Maximum bebouwbare oppervlakte
Maximum 80% van het perceel mag bebouwd worden met driedimensionale constructies.
zone voor dagrecreatie

hoofdcategorie: recreatie

De zone is bestemd voor een terrein voor dagrecreatie of openluchtrecreatie en met
mogelijkheid tot het behouden en verbouwen van de bestaande constructies en inrichtingen,
het oprichten van nieuwe constructies en inrichtingen en het voorzien van de nodige wegenis en
nutsvoorzieningen om het terrein uit te baten.

Dagrecreatie: een vorm van vrijetijdsbesteding zonder dat er een overnachting mee gepaard gaat.
Onder dagrecreatie wordt niet begrepen vrijetijdsbesteding in gemotoriseerde sporten.
Constructies en inrichtingen omvatten alle publieke parkings, wandel- en fi etspaden, verkleedruimtes,
uitrusting van sportvelden (verlichting, schuilhuisjes, afsluitingen, ...) en andere permanente of tijdelijke
accommodaties om de zone uit te baten.

Binnen de zone zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten met het oog op het uitbaten
van deze bestemming, toegankelijk voor een breed publiek en met een recreatief doel.

Leiedal, april 2018
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zone voor openbaar park en beekvallei

hoofdcategorie: overig groen

De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van een openbaar
park en de beekvallei van de Heulebeek met zijn functie als overstromingsgebied.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van
deze bestemming zijn toegelaten, voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de
cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het
gebied bewaard blijven.
Deze zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van openbaar nut en
algemeen belang of kleine constructies in functie van het recreatief gebruik en onderhoud van de
openbare groenzone.

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de groenfunctie van het gebied. Het is een
nevengeschikte functie.

Alle werken en handelingen in functie van het waterbergend vermogen van de Heulebeekvallei
zijn toegelaten.

De Heulebeekvallei vormt een effectief en mogelijk overstromingsgebied. De vallei moet functioneren
als natuurlijke waterbuffer. Ten opzichte van de omliggende woonomgevingen zijn beschermende
werken zoals dijken en keermuren toegelaten.

Binnen de zone zijn fiets- en wandelpaden met bijhorende inrichting toegelaten.
Ook de plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie van sport- en
speelmogelijkheden is toegelaten.
De verharding in het gebied blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de toegankelijkheid
en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Het algemene karakter van de zone moet onverhard en
beplant zijn. Verharding is wel toegelaten voor de realisatie van de overdruk “aslijn wegenis”.

Naast de zones zullen ook een aantal overdrukken worden aangeduid. Deze overdrukken worden verder uitgewerkt in de loop van het planningsproces.
Hieronder worden de voorziene overdrukken puntsgewijs opgesomd:
•
buurtgroen
•
hogere bouwhoogtes
•
inrichtingsstudies
•
contour voor inrichtingsstudie
•
gasleiding
•
beschermde monumenten
•
buurtgroen
•
op te heffen verkavelingen
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