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project

naam

actor

OPP

dichtheid

ha

WE/ha

aantal woningen
KT 2017 - 2024
SHM

WEV01a

posthoorn 1

SHM

4,2282

25

WEV01b

posthoorn 2

PRIVAAT

1,06

24

WEV02a

katerstraat 1

SHM

8,467

25

WEV02c

katerstraat 3

PRIVAAT

1,97

13

WEV03a

artoisstraat

PRIVAAT

1,7319

35

WEV03b

parkstraat

PRIVAAT

1,357

25

WEV04

moorselestraat 1

PRIVAAT

1,997

20

WEV05c

vinkestraat 2

SHM

2,5298

26

WEV06

kleine molen 1

GEMENGD

20,5

24

WEV08

stationsomgeving

GEMENGD

3,4747

36

WEV10

moorselestraat 2

PRIVAAT

0,957

25

WEV11

roodbaardstraat

PRIVAAT

0,5457

46

weverij/New

PRIVAAT

3,3918

32

PRIVAAT

0,9113

25

WEV14

MT 2025 - 2032

PRIVAAT

SHM

SOCIALE ACTOREN
LT 2033- …

PRIVAAT

SHM

KT tot 2020

PRIVAAT

kweekstraat

WEV20

sancta maria

PRIVAAT

0,3

83

WEV22

normandiestraat

PRIVAAT

0,785

20

WEV24

site Brille

PRIVAAT

3

25
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koop

KT 2021 - 2024
kavels

huur

koop

106
25
30

15

WE

BPA

kavel
x
x

165

30

x

26
61

x
34

20
65

x
31

125
59

x

20

22

29

32

2

x

375

16

x
59

24

18

11

x
x

25
30

50

30

Franco Belge
WEV15

huur

groen
45 m²/

23

x
x

25
16

x
75
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4.6. Beleidskaart Open Ruimte Wevelgem
Deze kaart geeft een visie van het gemeentebestuur mee over de gewenste openruimtestructuur van Wevelgem. De basis is het gewenste ruimtelijke beleid op vlak van
natuur en groen zoals opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
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Ten zuiden van de kern van Wevelgem wil de gemeente inzetten op het open karakter van
de Leievallei en zijn meervoudig gebruik (landbouw, natuur, recreatie).
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Daarnaast onderzoekt de gemeente de ontbrekende schakels in het lokaal groen en
recreatief netwerk en vult ze waar mogelijk aan. De aanleg van de groene fietsverbinding,
en het verbinden van de openbare en private groene ruimtes parallel met het spoor tussen
het centrum van Wevelgem en de wijk Posthoorn vormen hierbij absolute prioriteiten.
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Wevelgem

5. Ruimtelijke opties
5.1.

Schema’s als vertaling van visie GRS Wevelgem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wevelgem bevat de visie op de gewenste
ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Wevelgem, die in dit RUP wordt vertaald
naar een verordenend grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
Het uiteindelijke RUP zal eenduidige voorschriften omvatten, uitgewerkt op het niveau
van kadastrale percelen. Het gebied waar gewoond wordt, zal (in grote lijnen) opgedeeld
worden in volgende zones:
• wonen en gemengde functies (centrumgebied + overgangslinten naar het
centrumgebied uit GRS)
•

wonen in de ruime zin (verblijfsgebied uit GRS)

•

wonen met beperkte nevenfuncties (overgangslinten naar de open ruimte uit GRS)

Hierna wordt voor de vier deelgebieden (centrum, noord, Posthoorn en Mollegat)
de verschillende zones op schema’s aangeduid. Deze schema’s zijn slechts een
eerste aanzet om de visie van het GRS Wevelgem te vertalen naar een ruimtelijk
uitvoeringsplan. In de loop van het planningsproces zal dit verder aangepast en
uitgewerkt worden tot het verordenend grafisch plan (op het niveau van kadastrale
percelen) met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Er zullen ook enkele
andere bestemmingszones worden aangeduid: ‘bedrijvigheid’, ‘gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen’, ‘recreatie’, ‘openbaar groen’ ... Op de schema’s wordt dit voorlopig
enkel symbolisch aangeduid. Een exacte afbakening van de verschillende bestemmingen
(op perceelsniveau) zal gebeuren op het verordenend plan.
Een aantal zones binnen het plangebied vormen strategische projecten in functie van de
verdichting van het centrumgebied van Wevelgem (vanuit masterplan centrum Wevelgem)
en de reconversie of herinvulling van leegstaande bedrijfssites en panden (bv. New Franco
Belge, Alliance...). Deze strategische projecten en sites komen verder in dit hoofdstuk
uitgebreid aan bod.
En ook het hernemen en/of het gedeeltelijk wijzigen van enkele bestaande
gemeentelijke RUP’s komt verder in dit hoofdstuk aan bod.
Tot slot overlopen we ook een aantal kleinere wooninbreidingsprojecten, die op korte of
langere termijn kunnen worden ontwikkeld.
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S ch e ma rui m te l ijke op t i es - deel Wevelgem centrum
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Opmerking: dit is geen bestemmingsplan, maar een schematische weergave
voor de ruimtelijke opties in het RUP
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S ch e ma rui m te l ijke op t i es - deel Wevelgem No ord
( wo onwijke n e n ver k aveli ngen t en no or den van de sp o orl ijn)

RUP Marremstraat

legende
Wonen in ruime zin: woonwijken en verkavelingen ten noorden van de
spoorweg
Gemengde functies langs invalswegen (Roeselare- en Gullegemstraat)
RUP Kleine Molen

Woonlint in overgang naar open ruimte (wonen met beperkte nevenfuncties)
Gemeenschapsvoorzieningen (scholen, kerk, brandweer, ...)
Bedrijvigheid (grotere bedrijfssites)
Mogelijkheden tot wooninbreidingsprojecten
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Spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge
Vijverhof: ontspanningsoord (waterplas, recreatie, groen, reca)
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Opmerking: dit is geen bestemmingsplan, maar een schematische weergave
voor de ruimtelijke opties in het RUP
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Wijk- en buurtgroen (met fiets- en wandelverbinding)
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Opmerking: dit is geen bestemmingsplan, maar een schematische weergave
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5.2. masterplan centrum Wevelgem
De gemeente Wevelgem laat een masterplan opmaken voor de vernieuwing van het
centrum van Wevelgem op een geïntegreerde en participatieve manier. Het masterplan
voor het centrum van Wevelgem is een uitvoeringsgericht plan voor de omgeving van het
huidige zwembad en dubbele parking in het centrum van Wevelgem. Het zal een kader
vormen voor realisatie op korte en lange termijn, op kleine en grote schaal. Het masterplan
voor het centrum van Wevelgem geeft ook op een grotere schaal de structuren weer die
van belang zijn bij de verdere evolutie van het centrum van Wevelgem.
Het masterplan en de panelen die hierna worden weergegeven, zijn de tussentijdse
resultaten van het ontwerpend onderzoek in het kader van het masterplan centrum
Wevelgem (voorjaar 2018).
Dit onderzoek zal de komende maanden worden uitgewerkt tot een definitief masterplan.
Nadien worden de belangrijkste ruimtelijke keuzes en principes van het masterplan
verankerd in het RUP. En dit wordt ook afgestemd met de gedeeltelijke herziening van het
gemeentelijk mobiliteitsplan.
Naast de strategische sites en deelprojecten van het masterplan centrum Wevelgem zullen
in het RUP ook uitspraken worden gedaan over de mogelijke verdichting van het centrum
van Wevelgem: op welke plaatsen mag verdicht worden (met aantal bouwlagen) en ook op
welke plaatsen niet (meer) mag verdicht worden.
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MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM

MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM

KEUZE VOOR KWALITEIT

AANDACHT VOOR
VOETGANGERS & FIETSERS

Een masterplan is geen juridisch bindend document maar streeft naar een aantrekkelijk
toekomstbeeld voor het Wevelgemse centrum waaraan we met zijn allen, stap voor stap, willen
werken. Een aantal zaken kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden, andere zijn veeleer
toekomstmuziek op langere termijn.

AANLEIDING
In 2020 krijgt de gemeente
een gloednieuw zwembad
op de sportsite, waardoor de
bestaande zwembadsite vrijkomt.
Het masterplan streeft voor
deze vrijgekomen ruimte naar
een nieuwe maatschappelijke
meerwaarde. De site moet de
eerste bouwsteen van een
aantrekkelijker en leefbaarder
centrum worden.
DOEL
Het centrum van Wevelgem
ontwikkelen tot het kloppende
hart van de gemeente, op
basis van een duidelijke
langetermijnvisie. Een globaal
kader legt enerzijds enkele
ambitieuze basisprincipes vast

en creëert anderzijds de nodige
ruimte om ieder deelproject
creatief te kunnen uitwerken.

Het spreekt voor zich dat de
plannen op elkaar zullen worden
afgestemd.

CONTEXT
Voorafgaand aan het masterplan
zijn al heel wat plannen, visies
en schetsen opgemaakt.
Het masterplan bouwt voort
op die bestaande plannen.
Precies over dit geïntegreerde
toekomstperspectief denken we
graag samen met jullie na.

TIMING
In de aanloop naar deze
tentoonstelling verzamelde het
gemeentebestuur heel wat input
van sleutelfiguren en experts via
workshops waarbij ontwerpend
onderzoek centraal stond. Nu
vragen we jouw feedback op de
voorstellen, schetsen en ideeën
die zich tijdens die eerste fase
hebben gevormd. Die feedback
is belangrijk voor een volgende
workshop in april. In juni stelt het
gemeentebestuur het masterplan
opnieuw voor tijdens de opening
van het park Gemeentelijke
Hovingen.

Wevelgem startte recent ook de
herziening van het mobiliteitsplan
en de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de
deelgemeente Wevelgem. Beide
zijn uiteraard relevant voor de
realisatie van het masterplan.
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Dwarsparkeren langs het park

Openbaar domein is ook ontmoetingsruimte

Veel ruimte voor auto’s en een verkeerstechnische inrichting

Weinig ruimte voor voetgangers en
fietsers

STOP
STAPPERS - TRAPPERS - OPENBAAR VERVOER - PERSONENWAGENS
Het STOP-principe geeft voorrang aan de stappers, dan aan de trappers, vervolgens aan het openbaar
vervoer en dan pas aan personenwagens. Het principe vormt de basis van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het
belangrijkste argument: meer dan de helft van onze verplaatsingen zijn korte verplaatsingen, die gemakkelijk te
voet of met de fiets afgelegd kunnen worden.

Drie hoofdstructuren

GROEN FIETSLINT NOORD
Ten noorden van de N8, min of
meer langs het spoor, voorziet
het masterplan de aanleg van
een pad voor voetgangers en
fietsers dat een rustig en groen
alternatief kan zijn voor de
gewestweg. Het is de bedoeling
dat het pad de sportsite en de
nieuwe ontwikkelingen in de
stationsomgeving - en zo heel wat
publieke voorzieningen - verbindt.

Bepaalt het autoverkeer in het huidige centrum nog de ruimtelijke inrichting van het
publieke domein, dan wordt dat in de toekomst anders. Op basis van het STOP-principe maakt
Wevelgem enkele positieve keuzes voor voetgangers en ﬁetsers. Zo krijgt het trage verkeer meer
(veilige) ruimte, worden de centrumstraten groener en de beleving groter.

CENTRAAL PLEIN
Een autoluw plein met ruimte voor
terrasjes staat garant voor rust en
ontmoeting in het centrum.
Het gebruik van hoogwaardige
materialen voor de
voetgangerszones in het
ganse centrum zorgt voor een
samenhang tussen dit plein
en het aanpalende gebied
rond het gemeentehuis,
het CC Guldenberg, de
jeugdvoorzieningen, de school en
de kerk.

GROEN FIETSLINT ZUID
Ook ten zuiden van de N8
krijgen fietsers en voetgangers
een groen alternatief. Aan dit
groene pad kunnen bovendien
verschillende doorsteken naar het
open Leielandschap ten zuiden
worden voorzien.
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TRAAG EN VEILIG DOOR DE
CENTRUMSTRATEN

TRAGE DOORSTEKEN OM
DRUKKE CENTRUMSTRATEN TE
VERMIJDEN

FIETSSTRATEN

Vooropgestelde principes:
• obstakelvrij voetpad van
minstens 1,5 m breed
• fietspad van minstens 1,75 m
breed
• verhoogd fiets- en voetpad ten
opzichte van smallere rijweg
• kwaliteitsvolle en aantrekkelijke
materialen
• smallere rijweg vergemakkelijkt
de oversteek

Plaatsen die we dagelijks
bezoeken, moeten voor
voetgangers en fietsers vlot en
veilig te bereiken zijn. Zo stellen
we zowel ten noorden als ten
zuiden van de N8 een groene,
permanente verbinding voor:
Groen Fietslint Noord en Groen
Fietslint Zuid. Een aantal delen
van het pad bestaat al, andere
verbindingen moeten nog
gerealiseerd worden.

In straten die het vaakst door
fietsers worden gebruikt of
relatief smal zijn, kan de fietsstraat
geïntroduceerd worden. Het
principe is simpel: de fietser
krijgt er voorrang op de auto
en auto’s mogen er fietsers niet
inhalen. In Wevelgem werden al
dergelijke fietsstraten aangelegd.
Net als in vele andere steden en
gemeenten zijn ze een succes
en wordt het principe steeds
populairder.

MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM

Een nieuwe invulling van
het park opent ook mogelijkheden
voor wonen in combinatie met
een eventuele gelijkvloerse
horecafunctie. Vandaag wordt het
park op veel plaatsen begrensd
door garages en tuinpoortjes.

park in de kijker

Toch zijn de mogelijkheden groot.
Denk maar aan een tuinmuur die
tegelijk dienstdoet als zitbank, een
café met terras onder de kruinen
van de bomen of kwaliteitsvolle
appartementsgebouwen die
inspelen op de troeven van het

park en mooi opgaan in de groene
omgeving. Een beperkte ruimte voor
wonen (en horeca) draagt ook bij tot
de financiële haalbaarheid van de
heraanleg van deze zone.

Het bestaande park is als belangrijkste groenzone in
het centrum zonder meer een enorme troef voor Wevelgem.
Dankzij zijn centrale ligging vervult het park meerdere rollen:
van ontspannende wandelzone tot speelplein, van buitentuin
van de bibliotheek tot een unieke locatie voor evenementen…
De huidige heraanleg zorgt voor de transformatie naar een
eigentijds park waar beleving centraal staat.
referentie parkcafé

De uiteenlopende verwachtingen van het park vergroten
echter ook het risico op overbevraging van de groene ruimte.
Een uitbreiding van het park is daarom het overwegen waard.

referentie parkwoningen

referentie parkrand

Luchtfoto, 1952

Een oude luchtfoto toont hoe het park er
vroeger uitzag. Ook de huidige parking
en het huidige zwembad waren toen nog
groen, waardoor het kasteel (gemeentehuis)
volledig in het park stond. Het vrijkomen
van de zwembadsite geeft Wevelgem een
unieke kans om het park in zijn oude vorm
te herstellen, waarbij de bestaande parking
ondergronds gebracht kan worden.

vandaag

Bovendien kan het park gerust zichtbaarder, opener worden
gemaakt. Door de parkeerstrook langs de Vanackerestraat
en de parkeerzones aan het gemeentehuis is de toegang tot
het park voor voetgangers en fietsers te weinig bereikbaar
en aantrekkelijk. Dit is één van de aandachtspunten van het
ontwerp.
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Een nieuwe invulling van
het park opent ook mogelijkheden
voor wonen in combinatie met
een eventuele gelijkvloerse

Toch zijn de mogelijkheden groot.
Denk maar aan een tuinmuur die
tegelijk dienstdoet als zitbank, een
café met terras onder de kruinen

park en mooi opgaan in de groene
omgeving.
Een beperkte
ruimte voor
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wonen (en horeca) draagt ook bij tot
de financiële haalbaarheid van de

referentie tuinmuur

van de toenmalige bebouwing voor
de aanleg van de huidige parking.
De randen afwerken met nieuwe
bebouwing die kansen biedt

Op die manier krijgt het plein ook
de ideale afmetingen: 40 m breed,
een afstand die ook in andere
steden vaak gehanteerd wordt.

vanop het plein krijg je zicht op de
achterliggende gebouwen, zoals de
jeugdsite, de scholencampus en de
Porseleinhallen.

MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM

centrumplein
als trefpunt
De vraag naar een echt (markt)plein met leuke
terrasjes in het Wevelgemse centrum leeft. Logisch:
het centrum is dé plaats waar mensen elkaar
ontmoeten en publieke ruimte draagt bij aan de sociale
samenhang en levendigheid van een gemeente.
De juiste dimensies, de perfecte locatie, mooie gevels
met kansen voor horeca, aantrekkelijke materialen,
een autoluw karakter... De bestaande parking aan CC
Guldenberg kan er helemaal anders uitzien. Toch zijn
er een aantal elementen om rekening mee te houden.

Parkeerplaatsen worden best beperkt tot een 20-tal en
meegenomen in de globale vormgeving van het plein. Het
plein focust op kortparkeren voor de centrumfuncties in
de buurt. Lang(er) parkeren kan op andere plaatsen op
wandelafstand.
referentie materialisatie

De Grote Markt, vroeger vs nu

De huidige randen van de parking
maken visueel geen deel uit van het
plein. Het zijn zijgevels met ramen
en deuren, die verder op geen
enkele manier rekening houden met
het plein. Een gevolg van de afbraak
van de toenmalige bebouwing voor
de aanleg van de huidige parking.
De randen afwerken met nieuwe
bebouwing die kansen biedt

Betekenisloze randen

aan horeca, handel en publieke
functies kan het plein visueel
samenhangender én aantrekkelijker
maken. Nieuwe bebouwing moet
uiteraard goed ingepast worden in
de bestaande bebouwing.
Op die manier krijgt het plein ook
de ideale afmetingen: 40 m breed,
een afstand die ook in andere
steden vaak gehanteerd wordt.

Om de aantrekkelijkheid van het plein te vergroten, vraagt de
aanleg voldoende aandacht voor kwaliteitsvolle materialen
en groen. Bovendien biedt dit masterplan een uitgelezen kans
om in te spelen op duurzame mobiliteit en om een mobipunt,
een knooppunt van verschillende duurzame of gedeelde
vervoerssystemen, in de praktijk vorm te geven.

Tegelijk stelt het masterplan ook een
dieper plein voor: 100 m vanaf de
N8 om precies te zijn. De toegang
naar het cultureel centrum komt in
dat geval op het plein te liggen in
plaats van in een nauwe steeg, en
vanop het plein krijg je zicht op de
achterliggende gebouwen, zoals de
jeugdsite, de scholencampus en de
Porseleinhallen.
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campusgevoel
Het gebied tussen jeugdsite
De Koer en de Porseleinhallen
omvat heel wat publieke functies.
In het straatbeeld van de Deken
Jonckheerestraat zijn momenteel
heel wat omheiningen, hagen,
verharding en geparkeerde auto’s
aanwezig.

Een campusmodel zou meer
samenhang kunnen aanbrengen
in de open ruimte. Het laat toe
om mooie groene ruimtes tussen
de gebouwen te voorzien en de
open ruimte rond de scholen en
zorgvoorzieningen beter zichtbaar
en toegankelijker te maken.
Het kan ook de toegang tot de
Porseleinhallen aantrekkelijker
maken.

De publieke voorzieningen
worden zo met hun voeten in
het (publiek toegankelijke) groen
gezet. Er ontstaat een bijkomende
speelruimte voor de scholen en de
jeugdbeweging waar iedereen van
kan genieten.

Het Expo 58-paviljoen van Joegoslavië
is een belangrijk beschermd monument.
Oorspronkelijk gebouwd in het groen,
zit het vandaag veeleer verborgen achter een omheining en een sporthal. Het
herlocaliseren van de sporthal kan een
manier zijn om het gebouw opnieuw
volledig tot zijn recht te laten komen.

Toegang Porseleinhallen

Deken Jonckheerestraat

referenties

De campusomgeving is de ideale locatie om op een doordachte manier met hemelwater om te gaan. Laagtes in het
gras zorgen voor regenwaterbuffering en zijn leuke speelelementen voor de kinderen. De omgeving is ook de eerste
schakel van het groene zuidelijke fietslint met mogelijke verbindingen naar het open landschap van de Leie.

vandaag

Toegang Porseleinhallen

Deken Jonckheerestraat

De Deken Jonckheerestraat is een
ideale verbinding voor voetgangers
en fietsers. Enkel voor leveringen
en hulpdiensten is gemotoriseerd
verkeer nodig. Autoverkeer kan
perfect aan de randen opgevangen
worden, zodat voetgangers en
fietsers zich vrij kunnen bewegen.
Op korte afstand van de scholen,
Porseleinhallen en jeugdsite
komen een ‘zoen en vroem’ en
parkeerplaatsen voor mindervaliden.
TN-90

gemeente wevelgem, RUP wevelgem kern

De Deken Jonckheerestraat is een
ideale verbinding voor voetgangers
en fietsers. Enkel voor leveringen
en hulpdiensten is gemotoriseerd
verkeer nodig. Autoverkeer kan
perfect aan de randen opgevangen
worden, zodat voetgangers en
fietsers zich vrij kunnen bewegen.
Op korte afstand van de scholen,
Porseleinhallen en jeugdsite
komen een ‘zoen en vroem’ en
parkeerplaatsen voor mindervaliden.
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publieke / maatschappelijke functie naast
het CC Guldenberg kan het plein nieuw
leven inblazen.

MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM

het commerciële hart
Bestaande handelszaken langs de N8

referentie Mechelen

referentie Zuidboulevard Waregem

Het huidige aantal parkeerplaatsen
blijft behouden, al worden de
plaatsen wel herschikt. Dat moet
de verkeersdrukte op de N8 doen
afnemen:

Op een aantal vlakken
zoals bevolkingsdichtheid, publieke
voorzieningen en handel heeft
Wevelgem meer kenmerken van
een stad dan van een dorp. Het
masterplan wil daarom ook het
openbaar domein, de beleving van
de bewoners en gebruikers en het
parkeerbeleid een attractief stedelijk
karakter geven.

Ook al vormt de grote passage
langs de N8 een uitdaging voor
de leefbaarheid, commercieel is
het een grote troef voor de handel
en de diensten in het centrum van
Wevelgem.

referentie ARhus Roeselare

• gevaarlijke situaties worden
weggenomen, zoals dwarsparkeren
aan het park.
• zoekverkeer op de N8 wordt
beperkt door een aantal
centrumparkings niet langer
toegankelijk te maken vanop de N8.

• langs de invalswegen worden
parkings voorzien voor het verkeer
het centrum bereikt.

Het parkeerbeleid speelt vooral in
op het dagelijkse, comfortabele en
snelle winkelen. Een doordachte mix
van kort- en langparkeren verzekert
een vlotte bereikbaarheid.
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Het masterplan stelt een aanvullend
aanbod aan winkelpanden voor op de
kleinschalige historische panden langs
de invalswegen. De nieuwe panden
kunnen kansen bieden aan bestaande
handelszaken die wensen door te groeien.
Naast handel maken diensten, kantoren en
publieke voorzieningen het centrumplein
aantrekkelijk en levendig. Gevels die van
de avondzon genieten, worden bestemd
voor horeca met terrassen. Een extra
publieke / maatschappelijke functie naast
het CC Guldenberg kan het plein nieuw
leven inblazen.

rum
cent ing
park

P78
2

P1

25

s

Bib

la

fp
aa

m
ru
nt ing
ce
rk
pa

ente

een

IS
HU

P45

P20

gem

t
kor keren
par

P82

P45

RG

Grat

E
SPW

P

C
WZ

210

wandelafstand
5 min

cc

BE

P15

en
rker
ngpa
is la

EN
LD
GU

gr
be RK
PA
w
nieuEMBAD
ZW

P1

T
LOKE

geme

s
at

te

P12

JC dberge
Gou

LOK

P29

CHIRO
N
ALE

s

lu

mil
ca

tSin

P5

0
P10rum
P8

elein
Pors
en
hall

nt g
ce rkin
pa

P12

w
ocm

lyc

rum
lokaalencent
dienst

er
Elck

februari 2018
LEGENDE

e
ev
HO

Wevelgem centrum
schaal 1/2.500
0

50

100 Meters

Plein
belangrijk gebouw
nieuwbouw
zachte groene verbindingen
zachte dwarse verbindingen
P

aantal

parkeervlakken: langparkeren

P

aantal

parkeervlakken: kortparkeren

P

aantal

parkeervlakken: ondergronds
langsparkeren: kortparkeren

P

aantal

parking verdwijnt
nieuwe parking
wandelafstand 5/10 minuten
afslagbeweging parking

referentie Mechelen

referentie Zuidboulevard Waregem

referentie ARhus Roeselare
vi s ual i sati es : rub e n d’ hae n e | vor mg e vi ng : g iovan n i maes | l e i e dal

Het huidige aantal parkeerplaatsen
blijft behouden, al worden de
plaatsen
wel
herschikt. Dat moet
Leiedal,
juni
2018
de verkeersdrukte op de N8 doen

• gevaarlijke situaties worden
weggenomen, zoals dwarsparkeren
aan het park.
• zoekverkeer op de N8 wordt

• langs de invalswegen worden
parkings voorzien voor het verkeer
het centrumgemeente
bereikt. wevelgem, RUP wevelgem kern
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5.3.1. Toepassing afweging reconversie site New Franco Belge

5.3. Reconversie site New Franco Belge
De site van het voormalige bedrijf New Franco Belge is gelegen in de Leiestraat ten zuiden
van het centrumgebied van Wevelgem en grenst aan de open ruimte van de Leievallei.
De huidige eigenaar wenst deze site te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.
Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een specifieke beleidsdoelstelling
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De gemeente
Wevelgem wenst gebruik te maken van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke
reconversie van de site New Franco Belge ten gronde af te wegen.

•

Opvang van noden binnen de gemeente

Zoals aangegeven in het beleidskader van het PRS West-Vlaanderen moet in de eerste
plaats worden onderzocht “of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze
gebieden opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen,
bedrijvigheid, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen… . Het gaat om alle kerngebonden
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er
minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze ruimtevragen moeten worden
aangesneden.”
Op het gewestplan werd de site New Franco Belge bestemd als “gebied voor
milieubelastende industrieën”.
Afweging om de site her in te vullen met nieuwe milieubelastende industrie (huidige
bestemming):

Het reconversieproject op de site New Franco Belge wordt ook nog getoetst aan de andere
ruimtelijke principes voor reconversie uit het PRS West-Vlaanderen:
•

In relatie met de visie binnen het GRS

In het GRS staat deze site aangeduid op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur:
“bedrijvigheid: te evalueren en te integreren”. Binnen het GRS staan geen opties
geformuleerd betreffende dit reconversieproject, waardoor het beleidskader van het PRS
van toepassing is. Dit kon niet voorzien worden bij de opmaak van het GRS Wevelgem
(goedgekeurd op 17 augustus 2006), aangezien de gedeeltelijke herziening van het
PRS West-Vlaanderen pas vrij recent definitief werd goedgekeurd (dd. 11/02/2014). De
toepassing van dit provinciale beleidskader vormt een manier om deze bedrijfssite “te
evalueren”.

•

De ontwikkeling van nieuwe milieubelastende industrie van circa 2 ha is op
deze locatie moeilijk verenigbaar met de woonomgeving. De site is immers
omgeven door bestaande woonwijken. Zowel vanuit ruimtelijk-fysisch oogpunt
als vanuit milieutechnische overwegingen zouden nieuwe milieubelastende
bedrijfsactiviteiten te veel hinder en nadelige milieu-effecten veroorzaken voor de
omliggende woonomgeving.

•

Ook vanuit mobiliteitsoogpunt is het niet wenselijk om nieuwe milieubelastende
bedrijfsactiviteiten op deze site toe te laten. Dit zou immers te veel
vrachtwagenverkeer genereren, dat via de Leiestraat en Lauwestraat zou moeten
ontsloten worden richting de N8. Grote vrachtwagens zouden te veel hinder en
risico’s veroorzaken op vlak van verkeersonveiligheid en verkeersonleefbaarheid.

Voor deze reconversie is geen herziening van het GRS nodig. In het GRS wordt gestreefd
naar het verdichten van het verblijfsgebied. Het voorgestelde reconversieproject gaat uit
van deze basisdoelstelling.

•

Ook t.o.v. de landschappelijke waardevolle omgeving van de Leievallei zou te veel
hinder worden veroorzaakt.

•

Het grootste deel van de bedrijfsgebouwen werd ondertussen afgebroken.
Deze gebouwen waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan de huidige
functionele, technische, milieu-hygiënische en energetische vereisten van
duurzame hedendaagse bedrijfsgebouwen.

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, streven we naar een gemengd stedelijk
woonproject. We streven naar een stedelijke woondichtheid, omwille van de
ligging binnen de verstedelijkte kern van Wevelgem, binnen de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. We streven ook naar een gemengd project, waarbij naast
ruimte voor wonen ook lokale kantoren, diensten, buurtvoorzieningen en ruimte voor
openbaar groen worden nagestreefd, binnen een ruimtelijk doordacht en goed geordend
geheel.

Omwille van een gelijkaardige bovenstaande argumentatie is ook het herbestemmen van
de volledige voormalige bedrijfssite van New Franco Belge tot een lokaal bedrijventerrein
niet aangewezen, zowel vanuit stedenbouwkundig, mobiliteits- als milieu-oogpunt.
Een menging met lokale economische activiteiten (bv. kantoren en diensten) kan op deze
site worden nagestreefd.
De gemeente Wevelgem heeft ook afgewogen of er extra ruimte noodzakelijk is voor
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele en/of recreatieve voorzieningen. Het
projectgebied bevindt zich aan de rand van de kern van Wevelgem, maar nog op
wandelafstand van alle bestaande voorzieningen (scholen, recreatie, winkels...). De
locatie op zich lijkt zich niet te lenen tot het inplannen van nieuwe voorzieningen. De
gemeente investeerde al veel in de cluster van voorzieningen langs het Cultuurpad en in
het centrum van Wevelgem. Er is dus geen concrete ruimtebehoefte om op deze site te
worden opgevangen. Kleine, meer op de wijk gerichte voorzieningen zoals een crèche, een
tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte… kunnen wel gemengd worden.
Rekening houdende met het feit dat de voormalige bedrijfssite van New Franco Belge
ruimtelijk ingebed zit in het verblijfsgebied van Wevelgem (zie figuur gewenste ruimtelijke
structuur van het deelgebied Wevelgem), kan de gemeente Wevelgem de optie
ondersteunen om de voormalige bedrijfssite van New Franco Belge te herbestemmen

TN-92

tot een stedelijk woonproject. Dit reconversieproject kan een ruimtelijke en mentale
brug slaan tussen het centrumgebied van Wevelgem en de Leievallei. Het voorzien van
voldoende publiek groen bij het nieuwe woonproject zal het immers mogelijk maken dat
de groene Leievallei kan binnendringen in de bestaande woonomgeving. De omliggende
bouwblokken zijn relatief dicht bebouwd en er is weinig publieke, groene ruimte
aanwezig. Binnen het reconversieproject kan deze nood aan groen worden beantwoord
en kan er contact worden gemaakt met de Leievallei. Zo kan opnieuw de relatie worden
hersteld tussen de kern van Wevelgem en de Leievallei, die - historisch gezien - het
centrum van het maatschappelijk-economisch rijke vlasverleden van de gemeente is. De
Leievallei wordt opnieuw visueel en fysisch toegankelijk.
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•

•

Functies maximaal verweven

Kwalitatieve invulling staat centraal

Het reconversieproject op de site New Franco Belge moet voorzien in een verhoogd
aanbod woningen van verschillende typologieën. Bestaande (onvolledige) bouwblokken
moeten worden afgewerkt. Hogere gebouwen moeten worden omringd door voldoende
publieke groene ruimte. Er moet dus kwalitatief worden verdicht.
Groene elementen en de publieke ruimte moeten de structurerende elementen van
de reconversie vormen. Door het inplanten van extra publieke, groene ruimte en het
ontsluiten van de Leievallei, moet de reconversie ook ademruimte aan de bestaande
woonbuurt bieden. Binnen het reconversieproject moet de permeabiliteit van het gebied
worden verbeterd. Verder moet er worden rekening gehouden met de geldende normen
betreffende de vertraagde afvoer van het hemelwater en moet dit op een landschappelijke
wijze worden ingepast.

5.3.2. Ontwerpend onderzoek site New Franco Belge
Voor de reconversie van de site New Franco Belge zal het ontwerpend onderzoek verder
in de loop van het RUP-proces worden uitgevoerd. Nadien worden de belangrijkste
ruimtelijke keuzes en principes verankerd in het RUP. En dit wordt ook afgestemd met de
gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Panor am i s ch e vlucht foto’s van de si t e N ew Franc o B elge (2 014 )

De bedrijfsgebouwen werden ondertussen afgebroken met behoud van de
directeurswoning, kantoren en karakteristieke bakstenen muur langs de Leiestraat en de
schouw centraal op de site.

Leiedal, juni 2018
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5.4. Reconversie site Herpels
De bedrijfssite Herpels is gelegen in de Roodbaardstraat in het centrumgebied van
Wevelgem.
De huidige eigenaar wenst deze site te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.
Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een specifieke beleidsdoelstelling
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De gemeente
Wevelgem wenst gebruik te maken van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke
reconversie van de site Herpels ten gronde af te wegen.

5.4.1. Toepassing afweging reconversie site Herpels

•

•

Het reconversieproject op de site Herpels moet beantwoorden aan alle relevante
bepalingen voor het centrumgebied, inclusief de gemeentelijke groen- en parkeernormen.
Een duurzame en kwalitatieve herinvulling van de site moet worden nagestreefd. Verder
moet er worden rekening gehouden met de geldende normen betreffende de vertraagde
afvoer van het hemelwater.

Opvang van noden binnen de gemeente

Zoals aangegeven in het beleidskader van het PRS West-Vlaanderen moet in de eerste
plaats worden onderzocht “of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze
gebieden opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen,
bedrijvigheid, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen… . Het gaat om alle kerngebonden
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er
minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze ruimtevragen moeten worden
aangesneden.”
Op het gewestplan werd de site Herpels bestemd als “gebied voor milieubelastende
industrieën”.
Afweging om de site her in te vullen met nieuwe milieubelastende industrie (huidige
bestemming):
•

De ontwikkeling van nieuwe milieubelastende industrie is op deze locatie
moeilijk verenigbaar met de woonomgeving. De site is immers omgeven door
bestaande woonwijken en in deze stationsomgeving worden ook nog nieuwe
woonontwikkelingen gepland (zie RUP Stationsomgeving). Zowel vanuit ruimtelijkfysisch oogpunt als vanuit milieutechnische overwegingen zouden nieuwe
milieubelastende bedrijfsactiviteiten te veel hinder en nadelige milieu-effecten
veroorzaken voor de omliggende woonomgeving.

•

Ook vanuit mobiliteitsoogpunt is het niet wenselijk om nieuwe milieubelastende
bedrijfsactiviteiten op deze site toe te laten. Dit zou immers te veel
vrachtwagenverkeer genereren, dat via de Roodbaardstraat of de Brugstraat
zou moeten ontsloten worden richting de N8. Grote vrachtwagens zouden
te veel hinder en risico’s veroorzaken op vlak van verkeersonveiligheid en
verkeersonleefbaarheid.

•

De bedrijfsgebouwen voldoen niet meer aan de huidige functionele, technische,
milieu-hygiënische en energetische vereisten van duurzame hedendaagse
bedrijfsgebouwen.

Rekening houdende met het feit dat de voormalige bedrijfssite van Herpels ruimtelijk
ingebed zit in het centrumgebied van Wevelgem (zie figuur gewenste ruimtelijke structuur
van het deelgebied Wevelgem) en ook aansluit bij de reeds geplande woonontwikkelingen
van RUP Stationsomgeving, kan de gemeente Wevelgem de optie ondersteunen om de
voormalige bedrijfssite van Herpels te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.
Rekening houdende met de ligging binnen het centrumgebied wordt dit het liefst
gemengd met lokale economische activiteiten (bv. kleinschalige bedrijvigheid,
kantoren en diensten) en/of kleinschalige voorzieningen zoals een crèche, een
tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte…
Het reconversieproject op de site Herpels wordt ook nog getoetst aan de andere
ruimtelijke principes voor reconversie uit het PRS West-Vlaanderen:
•

In relatie met de visie binnen het GRS

Voor deze herbestemming is geen herziening van het GRS nodig. Het reconversieproject
situeert zich in het centrumgebied en de stationsomgeving van Wevelgem.
•

Functies maximaal verweven

Zoals hierboven aangegeven, wordt een menging van centrumfuncties nagestreefd.

TN-94

gemeente wevelgem, RUP wevelgem kern

Kwalitatieve invulling staat centraal

5.4.2. Ontwerpend onderzoek site Herpels
Voor de reconversie van de site Herpels zal het ontwerpend onderzoek verder in de loop
van het RUP-proces worden uitgevoerd. Nadien worden de belangrijkste ruimtelijke keuzes
en principes verankerd in het RUP.
En dit wordt ook afgestemd met de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
mobiliteitsplan.

5.5. Herinvulling site Alliance
De bedrijfssite Alliance international (vroeger Ipso) is gelegen in de Nieuwstraat ten
noorden van het centrumgebied van Wevelgem.
De huidige eigenaar wenst deze site her in te vullen met kleine en middelgrote bedrijven.
Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een specifieke beleidsdoelstelling
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De gemeente
Wevelgem wenst gebruik te maken van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke
reconversie van de site Alliance ten gronde af te wegen.

5.5.1. Toepassing afweging reconversie site Alliance

•

•

Het reconversieproject op de site Alliance moet beantwoorden aan de bovenstaande
randvoorwaarden op vlak van ruimte, mobiliteit en milieu. Een duurzame en kwalitatieve
herinvulling van de site moet worden nagestreefd. Verder moet er worden rekening
gehouden met de geldende normen betreffende de vertraagde afvoer van het
hemelwater.

Opvang van noden binnen de gemeente

Zoals aangegeven in het beleidskader van het PRS West-Vlaanderen moet in de eerste
plaats worden onderzocht “of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze
gebieden opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen,
bedrijvigheid, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen… . Het gaat om alle kerngebonden
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er
minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze ruimtevragen moeten worden
aangesneden.”
Op het gewestplan werd de site Alliance bestemd als “gebied voor milieubelastende
industrieën”. En in het BPA Wevelgem nr. 1f “Wijnberg” is deze site bestemd als nijverheid,
niet storend voor de woonomgeving en met nevenbestemming voor stapelplaatsen en
kleine bedrijven.

Kwalitatieve invulling staat centraal

5.5.2. Ontwerpend onderzoek site Alliance
Voor de reconversie van de site Alliance zal het ontwerpend onderzoek verder in de loop
van het RUP-proces worden uitgevoerd. Nadien worden de belangrijkste ruimtelijke keuzes
en principes verankerd in het RUP.
En dit wordt ook afgestemd met de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
mobiliteitsplan.

Afweging om de site Alliance her in te vullen met nieuwe nijverheid (huidige bestemming):
•

De ontwikkeling van nieuwe nijverheid van circa 2 ha is op deze locatie moeilijk
verenigbaar met de woonomgeving. Zowel vanuit ruimtelijk-fysisch oogpunt als
vanuit milieutechnische overwegingen zou nieuwe nijverheid te veel hinder en
nadelige milieu-effecten veroorzaken voor de omliggende woonomgeving.

•

Ook vanuit mobiliteitsoogpunt is het niet wenselijk om nieuwe nijverheid op
deze site toe te laten. Dit zou immers te veel vrachtwagenverkeer genereren,
dat via lokale woonstraten zou moeten ontsloten worden richting de N8.
Grote vrachtwagens zouden te veel hinder en risico’s veroorzaken op vlak van
verkeersonveiligheid en verkeersonleefbaarheid.

De optie om de site (gedeeltelijk) her in te vullen met nieuwe kleinschaligere bedrijven kan
worden aanvaard mits het respecteren van enkele strikte randvoorwaarden:
•

Ruimtelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld een maximum aantal bedrijven, een
maximale perceelsoppervlakte per bedrijf, een maximale bouwhoogte, een goede
ruimtelijke integratie met omliggende woonpercelen (bv. met groenbuffering)...

•

Randvoorwaarden op vlak van mobiliteit, bijvoorbeeld een maximumnorm qua
mobiliteitseffecten, geen grote vrachtwagens maar wel kleinschalig vrachtvervoer
(kleine vrachtwagens, bestelwagens, fietscargo...), het voorzien van voldoende
ruimte om te parkeren, circuleren en laden en lossen op eigen terrein ...

•

Randvoorwaarden op vlak van milieu, bijvoorbeeld geen milieubelastende of
bedrijven die storend zijn voor een woonomgeving.

Het reconversieproject op de site Alliance wordt ook nog getoetst aan de andere
ruimtelijke principes voor reconversie uit het PRS West-Vlaanderen:
•

In relatie met de visie binnen het GRS

Voor deze herinvulling met nieuwe kleinschaligere bedrijven is geen herziening van het
GRS nodig. Deze bedrijvigheid is aangeduid op de kaart van de gewenste ruimtelijke
structuur (“te evalueren en te integreren”).
•

Functies maximaal verweven

Een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen kan wellicht worden hergebruikt. Naast
kleinschalige bedrijven kan ook een menging met lokale stedelijke economie (bv. kantoren
en diensten) op deze site worden toegelaten.
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B esta an de k an to org e b o u we n van b e drijf Alliance i n de N i eu wst r a at

5.6. Herinvulling site Medibeg

5.6.1. RUP Wevelgem Menenstraat-Zuid

De bedrijfssite Medibeg is gelegen ten zuiden van de Menenstraat (N8) nabij de wijk de
Posthoorn.

De herinvulling van de bedrijfssite Medibeg met nieuwe KMO’s is conform het vigerende
RUP Menenstraat-Zuid. De stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP blijven van
toepassing.

De site is ondertussen verlaten. De huidige eigenaar wenst deze site her in te vullen met
KMO’s.

De site kan vlot ontsloten worden naar de Menenstraat (N8) en zo naar het hogere
wegennet (N32 en A19).
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5.7. Bestemming site Brille
De bedrijfssite Brille is gelegen langs de Moorselestraat in het noordwesten van de kern
van Wevelgem.
Het bedrijf is nog steeds actief.
Op het gewestplan werd de site Brille bestemd als “gebied voor milieubelastende
industrieën”.
De site Brille werd opgenomen in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.
In het GRS staat deze site aangeduid op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur:
“bedrijvigheid: te evalueren en te integreren”.
In het kader van dit RUP zal de huidige bestemming worden afgewogen. En dit wordt ook
afgestemd met de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

B PA 34 : sectora al BPA zon e vre e m de b e drij ve n - de e lp l an B ri lle (M B
11/05/2 0 01)
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5.8. Behouden of herzien van gemeentelijke RUP’s

5.8.2. RUP’s Wevelgem Menenstraat-Zuid, Menenstraat-Noord
A en Menenstraat-Noord B

5.8.3. RUP Wevelgem Marremstraat
Het RUP Wevelgem Marremstraat werd definitief goedgekeurd door deputatie van de
provincie West-Vlaanderen op 12/07/2012.

5.8.1. RUP Wevelgem Stationsomgeving en RUP Wevelgem
Kleine Molen

Het RUP Wevelgem Menenstraat-Noord A werd definitief goedgekeurd door deputatie van
de provincie West-Vlaanderen op 8/12/2011.

Het RUP Wevelgem Kleine Molen (definitieve goedkeuring door deputatie van de provincie
West-Vlaanderen op 12/07/2012) valt buiten het plangebied van dit gebiedsdekkend RUP
Wevelgem kern en blijft dus ongewijzigd behouden.

Het RUP Wevelgem Menenstraat-Zuid werd definitief goedgekeurd door deputatie van de
provincie West-Vlaanderen op 10/05/2012.

•

de aanleg van een ontbrekend stukje van een lokale openbare weg, het tracé valt nu
gedeeltelijk binnen zone voor landbouw;

Het RUP Wevelgem Menenstraat-Noord B werd definitief vastegesteld door de
gemeenteraad van Wevelgem op 10/11/2017.

•

het gedeeltelijk wijzigen van de zone voor verblijfsrecreatie in functie van
permanente bewoning;

•

er is een planologisch attest in voorbereiding;

•

...

Ook het RUP Wevelgem Stationsomgeving (definitieve goedkeuring door deputatie van de
provincie West-Vlaanderen op 8/12/2011) valt grotendeels buiten het plangebied van dit
RUP en wordt dus behouden, met uitzondering van één klein deel. Het westelijke deel van
het RUP, ter hoogte van de Nieuwe Markt, ligt volledig ingesloten en wordt daarom toch
opgenomen in het plangebied van dit gebiedsdekkend RUP Wevelgem kern.

nd plan

Voorlopig zijn er geen concrete aanleidingen om deze bestaande RUP’s te herzien.
Na de eerste publieke raadpleging en adviesronde rond deze startnota van dit
gebiedsdekkend RUP Wevelgem kern zal worden beslist om
•

OFWEL deze RUP’s binnen het plangebied van dit gebiedsdekkend RUP op te
nemen,

•

OFWEL om deze bestaande RUP’s te behouden en desgevallend buiten het
plangebied te laten.
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Er zijn enkele concrete aanleidingen om dit RUP gedeeltelijk te herzien:

9. Verordenend grafisch plan
•
•

Het plan rechts is een verkleinde weergave van het verordenend graﬁsch plan.
Er is ook een verordenend graﬁsch plan op groot formaat (schaal 1/2.500),
afzonderlijk van deze bundel.

RUP We velg em 7. 1 MAR R EM ST R A AT

ﬁguur 29: Verordenend graﬁsch plan
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5.9. Wooninbreidingsprojecten
5.9.1. Overzicht
In de kern van Wevelgem bevinden zich enkele onbebouwde gronden, bestemd
als woongebied en woonuitbreidingsgebied, die conform het GRS mogen worden
ontwikkeld. De meeste van deze gronden zijn reeds ingesloten door bestaande
bebouwing. De kern van Wevelgem kan dus nog groeien door gebruik te maken van deze
inbreidingsmogelijkheden.

WEV05c

WEV06

Het betreft volgende zones (codes vanuit woonprogrammatie):
•
WEV01b
Posthoorn 2
•
WEV02c
Katerstraat 3
•
WEV03a
Artoisstraat
•
WEV03b
Parkstraat
•
WEV04
Moorselestraat 1
•
WEV05c
Vinkestraat 2
•
WEV10
Moorselestraat 2 (Nieuwstraat)
•
WEV11
Roodbaardstraat
•
WEV15
Kweekstraat
•
WEV22
Normandiestraat

WEV04

WEV04
WEV04
WEV04

WEV04

WEV08

WEV24

WEV08

WEV08
WEV08

Opmerking: deze sites komen niet in dit overzicht aan bod omwille van verschillende
redenen:
•
WEV08 zit vervat in RUP Wevelgem stationsomgeving.
•
WEV20 (Sanctia Maria) zit vervat in RUP Wevelgem Menenstraat-Noord B.
•
WEV14 (met site New Franco Belge) kwam reeds aan bod als strategisch
reconversieproject.
•
Enkele grote zones vallen buiten het plangebied van dit RUP: WEV06 Kleine Molen,
WEV01a Posthoorn1 en WEV02a Katerstraat 1. Deze zones zijn uitbreidingsgericht en
komen niet aan bod in dit RUP.
•
WEV24 (site Brille) is op het gewestplan bestemd als milieubelastend industriegebied
en opgenomen in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.

WEV11

WEV10

WEV15
WEV22

WEV03a
WEV14
WEV02c WEV02c

WEV14

WEV03b

WEV02c

WEV20

WEV01b

WEV02a

Wevelgem
Legende

WEV01a*
WEV01a
WEV01a*

Nieuwe projecten
privaat
ja
neen
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5.9.2. WEV 01b - Posthoorn 2
Oppervlakte

1,06 ha

Bestemming

•
•

Woongebied (gewestplan)
Zones voor wonen (RUP Menenstraat-Zuid)

en
Men

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Combinatie van eengezinswoningen (2 bouwlagen +
dak) en appartementen (3 bouwlagen)

Woonprogrammatie 2016:

25 private woningen (middellange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Een klein deel is mogelijk overstromingsgevoelig (niet
effectief overstromingsgevoelig).

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Randvoorwaarden

at

Verblijfsgebied van Posthoorn, ten zuiden van de
Menenstraat N8

a
str
zel
We

Ligging

at
stra

Gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Menenstraat N8
Niet-gemotoriseerd verkeer: ook via dezelfde
insteek naar de Menenstraat N8

In het RUP Menenstraat-Zuid werd ook een bouwvrije
strook voorzien als doorzicht naar de open Leievallei.
Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0

50

100 Meters

5.9.3. WEV 02c - Katerstraat 3
Oppervlakte

1,97 ha

Bestemming

•
•

Woongebied (gewestplan)
Zones voor wonen (BPA 12b Kaeterhoek)

Verblijfsgebied van Wevelgem, ten zuiden van de
Menenstraat N8

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

36 private woningen (lange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Een deel is mogelijk overstromingsgevoelig (niet
effectief overstromingsgevoelig).

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Randvoorwaarden

Gemotoriseerd verkeer: via Katerstraat naar
Menenstraat N8
Niet-gemotoriseerd verkeer: ook via Katerstraat of
ook via fiets- en wandelverbinding naar Parkstraat
en richting centrum

t
aa
str

er
Kat

a
str

Steenbakkersstraat

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

100 Meters
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effectief overstromingsgevoelig
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5.9.4. WEV 03a - Artoisstraat

•
•

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

Minimum 25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Woon- en zorgcentrum en/of andere woonvormen
(maximum 3 bouwlagen)

Woonprogrammatie 2016:

61 private woningen (middellange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Een deel is mogelijk overstromingsgevoelig (niet
effectief overstromingsgevoelig).

Ontsluitingsmogelijkheden

•

Woongebied (gewestplan)
Projectzone voor menging van woonvormen:
woon- en zorgcentrum en andere woonvormen
(BPA 39a Artoisstraat-West)

a
str

Gemotoriseerd verkeer: via insteken naar Parkstraat
of Artoisstraat en zo naar de Menenstraat N8
Niet-gemotoriseerd verkeer: via fiets- en
wandelverbindingen naar Parkstraat, Artoisstraat
en Menenstraat

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
traat
Parks
0

5.9.5. WEV 03b - Parkstraat

kst
Par

Oppervlakte

1,36 ha

Bestemming

•
•

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

34 private woningen (lange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•

t
raa

Gemotoriseerd verkeer: via Parkstraat naar
Menenstraat N8
Niet-gemotoriseerd verkeer: ook via Parkstraat
of ook via fiets- en wandelverbinding richting
centrum

TN-102

at

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig

0

a
str

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

Smedenstraat

Steenbakkersstraat

k
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Randvoorwaarden

100 Meters

Woongebied (gewestplan)
Zones voor wonen (BPA 12b Kaeterhoek)
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Bestemming
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1,73 ha
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5.9.6. WEV 04 - Moorselestraat 1

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

11 private woningen (middellange termijn) en
11 private woningen (lange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Een deel is mogelijk overstromingsgevoelig (niet
effectief overstromingsgevoelig).

Ontsluitingsmogelijkheden

•

t
aa

Gemotoriseerd verkeer: via insteken naar
Moorselestraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: via dezelfde insteken
naar Moorselestraat

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

se
or
Mo

Randvoorwaarden

tr
ies
Lel

•

Po

at

Ligging

Woongebied (gewestplan)
Zones voor wonen (BPA 14a Moorselestraat)

a
tr
ns

•
•

t
aa
tr
ns

Bestemming

e
er
li
u
p

ke
Ei

1,99 ha

e
uk
Be

Oppervlakte

t
aa
tr
s
n

tra
les

at

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0
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5.9.7. WEV 05c - Vinkestraat 2
ds
Vel

2,53 ha

Bestemming

•
•

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

63 sociale woningen (middellange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Randvoorwaarden

at
tra

Oppervlakte

Groe
nin

gest

raat

Woongebied (gewestplan)
Zones voor wonen (BPA 16a Kloefhoek)

Gemotoriseerd verkeer: via insteken naar
Vinkestraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: ook via fiets- en
wandelverbindingen naar Vinkestraat

Schema van wegenis, pleintjes en groenzones in BPA.
Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

0
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5.9.8. WEV 10 Moorselestraat 2 (Nieuwstraat)
Oppervlakte

0,96 ha

Bestemming

Woongebied (gewestplan)

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

24 private woningen (lange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Randvoorwaarden

st
Nieuw

raat

Gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Nieuwstraat en/of Moorselestraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Nieuwstraat en/of Moorselestraat

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

e
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We

effectief overstromingsgevoelig
Mo
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e
0
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100 Meters

Bestemming

Woongebied (gewestplan)

Ligging

Centrumgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

at

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•

Randvoorwaarden

t
aa

at

r
st
eg

o
Sp

Ro
o

14 private woningen (lange termijn)

•

p
Ka

r
est
ell

Gul
leg
ems
tr a

ra
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Pap

0,55 ha

e
w
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t
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mogelijk overstromingsgevoelig
les
tra

5.9.9. WEV 11 Roodbaardstraat
Oppervlakte

er
vo

tr
ns
de

Ma

t
rk

d
ba
a

rd
st
ra

at

Gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Roodbaardstraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Roodbaardstraat

be
Al

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.
Brugstraat

o
Ho

tr
gs

t
aa

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0
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5.9.10. WEV 15 Kweekstraat
str
eek
Kw

0,91 ha

Bestemming

Woonuitbreidingsgebied (gewestplan)

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

25 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

23 private woningen (lange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Randvoorwaarden

aks
Koz

t
aa

Oppervlakte

at
tra

a
str
ek
lbe
To

a
str
rik
ve
l
Ko

Gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Kweekstraat en/of Kolverikstraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: via insteek naar
Kweekstraat en/of Kolverikstraat

a
estr
Lag

at

at

at

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0

50

100 Meters

5.9.11. WEV 22 Normandiëstraat
Oppervlakte

0,78 ha

Bestemming

Woongebied (gewestplan)

Ligging

Verblijfsgebied van Wevelgem

Bruto woningdichtheid

11 wooneenheden/ha

Gewenste woningtypologie

Eengezinswoningen (2 bouwlagen + dak)

Woonprogrammatie 2016:

9 private woningen (middellange termijn)

Overstromingsgevoelig?

Niet mogelijk en niet effectief overstromingsgevoelig

Ontsluitingsmogelijkheden

•
•

Gemotoriseerd verkeer: via Normandiëstraat en/of
Brouwerijstraat
Niet-gemotoriseerd verkeer: via Normandiëstraat
en/of Brouwerijstraat

Gemeentelijke groen- en parkeernormen zijn van
toepassing.

effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
0
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6. Hoe omgaan met het RUP als
planinstrument?
6.1.

Instrumentarium

Aspecten van ruimtelijke kwaliteit
Integraal waterbeheer en waterhuishouding

RUP- Algemene voorschriften

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

het doordacht inzetten van het
stedenbouwkundig instrumentarium

Minimum woningdichtheid

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

RUP - Specifieke voorschriften

Woningtypologie: eengezinswoningen, groepswoningen of
appartementsbebouwing
Bouwhoogte, aantal bouwlagen, bouwdiepte op de verdiepingen
Verplichte inrichtingsstudie bij grootschalige projecten
Opsomming van de criteria waarop een omgevingsvergunning wordt afgetoetst (o.a.
buffering, parkeren, integratie in omliggend weefsel, architecturale kwaliteit...)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (bestaand)

Groennorm bij nieuwe woonontwikkelingen: voldoende aaneengesloten buurtgroen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (in opmaak)

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

Wegwijzer voor kwaliteitsvolle woonprojecten

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

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

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

Afweging in kader van goede ruimtelijke ordening bij aanvraag vergunning

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

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

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

Administratieve
vereenvoudiging

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

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

•
•

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

•

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

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

•
•
•
•

Afgewerkte verkavelingen worden afgeschaft.

•

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

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

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET
RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDEND VASTLEGGEN?

WAT DAN WEL?

Groen- en
parkeervoorzieningen

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

Bepalingen omtrent publiek groen, parkeervoorzieningen.

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

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

Watertoets

Specifieke voorschriften rond buffering, infiltratie...

Bepalingen inzake waterinfiltratie en buffervoorzieningen.

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

De gewestelijke en provinciale verordeningen inzake
hemelwater toepassen.

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

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

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

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

Het centrumgebied van
Wevelgem kwalitatief
opwaarderen

Bestemmingen volgens de figuur van de gewenste ruimtelijke
structuur in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

•

•

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

•

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

•

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

•
•

Leiedal, juni 2018

Centrumas
= zone voor centrumfuncties
Centrumgebied + Overgangslinten naar het centrum
= zone wonen en gemengde functies

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

•

Verblijfsgebied
= Zone voor wonen in de ruime zin

•

Verblijfsgebied: zone voor wonen in ruime zin is een gebied waar wonen centraal
staat en een lichte verweving mogelijk is.

•

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

•

Overgangslinten naar de open ruimte is een gebied waar een halt wordt
toegeroepen aan de verdere verweving van functies (geen kleinhandel).

•

In elke bestemmingszone zijn zowel openbare groene als verharde ruimtes
toegelaten.
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Het afwerken van
onbebouwde percelen

Bestemmingen, woningtypologie, aantal bouwlagen, dakvorm

•
•

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

Bieden van rechtszekerheid aan onbebouwde percelen binnen reeds vigerende
woonbestemmingen.

Cultuur, verzorging,
onderwijs en andere
gemeenschapsvoorzieningen

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

•

Gemeenschapsvoorzieningen in de kern van Wevelgem
= Zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

Bieden van rechtszekerheid aan bestaande functies, het consolideren van
voldoende gemeenschapsvoorzieningen voor de kern van Wevelgem en zo het
garanderen van de leefkwaliteit.

•

Sportterreinen en sportaccommodatie in de kern van Wevelgem
= Zone voor dagrecreatie

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

Uitbouwen van een lokaal
groen en recreatief netwerk

•
•

Bedrijvigheid blijvend
integreren

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

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

Versterken van kerngebonden groen.

Meeste bedrijvigheid in Wevelgem is kleinschalig en goed geïntegreerd in het ruimtelijk Bieden van rechtszekerheid aan bedrijven.
weefsel. Ofwel opnemen in bestemmingsvoorschriften per zone; ofwel werken met
overdrukken.
De grotere bedrijvensites worden bestendigd in een aparte bestemmingszone op het
verordenend plan.

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDEND VASTLEGGEN?

Gedifferentieerd
woningaanbod binnen
het centrumgebied,
verblijfsgebied en
overgangslinten

Dichtheden bestaande bebouwing.

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

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

Gedetailleerd zoneringsplan.

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

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

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

Bepalingen omtrent voldoende buurtgroen...

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

De norm uit de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening toepassen.

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

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

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

De wegwijzer voor kwaliteitsvolle
woonprojecten hanteren.

Ruimtelijke kwaliteit bij
verbouwingen

WAT DAN WEL?

6.2.2. Strategische reconversie- en verdichtingsprojecten
THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

Het ontwikkelen van
strategische reconversie- en
verdichtingsprojecten in
functie van de vernieuwing
van het centrumgebied van
Wevelgem

•
•

Overdruk: gebieden met inrichtingsstudie (omschrijving van ruimtelijke
randvoorwaarden in stedenbouwkundige voorschriften).

Realiseren van centrumvernieuwing van Wevelgem, conform masterplan centrum
Wevelgem en het GRS Wevelgem.

Aanduiden mogelijke reconversie- en verdichtingsprojecten.
Een visie op de globale inrichting van het gebied a.h.v. een
inrichtingsstudie met ruimtelijke randvoorwaarden.

Elke ontwikkeling moet passen binnen een integrale visie op het gebied, zodat de
centrumvernieuwing op een kwaliteitsvolle manier kan gerealiseerd worden.
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THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDEND VASTLEGGEN?

WAT DAN WEL?

Het ontwikkelen van
strategische reconversie- en
verdichtingsprojecten in
functie van de vernieuwing
van het centrumgebied van
Wevelgem

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

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

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

De gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening toepassen bij het adviseren van
vergunningsaanvragen.

Een globale ordening van het gebied.

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

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

Een inrichtingsstudie beoordelen bij de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

Een minimum aan buurtgroen/wijkgroen per nieuwe inbreiding.

Buurtparkjes, wijkparkjes.

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

Gemeentelijke verordening toepassen.

6.2.3. Nieuwe wooninbreidingsprojecten
THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

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

•
•
•

Overdruk: gebieden met inrichtingsstudie (omschrijving van ruimtelijke
randvoorwaarden in stedenbouwkundige voorschriften).

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

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM NIET VERORDEND VASTLEGGEN?

WAT DAN WEL?

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

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

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

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

De gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening toepassen bij het adviseren van
vergunningsaanvragen.

Een globale ordening van het gebied.

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

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

Een inrichtingsstudie beoordelen bij de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

Een minimum aan buurtgroen/wijkgroen per nieuwe inbreiding.

Buurtparkjes, wijkparkjes.

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

Gemeentelijke verordening toepassen.

THEMA

WAT VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

Behouden en ontwikkelen
van groene slinger langs
spoorlijn

Gemeentepark met uitbreiding.
Recreatie- en sportcentrum.
Begraafplaats en andere gemeenschapsvoorzieningen.

Zones voor park, recreatie en
gemeenschapsvoorzieningen.

Verankeren van visie conform GRS en masterplan Wevelgem centrum.

Behouden van lokaal
buurtgroen

Belangrijkste buurtgroen.

Zones voor buurtgroen (overdruk).

Bieden van rechtszekerheid aan de buurtparkjes, cfr. GRS.

THEMA

WAT NIET VERORDENEND VASTLEGGEN IN HET RUP WEVELGEM
KERN?

CONCREET

WAAROM VERORDEND VASTLEGGEN?

Uitbouwen van een lokaal
groen en recreatief netwerk

Exhaustieve aanduiding van recreatief netwerk.

Wandel- en fietspaden doorheen de kern.

Verankeren van visie conform GRS en masterplan Wevelgem centrum.

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

Elke ontwikkeling moet passen binnen een integrale visie op het gebied, zodat
inbreidingen op een kwaliteitsvolle manier kunnen ontwikkeld worden.

6.2.4. Groen netwerk

Leiedal, juni 2018

TN-109

gemeente wevelgem, RUP wevelgem kern

TN-110

gemeente wevelgem, RUP wevelgem kern

EffectenBeoordeling

Topografische kaart

ER-2
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1. Effectenbeoordeling
Gemeentelijk RUP wevelgem
kern
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 voor de opmaak van RUP’s 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 deze van
toepassing zijn:

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

•

Plan-MER-screening

1.2.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER

•

Watertoets

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

•

Veiligheidsrapportage (VR)-toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

•

Herbevestigd agrarisch gebied

•

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’,10b ‘stadsontwikkelingsproject’ en
10e ‘aanleg van wegen’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een
klein gebied op lokaal niveau, met name de kern van gemeente Wevelgem. Het
betreft een kleine wijziging gezien de huidige hoofdfuncties binnen de kern van
Wevelgem als combinatie van wonen, handel, diensten en beperkte bedrijvigheid
worden behouden. Het RUP is bedoeld om de samenhang tussen de aanwezige
functies te optimaliseren, in functie van de leefbaarheid en woonkwaliteit. 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.

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•

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 plan-MER dient opgemaakt te worden

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden de opmerkingen verwerkt in
de scopingnota 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 plan-MER wordt tenslotte voorgelegd aan
de dienst milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een
plan-milieueffectenrapport vereist is.
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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.
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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
Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden volgende onderwerpen behandeld:
•

•

•

•

•

De administratieve vereenvoudiging en invoeren van een hedendaags ruimtelijk
beleidskader door het opmaken van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan
voor de kern van Wevelgem, ter vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s
en verkavelingsvoorschriften.
De vertaling van de gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van
Wevelgem en de woonconcentratie Mollegat, zoals opgenomen in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wevelgem, naar een verordenend grafisch plan en de
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
Een aantal zones binnen het plangebied vormen strategische projecten in functie van
de verdichting van het centrumgebied van Wevelgem (vanuit masterplan centrum
Wevelgem) en de reconversie of herinvulling van leegstaande bedrijfssites en panden
(bv. New Franco Belge, Alliance...).
Voor een aantal kleinere wooninbreidingsprojecten, die op korte of langere
termijn kunnen worden ontwikkeld, wordt geopteerd om te werken via een
inrichtingsstudie. In deze inrichtingsstudie zullen enkele concrete randvoorwaarden
(zoals de voorgestelde woondichtheden, het aantal bouwlagen, de ontsluiting voor
gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, de groennorm, de waterhuishouding,
de parkeernormen... ) worden afgetoetst worden via het vergunningenbeleid.
Enkele recente gemeentelijke RUP’s worden hernomen en/of gedeeltelijk herzien: RUP
Marremstraat, Menenstraat-noord A, RUP Menenstraat-noord B, RUP Menenstraatzuid. Een klein deel van het RUP Stationsomgeving wordt ook hernomen. Het RUP
Kleine Molen maakt geen deel uit van het plangebied van dit RUP.

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
(goedgekeurd door de Deputatie op 26 augustus 2006) en het gemeentelijk
woonplan (2008). Verder zal het RUP het lappendekken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften vervangen.

1.3.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten
kan hebben
Het plangebied is gelegen op ca. 1,1 km van de grens met Frankrijk en ca. 5,4 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.
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1.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma
Datum goedkeuring
startnota

x

juni 2018

scopingnota
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 eerste publieke raadpleging en adviesronde, 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
Het RUP zal bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefkwaliteit binnen de kern
van Wevelgem, in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en
het masterplan ‘centrum Wevelgem’. Zo wordt er o.a. meer ruimte voor openbaar groen en
belevingsvolle publieke ruimten voorzien.
Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd zijn.

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 RUP
omvat heel wat informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.

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

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
effectenbeoordeling.

2. Inschatting van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten
(screening)

2.

3.

B ode m

Wate r

Atmos f e e r e n
k l imatolo g is che
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G e luid

L icht

S tof f e l ijk e
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P
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N
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N*

N
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N
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Vernieuwing van het
centrum van Wevelgem
(cfr. masterplan)

P

N*

+

N*

N
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N*

N

N

N

N

N

N*

Omvang

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

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.

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

1.

Ruimte l ijk e
or de ning

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

G e zondhe id van de
me ns

2.1.1. Algemene methodiek

Wonen en verweving
van andere functies in de
kern van Wevelgem

Ing r e e p

2.1. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten

E e rste af weg i ng te n opz ichte van de e f f ec tdi s ci p li n es

D u ur

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

Realisatie van
verschillende wooninbreidingsprojecten,
verspreid over de kern

circa 14 ha
verspreid
over 10
sites

P
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+

N*

N

N*

N*

N

N

N

N

N

N*

Reconversie site New
Franco Belge
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P

N

+

N

N

N*
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N

N

N

N

N

N*

Reconversie site Herpels

0,5 ha

P

N

+

N

N

N*

N*

N

N

N

N

N

N*

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.

Herinvulling site Alliance

2 ha

P

N

N*

N

N

N*

N*

N

N*

N

N

N

N*

Herinvulling site
Medibeg

2,5 ha

P

N

N*

N

N

N*

N*

N

N*

N

N

N*

N*

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

Gedeeltelijke herziening
RUP Marremstraat

P

N

N*

N*

N

N*

N*

N

N

N

N

N*

N*

N: niet significant effect

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

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

Leiedal, juni 2018
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2.2. Planalternatieven
2.2.1. Locatie-alternatieven
Het RUP Wevelgem Kern is gericht op het realiseren van de administratieve
vereenvoudiging en de invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader door de
opmaak van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan, ter vervanging van het
lappendeken aan vigerende BPA’s en verkavelingsvoorschriften.
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.
Om de opportuniteiten en de knelpunten op een ruimtelijk verantwoorde manier aan te
pakken, heeft het gemeentebestuur van Wevelgem er voor geopteerd om niet te werken
met verschillende RUP’s. Men werkt met een gebiedsdekkend plan om de volledige kern
te analyseren en deze op een uniforme manier te benaderen met stedenbouwkundige
voorschriften. Dit nieuwe RUP vervangt dan ook meteen alle vorige stedenbouwkundige
plannen, wat de duidelijkheid en de rechtszekerheid ten goede komt. Door het RUP zullen
de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en bouwstenen verankerd worden. Hierdoor
kan een kwalitatieve ontwikkeling worden gerealiseerd.
Binnen het RUP en deze effectenbeoordeling worden dan ook geen verdere locatiealternatieven onderzocht.

2.2.2. Nulalternatief
In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het gewestplan en de diverse
BPA’s en RUP’s van toepassing. Het gemeentebestuur wenst door een nieuw en eenduidig
ruimtelijk plan duidelijkheid te creëren inzake de stedenbouwkundige voorschriften.
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.
Door het RUP is het mogelijk om, algemeen gesteld, uniforme stedenbouwkundige
voorschriften in te voeren. Hierdoor zal de ongestructureerde aanblik van de gemeente,
ten gevolge van een grote menging van bebouwingstypologieën, stelselmatig aangepakt
kunnen worden. Verder kunnen de diverse functies ook efficiënt verweven worden in
het kader van het optimaliseren van ruimtegebruik. Bijkomend wordt het mogelijk om
inbreidingsprojecten, ontmoetingsruimten, groenruimte... te voorzien in het RUP. Dit zal
eveneens de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen, alsook de mogelijkheid geven om
andere knelpunten weg te werken.
Bij het nulalternatief blijven de verschillende voorschriften bestaan, wat voor beperkingen
zorgt binnen het concept van verweving van functies en ontwikkeling van een uniform
woningbeleid. Zonder een uniformisering van de stedenbouwkundige voorschriften via
het RUP, kan de visie van het gemeentebestuur niet gerealiseerd worden.
In het nulalternatief blijven de huidige knelpunten o.a. woon- en ruimtelijke kwaliteit
bestaan en kunnen deze niet multidisciplinair aangepakt worden. Het nulalternatief wordt
dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze effectenbeoordeling.
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2.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied is momenteel grotendeels aangeduid als woongebied op het gewestplan.
Aangezien het plangebied een gemeentekern omvat, zijn er ook andere bestemmingen.
Dit is ook vanzelfsprekend, aangezien er naast wonen ook ruimte dient te zijn voor
de diverse functies binnen een woonkern. Deze functies omvatten o.a. bedrijvigheid
(kleinschalig), gemeenschapsvoorzieningen, parkgebieden, recreatie...
Elk van deze functies wordt vertaald naar een bestemming zoals bijvoorbeeld
bedrijvigheid, parkgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut...
Wijzigingen op een beperkte schaal zijn mogelijk binnen het RUP. Zo kunnen er kleine
verschuivingen ontstaan op vlak van bestemming. Echter zal het hier hoofdzakelijk een
gemengde bestemming betreffen zoals van ‘woongebied’ naar ‘wonen en gemengde
functies’.
De enige locaties waar een volledige bestemmingswijziging wordt voorzien, is ter
hoogte van de vernieuwing van het centrum van Wevelgem en de reconversie van
leegstaande bedrijfspanden en sites. Indien blijkt dat de voorgaande bestemming niet
langer in overeenstemming is met de draagkracht van de omgeving, is een reconversie
aangewezen. Dit wordt afgetoetst aan de hand van het beleidskader reconversie van het
PRS West-Vlaanderen.
Het is niet aangewezen om de hoofdbestemming van ‘woongebied’ te wijzigen in deze
gemeentekern. Resterende bestemmingswijzigingen worden uitgevoerd in het kader
van een doordacht ruimtelijk beleid. Deze dienen in overeenstemming te zijn met de
beleidsopties uit de structuurplannen.
Er worden binnen dit RUP en deze effectenbeoordeling dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.

2.3. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten

zijn er ook hoogspanningsleidingen aanwezig, die in het uiterst westelijk gedeelte effectief
het plangebied doorkruisen.

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

2.3.1. Effect op de gezondheid en de veiligheid
van de mens inclusief toets m.b.t. ruimtelijk
veiligheidsrapport
Referentiesituatie

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

Het plangebied omvat de kern van gemeente Wevelgem. Er zijn een aantal delen
aan te duiden zoals het centrum, de woonwijken ten noorden van de spoorweg
(Wijnberg, Kloefhoek) en de wijk van de Posthoorn. De bebouwing betreft hoofdzakelijk
woningen (van uiteenlopende typologie), maar ook kleinhandelszaken en andere
functies zoals bedrijvigheid, concentraties van grootschalige handelszaken en
gemeenschapsvoorzieningen en groenruimte. Verder wordt ook het woongehucht
‘Mollegat’ meegenomen in dit RUP.

Verdere ruimtelijke uitbreiding buiten de huidige morfologische grenzen wordt niet
voorzien. Specifieke activiteiten zoals handel kunnen binnen de bestemming ‘zone
voor wonen en gemengde functies’, voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen.
De activiteiten dienen aan het wonen verwant te zijn en mogen de draagkracht van
de omgeving niet overschrijden. Milieubelastende of -vervuilende bedrijven, Sevesoinrichtingen of sterk verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegestaan.

Uit een analyse blijken er een groot aantal economische entiteiten gevestigd te zijn binnen
het plangebied. Er is sprake van 22 klasse 1 inrichtingen en 75 klasse 2 inrichtingen. Deze
zijn verspreid over het gehele plangebied, echter valt het op dat er grote gedeelten van
de woongebieden geen klasse 1 of klasse 2 inrichting omvatten. Deze zijn vaak eerder
geclusterd. ‘Mollegat’ omvat 1 klasse 2 inrichting.

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 van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt nagegaan in welke mate de
activiteiten verenigbaar zijn met de omgeving en kunnen verdere voorwaarden worden
opgelegd om de potentiële hinder te beperken.

Daarnaast zijn er nog de resterende klasse 3 (meldingsplichtige) activiteiten. Deze
omvatten bijvoorbeeld zaken zoals: stookolietanks, propaangastanks, lozen van
huishoudelijk afvalwater, kappersalon, schrijnwerkerijen, garages... Het betreft
voornamelijk kleinhandelszaken en meldingsplichtige woonactiviteiten.
Volgens de milieudienst van gemeente Wevelgem zijn er geen recente klachten of andere
vormen van milieuhinder in relatie met het plangebied. Er zijn geen specifieke problemen
gekend i.v.m. de gezondheid of de veiligheid van mensen.
Aangezien het plangebied zich in verstedelijkt gebied bevindt, is er sprake van (uitvoerige)
bedrijvigheid in de ruime omgeving. Dit omvat zowel kleinschalige activiteiten die goed
verenigbaar zijn met een woonomgeving zoals; handel, diensten, cultuur en sport, horeca...
alsook groothandel, fabricage en industrie, land- en tuinbouw... De meest nabijgelegen
bedrijvenzone is gelegen ten oosten op ca. 200 meter, met name “Industriezone
Wevelgem-Zuid”. Verder omvat het nabijgelegen Kortrijk diverse zones specifiek voor
bedrijvigheid zoals bedrijvenzone Waterven, maar deze vallen buiten de scope van dit RUP.
Het plangebied is aanpalend gelegen aan de ‘Internationale Luchthaven KortrijkWevelgem’. De luchthaven situeert zich deels op grondgebied van Wevelgem en deels
op grondgebied van Bissegem. De luchthaven is geëvolueerd naar een polyvalente
luchthaven en wordt hoofdzakelijk als vrijetijds- en sportvliegveld gebruikt. Verder wordt
het ook deels als zakenluchthaven (11%) en deels als helikopterbasis (25%) aangewend.
Gedeelten van het plangebied, specifiek de woonkern van Wevelgem (westelijk en
oostelijk gedeelte), en het deelgebied ‘Mollegat’ bevinden zich binnen de perimeter van
2 km rondom een Seveso-inrichting. Op die manier valt het plangebied binnen de
perimeter van 2 Seveso-inrichtingen, met name de lagedrempelinrichtingen: “Cappelle
Pigments NV” en “Recticel”.
Cappelle Pigments NV (Menen) is een particuliere onderneming met als hoofdactiviteit de
productie van pigmenten voor diverse toepassingen.

Een gedeelte van het plangebied is aangeduid op de luchtvaartadvieskaart. Dit houdt
in dat er conform het artikel 35, §16 van het Omgevingsvergunningsbesluit advies
dient gevraagd te worden aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer als het voorwerp van de vergunningsaanvraag
betrekking heeft op een constructie die één van de hierna vermelde hoogtes overschrijdt:
1° zestig meter boven het maaiveld

Recticel

Cappelle Pigments

0

2° een hoogte die per gemeente of per duidelijk omschreven gebied ten opzichte van het
maaiveld is bepaald

0,5

Legende

!

Er worden geen aanpassingen aan de gasleiding van Fluxys en de hoogspanningsleidingen
voorzien. Mits de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, is er hieromtrent geen
aanzienlijk risico te verwachten.

!

RVR-toets
Binnen het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen en worden geen Sevesoactiviteiten toegelaten. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt dus in
het RUP uitgesloten. Het oostelijk en westelijk gedeelte van het plangebied is wel
gelegen binnen de 2 km van een Seveso-inrichting, met name binnen de perimeter
van de lagedrempelinrichtingen Cappelle Pigments en Recticel. 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.

In het westelijk gedeelte van het plangebied is een gasleiding van Fluxys in gebruik. Verder
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Recticel (Wevelgem) is een Belgische beursgenoteerde groep, gespecialiseerd in
producten op basis van polyurethaanschuim.

Leiedal, juni 2018

1 Kilometers

Luchtvaartadvieskaart
Bron: informatie Vlaanderen (wms), mei 2018
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Leemten in de kennis

2.3.2. Effect op de ruimtelijke ordening

•

Referentiesituatie

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. de
gezondheid en veiligheid van de mens die in het verder verloop van het RUP dienen
meegenomen te worden.

Naast een groot aantal woningen valt het op dat belangrijke centrumfuncties gebundeld
zijn langs de N8 en de verbindingsstraten met Gullegem, Moorsele en Lauwe. De meeste
winkels voorzien in dagelijkse producten. In het centrum bevinden zich eveneens
speciaalzaken en diverse hotels, restaurants en cafés.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Het plangebied omvat de kern van Wevelgem. Er zijn een aantal delen aan te duiden zoals
het centrum, de woonwijken ten noorden van de spoorweg (Wijnberg, Kloefhoek) en de
wijk van de Posthoorn. De bebouwing betreft hoofdzakelijk woningen (van uiteenlopende
typologie), maar ook kleinhandelszaken en andere functies zoals bedrijvigheid,
gemeenschapsvoorzieningen, groene en verharde publiek en private ruimten.

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect

Ten noorden van de N8 valt het op dat er belangrijke gemeenschapsvoorzieningen
aanwezig zijn zoals een kerk, gemeentehuis, het zwembad en sporthal....
Ten zuiden van de N8 is er een bundeling van scholen, een woonzorgcentrum en het
cultureel centrum op te merken.

Nee

Open ruimte binnen het plangebied is in beperkte mate aanwezig en beperkt zich tot de
sporadisch aanwezige parken, sportvelden en graslanden. Ten zuiden van het centrum van
Wevelgem bevindt zich de open ruimte van de Leievallei.
Op het gewestplan Kortrijk (k.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) wordt het plangebied als
volgt aangeduid:
•

woongebied

•

woonuitbreidingsgebied

•

gebied voor milieubelastende industrie

•

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

•

agrarisch gebied

•

parkgebied

•

gebied voor dagrecreatie

•

natuurgebied

Het deelgebied ‘Mollegat’ vormt een klein woongehucht in het gebied ‘Ter Biest’ en is deels
gelegen op grondgebied Wevelgem en deels op grondgebied Bissegem. De bebouwing
betreft hoofdzakelijk woningen (van beperkt uiteenlopende typologie), zijnde rijwoningen
of ruime woningen met grote tuinen.
Er is zijn diverse BPA’s en RUP’s van toepassing met betrekking tot het plangebied.
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingsnota “3. Juridische Toestand”.
Het RUP is in overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Wevelgem. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingsnota “4.
Planningscontext”. Echter worden hieronder, specifiek, een aantal zaken hieruit opnieuw
vermeld omdat deze een invloed uitoefenen inzake de discipline Ruimtelijke Ordening:
Volgens het RSV (definitief vastgesteld op 23 september 1997 en gedeeltelijk herzien in
2003 en 2010) is het plangebied gelegen binnen de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Kortrijk. Dit betekent dat er in kwantitatief en kwalitatief opzicht potenties bestaan
inzake woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische
activiteiten.

ER-8

Gemeente wevelgem, RUp wevelgem kern

In het richtinggevend deel van het PRS West-Vlaanderen (goedkeuring op 6 maart 2002,
herziening goedgekeurd op 1 februari 2014 door minister) zijn er een aantal beleidsopties
opgenomen die relevant zijn voor dit RUP. Concreet kan er gesteld worden dat het
ontwikkelen van stedelijk gebied dient te gebeuren met respect voor de draagkracht van
het betrokken stedelijk gebied. Er dient steeds gestreefd te worden naar een kwalitatieve
stedelijke woon- en leefomgeving. In het PRS West-Vlaanderen wordt het verstedelijkte
gebied van Kortrijk binnen de Leieruimte gesitueerd. Bijkomend wordt er gesteld
dat reconversie binnen de bebouwde ruimte gestimuleerd moet worden. Dit moet in
overeenstemming zijn met de ruimtelijke principes voor reconversie. Deze bepalingen
uit de herziening van het PRS West-Vlaanderen zijn zeer relevant voor de potentiële
reconversieprojecten binnen het plangebied van het RUP.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorziet volgende visie voor de kern van
Wevelgem:
Wevelgem wordt verder uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk. Het centrum van Wevelgem wordt opgewaardeerd en heeft naast een woon-,
winkel- en werkcentrum ook de rol van verzorgend, cultureel en administratief centrum
voor Groot Wevelgem. Wevelgem voert een stedelijk aanbodbeleid op vlak van wonen en
bedrijvigheid. In dit deelgebied Wevelgem worden dan ook bijkomende ontwikkelingen
op niveau van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk voorzien (nl. de uitbreiding van het
regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, de ontwikkeling van de kleinhandelszone N8
en het stedelijk woongebied Kleine Molen).

Het woonplan 2008 (en de woonprogrammatie 2016) vormt de basis voor het
woonbeleid. Wevelgem heeft de ambitie om te zorgen dat het aanbod aan bestaande
bouwmogelijkheden effectief op de markt komt, zodat er voldoende ruimte vrijkomt voor
extra huishoudens, onder meer ten gevolge van gezinsverdunning en vergrijzing. Om te
voldoen aan de huidige woonnoden zet Wevelgem in op kleinere kavels zodat het aanbod
bescheiden woningen opgedreven wordt.

Er is beperkt landbouwgebruik in het plangebied. Voornamelijk in het noordelijk
gedeelte van het plangebied is er landbouw op te merken. Verder zijn er een aantal
percelen verspreid over het gehele plangebied, die eveneens in gebruik zijn voor
landbouwactiviteiten. Er wordt voornamelijk gras, mais en diverse groenten, kruiden en
sierplanten geteeld. Het plangebied is niet aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied
(HAG) binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur. Het plangebied
is wel voor een groot gedeelte omgeven door percelen in landbouwgebruik die ook
aangeduid zijn als gelegen binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische
structuur, als herbevestigd agrarisch gebied.
Zie k a ar t L andb o u wg e b ruiks pe rce l e n 2 01 5 >

Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2017
Legende
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Doordat de nadruk bij het creëren van woongelegenheden ligt op wooninbreiding en
verdichting, kan het nieuw aansnijden van open ruimte worden vermeden.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
1. Verweving van wonen en andere functies in de kern van Wevelgem
Het RUP wil in de eerste plaats een kader scheppen voor een administratieve
vereenvoudiging en invoering van een hedendaags ruimtelijk beleidskader, door het
opmaken van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Wevelgem.
Uitgangspunt hierbij is de vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en
verkavelingsvoorschriften.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Wevelgem bevat de visie op de gewenste
ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Wevelgem, die in dit RUP wordt vertaald
naar een verordenend grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
Het uiteindelijke RUP zal eenduidige voorschriften omvatten, uitgewerkt op het niveau
van kadastrale percelen. Het gebied waar gewoond wordt, zal (in grote lijnen) opgedeeld
worden in volgende zones:
• wonen en gemengde functies (centrumgebied + overgangslinten naar het
centrumgebied uit GRS)
•

wonen in de ruime zin (verblijfsgebied uit GRS)

•

wonen met beperkte nevenfuncties (overgangslinten naar de open ruimte uit GRS)

Voor de verschillende wooninbreidingsprojecten wordt geopteerd om te werken via
een inrichtingsstudie. In deze inrichtingsstudie zullen enkele concrete randvoorwaarden
(zoals de voorgestelde woondichtheden, het aantal bouwlagen, de ontsluiting voor
gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, de groennorm, de waterhuishouding, de
parkeernormen... ) worden afgetoetst worden via het vergunningenbeleid.
Er kan geacht worden dat de voorgestelde randvoorwaarden garant zullen staan voor een
kwalitatief woonbeleid. De ontwikkelingen dienen in overeenstemming te zijn met het
woonplan (2008) en de woonprogrammatie (2016).

4. Reconversie site New Franco Belge
De site van het voormalige bedrijf New Franco Belge is gelegen in de Leiestraat ten zuiden
van het centrumgebied van Wevelgem en grenst aan de open ruimte van de Leievallei.
De huidige eigenaar wenst deze site te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.

2. Vernieuwing van het centrumgebied van Wevelgem (cfr. masterplan)
De gemeente Wevelgem laat een masterplan opmaken voor de vernieuwing van het
centrum van Wevelgem op een geïntegreerde en participatieve manier. Het masterplan
voor het centrum van Wevelgem is een uitvoeringsgericht plan voor de omgeving van het
huidige zwembad en dubbele parking in het centrum van Wevelgem. Het zal een kader
vormen voor realisatie op korte en lange termijn, op kleine en grote schaal. Het masterplan
voor het centrum van Wevelgem geeft ook op een grotere schaal de structuren weer die
van belang zijn bij de verdere evolutie van het centrum van Wevelgem.
Het masterplan en de panelen die in de toelichtingsnota worden weergegeven, zijn de
tussentijdse resultaten van het ontwerpend onderzoek in het kader van het masterplan
centrum Wevelgem (voorjaar 2018). Dit onderzoek zal de komende maanden worden
uitgewerkt tot een definitief masterplan. Nadien worden de belangrijkste ruimtelijke
keuzes en principes van het masterplan verankerd in het RUP en in het gemeentelijk
mobiliteitsplan.
Naast de strategische sites en deelprojecten van het masterplan centrum Wevelgem zullen
in het RUP ook uitspraken worden gedaan over de mogelijke verdichting van het centrum
van Wevelgem: op welke plaatsen mag verdicht worden (met aantal bouwlagen) en ook op
welke plaatsen niet (meer) mag verdicht worden.
Er kan geacht worden dat deze vernieuwing tot een verhoging van de ruimtelijke
leefkwaliteit zal leiden. Het is in overeenstemming met het GRS en maakt deel uit van de
beleidsvisie van het gemeentebestuur.

Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een specifieke beleidsdoelstelling
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De gemeente
Wevelgem maakt gebruik van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke reconversie van
de site New Franco Belge ten gronde af te wegen.
Uitgebreide tekst: zie toelichtingsnota punt 5.3
Rekening houdende met het feit dat de voormalige bedrijfssite van New Franco Belge
ruimtelijk ingebed zit in het verblijfsgebied van Wevelgem (zie figuur gewenste ruimtelijke
structuur van het deelgebied Wevelgem), kan de gemeente Wevelgem de optie
ondersteunen om de voormalige bedrijfssite van New Franco Belge te herbestemmen
tot een stedelijk woonproject. Dit reconversieproject kan een ruimtelijke en mentale
brug slaan tussen het centrumgebied van Wevelgem en de Leievallei. Het voorzien van
voldoende publiek groen bij het nieuwe woonproject zal het immers mogelijk maken dat
de groene Leievallei kan binnendringen in de bestaande woonomgeving. De omliggende
bouwblokken zijn relatief dicht bebouwd en er is weinig publieke, groene ruimte
aanwezig. Binnen het reconversieproject kan deze nood aan groen worden beantwoord
en kan er contact worden gemaakt met de Leievallei. Zo kan opnieuw de relatie worden
hersteld tussen de kern van Wevelgem en de Leievallei, die - historisch gezien - het
centrum van het maatschappelijk-economisch rijke vlasverleden van de gemeente is. De
Leievallei wordt opnieuw visueel en fysisch toegankelijk.
Het huidige voorstel is het gevolg van een evenwichtige afweging van de verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden. Deze reconversie zal zorgen voor een opwaardering van
de site en dankzij de inplanting van nieuw openbaar groen ook een reële toegevoegde
waarde zal bieden aan de omgeving.

5. Reconversie site Herpels
3. Realisatie van verschillende wooninbreidingsprojecten, verspreid over de kern

De bedrijfssite Herpels is gelegen in de Roodbaardstraat in het centrumgebied van
Wevelgem.

In de kern van Wevelgem bevinden zich enkele onbebouwde gronden, bestemd als
woongebied en woonuitbreidingsgebied, die conform het GRS mogen ontwikkeld
worden. De meeste van deze gronden zijn reeds ingesloten door bestaande bebouwing.
De kern van Wevelgem kan dus nog groeien door gebruik te maken van deze
inbreidingsmogelijkheden.

De huidige eigenaar wenst deze site te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.
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de site Herpels ten gronde af te wegen.
Uitgebreide tekst: zie toelichtingsnota punt 5.4
Rekening houdende met het feit dat de voormalige bedrijfssite van Herpels ruimtelijk
ingebed zit in het centrumgebied van Wevelgem (zie figuur gewenste ruimtelijke structuur
van het deelgebied Wevelgem) en ook aansluit bij de reeds geplande woonontwikkelingen
van RUP Stationsomgeving, kan de gemeente Wevelgem de optie ondersteunen om de
voormalige bedrijfssite van Herpels te herbestemmen tot een stedelijk woonproject.
Rekening houdende met de ligging binnen het centrumgebied wordt dit het liefst
gemengd met lokale economische activiteiten (bv. kleinschalige bedrijvigheid,
kantoren en diensten) en/of kleinschalige voorzieningen zoals een crèche, een
tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte…
Op basis van de motivering kan er geconcludeerd worden dat de voorgestelde
bestemming de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt. Echter is de uiteindelijke
samenstelling van de kleinschalige voorzieningen op de site nog niet finaal bepaald.
Dit betekent dat er fluctuaties mogelijk blijven op vlak van mobiliteit, afhankelijk van de
aard van de voorzieningen. Dit wordt verder besproken bij de discipline mobiliteit. Er kan
geacht worden dat op vlak van ruimtelijke ordening er geen negatieve effecten zullen
onderstaan doordat het project moet beantwoorden aan alle relevante bepalingen voor
het centrumgebied, inclusief de gemeentelijke groen- en parkeernormen.

6. Herinvulling site Alliance
De bedrijfssite Alliance international (vroeger Ipso) is gelegen in de Nieuwstraat ten
noorden van het centrumgebied van Wevelgem.
De huidige eigenaar wenst deze site her in te vullen met kleine en middelgrote bedrijven.
Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een specifieke beleidsdoelstelling
opgenomen aangaande de reconversie binnen de bebouwde ruimte. De gemeente
Wevelgem wenst gebruik te maken van deze beleidsdoelstelling om de mogelijke
reconversie van de site Alliance ten gronde af te wegen.
Uitgebreide tekst: zie toelichtingsnota punt 5.5
De optie om de site (gedeeltelijk) her in te vullen met nieuwe kleinschaligere bedrijven kan
worden aanvaard mits het respecteren van enkele strikte randvoorwaarden:
•

Ruimtelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld een maximum aantal bedrijven, een
maximale perceelsoppervlakte per bedrijf, een maximale bouwhoogte, een goede
ruimtelijke integratie met omliggende woonpercelen (bv. met groenbuffering)...

•

Randvoorwaarden op vlak van mobiliteit, bijvoorbeeld een maximumnorm qua
mobiliteitseffecten, geen grote vrachtwagens maar wel kleinschalig vrachtvervoer
(kleine vrachtwagens, bestelwagens, fietscargo...), het voorzien van voldoende
ruimte om te parkeren, circuleren en laden en lossen op eigen terrein...

•

Randvoorwaarden op vlak van milieu, bijvoorbeeld geen milieubelastende of
bedrijven die storend zijn voor een woonomgeving.

Het huidige voorstel houdt reeds rekening met de mogelijke relevante invloeden, met
name de bezettingsgraad (van bedrijvigheid), de vereiste hoeveelheid landschappelijke
inkleding en de verkeersbewegingen (mobiliteit). Er kan geacht worden dat indien
deze factoren verder meegenomen worden om het finale ontwerp op te stellen en een
correcte afweging uitgevoerd wordt, de invloeden op de omgeving en specifiek het lokale
wegennetwerk beperkt zullen zijn en de draagkracht niet overschrijden.

7. Herinvulling site Medibeg

Leemten in de kennis

De bedrijfssite Medibeg is gelegen ten zuiden van de Menenstraat (N8) nabij de wijk de
Posthoorn.

•

De site is ondertussen verlaten. De huidige eigenaar wenst deze site her in te vullen met
KMO’s.
De herinvulling van de bedrijfssite Medibeg met nieuwe KMO’s is conform het vigerende
RUP Menenstraat-zuid. De stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP blijven van
toepassing.
De site kan vlot ontsloten worden naar de Menenstraat (N8) en zo naar het hogere
wegennet (N32 en A19).

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. de
ruimtelijke ordening die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Het betreft een herinvulling van de site conform het vigerend RUP. Dit zal geen relevante
effecten veroorzaken met betrekking tot ruimtelijke ordening. Er dient aandacht gegeven
te worden aan het feit dat t.o.v. de huidige situatie er een verhoogde verkeersdruk
gegenereerd kan worden. Dit wordt besproken bij de discipline mobiliteit.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

8. Gedeeltelijke herziening RUP Marremstraat
Het RUP Wevelgem Marremstraat werd definitief goedgekeurd door deputatie van de
provincie West-Vlaanderen op 12/07/2012.
Er zijn enkele concrete aanleidingen om dit RUP gedeeltelijk te herzien:
•

De aanleg van een ontbrekend stukje van een lokale openbare weg. Het tracé valt nu
gedeeltelijk binnen zone voor landbouw.

•

Het gedeeltelijk wijzigen van de zone voor verblijfsrecreatie in functie van
permanente bewoning.

•

Er is een planologisch attest in voorbereiding.

Een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling wordt nagestreefd. Er kan geacht worden dat
er geen negatieve effecten zullen ontstaan ten gevolge van deze herziening.

9. Herbevestigd agrarisch gebied
Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan
de landbouw door het RUP.
De hoofdfunctie, met name landbouw, zal in het noordelijk gedeelte behouden blijven.
Hierbij wordt rekening gehouden enige verdere beperkte ontwikkeling van het Vijverhof.
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Bergelen

West-Vlaamse Leievallei

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, mei 2012
Legende

VEN: grote eenheid natuur
VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling
IVON: natuurverwevingsgebied
Omgeving LAR-zuid
0
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2.3.3. Effect op de biodiversiteit, fauna en flora
Referentiesituatie
Het plangebied bevat beperkte hoeveelheid openbaar groen, met name het
gemeentepark en enkele groenzones op buurt- en wijkniveau. In het noorden van het
plangebied is er wel een grote open ruimte (omgeving het ‘Vijverhof ) waarbij men van
open ruimte en water kan genieten. Verder is er nog een verspreide aanwezigheid van
groen in het straatbeeld op te merken. Het grootste deel van de woningen beschikt wel
over een tuin, vaak met een groene inkleding.

tot een groen lint door Wevelgem. De begraafplaats kan een verbindend element zijn
tussen het park en het sportcentrum.

De onbenutte gronden in het bebouwde weefsel bieden ruimte voor
wooninbreidingsprojecten. Bij dergelijke woonprojecten zal er aandacht gegeven worden
aan de integratie van (buurt)groen. De gemeente heeft een verordening waarin een
groennorm is vastgelegd, met name 45 m² publiek groen per wooneenheid.
Bij de ontwikkeling van de sites aangeduid als reconversieprojecten zal eveneens aandacht
gegeven worden aan de inplanting van (buurt)groen.

In de nabije omgeving van het plangebied zijn er nog een aantal zones aangeduid op de
biologische waarderingskaart. Hiervan omvatten de gebieden langsheen de Leie en het
klaverblad de hoogste natuurwaarden, met als (gemiddelde) aanduiding: biologisch (zeer)
waardevol. Het valt ook wel op dat aanpalend het plangebied, in noordelijke en westelijke
richting, een aantal biologisch waardevolle percelen of gebieden aangeduid zijn.

Er kan verondersteld worden dat er zeker bijkomend groen zal gecreëerd worden in het
plangebied. Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift vermeldt dat bij aanleg van
groen moet worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en biodiversiteitsrijk is. Dit zal
op zijn buurt zorgen voor een verhoging van de natuurwaarden van het groen.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied is gelegen op ca. 11,7 km, met
name het “Westvlaams Heuvelland” met als GEBCODE: BE2500003.
Op ca. 1 km, in vogelvlucht, ten noorden van het plangebied is het provinciaal domein
de Bergelen gelegen. Dit is een belangrijke groenpool voor Wevelgem. Het biedt
de inwoners een mogelijkheid om een volwaardige groenbeleving te ervaren, op
een aanvaardbare afstand. Dit is het gebied dat op de Biologische waarderingskaart
aangeduid is als faunistisch belangrijk gebied. Het gebied (gebiedsnr 134) is aangeduid als
natuurverwevingsgebied (NVWG) (id: 27) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de
natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevingsen Ondersteunend Netwerk (IVON).

Op de sites, waar gekozen wordt voor een ontwikkeling met nieuwe (lokale) bedrijvigheid,
zullen er groenbuffers worden voorzien. Hierdoor zullen deze zones landschappelijk
geïntegreerd worden en zal er sprake zijn van een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit
(tegenover de huidige situatie).
Verder heeft het ‘Vijverhof’ de mogelijkheid om uit te groeien tot een stedelijk
recreatiegebied in directe relatie met de kern van Wevelgem.

Omwille van de grote afstand tot de in de habitatrichtlijn opgenomen gebieden worden
er geen gevolgen verwacht op dit vlak. De impact van de voorgestelde projecten worden
eveneens niet geacht enige invloed uit te oefenen op VEN-, IVON- en NVWG-gebieden.
Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van pesticiden.
Het relatief aanzienlijke groen in de tuinen van woningen 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.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Legende

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol

•

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen

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

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

biologisch waardevol

•

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

Niet van toepassing

Nee

Er zijn intenties om de groenbeleving in het plangebied te vergroten. Dit zou kunnen door
langsheen de spoorweg de verschillende groenzones en recreatiegebieden uit te bouwen
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complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

Het plangebied bevat beperkte natuurwaarden of -potenties, voornamelijk het centrale
gedeelte, omvattende het gemeentepark, met als aanduiding “complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen”, beperkte clusters van bomen en de
private tuinen bieden een meerwaarde voor de natuur.
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Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Kans op aanzienlijk milieueffect
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Bron: INBO/AGIV, augustus 2016

De bestaande parkgebieden en nieuwe groenzones worden verordenend vastgelegd in
het RUP.

Op de biologische waarderingskaart zijn een aantal percelen aangeduid. Het
gemeentepark is aangeduid als “complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen” en als karteringseenheid “park” (kp).
In het noorden van het plangebied, ongeveer 350 meter ten zuiden van het ‘Vijverhof’,
is er een perceel aangeduid als ‘complex van biologisch minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen’ met als kateringseenheid ‘soortenarm permanent cultuurgrasland’
(hp) en ‘veedrinkpoel’ (kn). Verder zijn er nog een aantal kleinere percelen aangeduid
als “complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen”. Deze zijn
verspreid gelegen overheen het plangebied.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is ten van het plangebied gelegen. Dit gebied (en
ruimere omstreken) is algemeen gekend als de “West-Vlaamse Leievallei”. Het gebied
(gebiedsnr 126) is deels aangeduid als Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO) (id:
254), als Grote Eenheid Natuur (GEN) (id 253) en als natuurverwevingsgebied (NVWG)
(id: 255) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden
en natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk (IVON). Het betreft hier de gronden aanpalend de rivier de Leie. De Leievallei
is een belangrijke natuurlijke corridor, waar via rivierherstel gewerkt wordt aan
natuurontwikkeling in de vroegere meersen.

Biologische waarderingskaart
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biologisch zeer waardevol

2.3.4. Effect op energie- en
grondstoffenvoorraad

2.3.5. Effect op de bodem
Referentiesituatie

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoffenvoorraad. Als maatregelen
kunnen op projectniveau mogelijkheden benut worden van lokale hernieuwbare energie
(zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, 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 bepaald op max. E40 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.
Een 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.

Het plangebied is grotendeels bebouwd, echter door de aanzienlijke hoeveelheid tuinen
valt de verhardingsgraad van het plangebied mee, vooral in het noorden en het westen
van het plangebied.

Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere inventaris uit van mogelijke
risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is bij overdracht.

Op de bodemkaart is het plangebied deels aangeduid als antropogeen (OB), droogzand,
nat zandleem, vochtig zandleem, droog zandleem, natte klei.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

De potentiële erosiegevoeligheidskaart duidt op een lage erosiegevoeligheid.
Op het geoloket ‘bodemsanering‘ van OVAM zijn er diverse bodemonderzoeken of
bodemsaneringen binnen het plangebied opgenomen. Dit is niet onverwacht gezien de
oppervlakte van het plangebied.
Hieronder worden de bodemsaneringen opgesomd:
Het westelijk deel van het plangebied:

Aanzienlijk milieueffect
Nee

•

dossiernr: 3063.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2013

•

dossiernr: 34642.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2015

•

dossiernr: 2827.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2012

•

dossiernr: 17688.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: BBO-2016

•

dossiernr: 26395.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2006

•

dossiernr: 17994.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2014

•

dossiernr: 17994.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2014

•

dossiernr: 21578.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2018

Centraal gedeelte van het plangebied:
•

dossiernr: 14407.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: BBO-2017

•

dossiernr: 33033.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2016

•

dossiernr: 18414.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2015

•

dossiernr: 7786.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2008

•

dossiernr: 2844.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2016

•

dossiernr: 18055.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2013

Noordelijk gedeelte van het plangebied:
•

dossiernr: 17707.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2017

•

dossiernr: 6840.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2012

Buiten het plangebied voornamelijk ten oosten, ter hoogte van de luchthaven en het
bedrijventerrein ‘Wevelgem-Zuid’ is er sprake van nog een aantal bodemonderzoeken en
bodemsaneringen. De belangrijkste hiervan is de sanering van de luchthaven (door de
nabijheid tot het plangebied):
•
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Bovenstaande sanering alsook de resterende saneringen t.h.v. het Industriepark
‘Wevelgem-Zuid’ verkregen reeds een eindverklaring. Hierdoor kunnen deze saneringen
niet als vernoemingswaardig, met betrekking tot het plangebied, aanzien worden.

dossiernr: 17707.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2017
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Het RUP omvat geen aanzienlijke impact op de bodem. Er zijn geen grote hoeveelheden
bijkomende verharding te verwachten. Met betrekking tot de reconversieprojecten, deze
omvatten reeds verharding. Dus op deze locaties betreft het een status quo omtrent
verharding of een lichte verbetering door de inplanting van groen(buffers).
Het reconversieproject Stow omvat vervuilde gronden. De ontwikkelaar staat in voor de
sanering van vervuilde gronden via een brownfieldconvenant tussen de Vlaamse regering,
de provincie en de gemeente. Op deze manier zal deze site gesaneerd worden, wat
duidelijk een meerwaarde is inzake milieuaspecten.
Er wordt in de vooropgestelde planningsopties telkens ruimte voor groen en dus een
onverharde bodem voorzien. Eveneens bestaat de mogelijkheid om bij nieuwe projecten
of herontwikkeling, waar mogelijk, waterdoorlatende materialen aan te wenden voor
looppaden, parkeerplaatsen... Bij de inbreidings- en verdichtingsprojecten omtrent wonen
wordt er eveneens een minimum hoeveelheid groen opgelegd in de verordenende
voorschriften.
Enige vastgestelde bodemverontreiniging in de omgeving, buiten het plangebied,
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. De ontwikkeling van deze gebieden zal een
verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door de verwijdering van de
bodemverontreiniging.
Er worden ook geen nieuwe milieubelastende, industriële, sterk verkeersgenererende of
grootschalige activiteiten toegelaten in het plangebied. Hierdoor is de kans op nieuwe
risico-activiteiten met betrekking tot bodemverontreiniging beperkt. De Vlarem IIvoorschriften 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 Vlarem
II-voorschriften 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 (ondergrondse) 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.
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. de bodem
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

bodemkaart

Bodemonderzoeken

Bron: VLM/AGIV, 2017

Bron: OVAM (via wms), mei 2018

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

0
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Legende

250 500 Meters

Legende

Antropogeen

Vochtig zandleem

orienterende bodemonderzoeken

Vochtig zand

Droge zandleem

bodemsaneringsprojecten

Droog zand

Natte klei

beschrijvende bodemonderzoeken

Nat zandleem

Vochtige klei

eindverklaring
melding bodemverontreiniging
schadegeval
evaluatieonderzoek schadegeval
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2.3.6. Effect op het water inclusief watertoets

Op basis van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

Referentiesituatie

•

In het westelijk gedeelte van het plangebied zijn er 2 zones aangeduid als ‘prio 1uitvoering 2015’ en 1 ‘prio 1 - uitvoering 2017’.

•

De collectief te optimaliseren buitengebieden zijn ingepland als ‘prio 5’ en als ‘prio
groter dan 10’.

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

grotendeels niet overstromingsgevoelig

•

beperkt mogelijk overstromingsgevoelig

•

Er zijn diverse onbevaarbare waterlopen in het gebied (Wevelgem woonkern):
•

Katerhoekbeek, 2e categorie

•

Kruishoekbeek, 2e categorie

•

Neerbeek, 2e categorie

•

Perremeersbeek, 2e categorie

•

Stierbeek, 2e categorie

•

Tolbeek (niet geklasseerd)

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP omvat geen vooropgestelde planningsopties specifiek rond water. Het RUP zal wel
de mogelijkheid voor het uitvoeren van een aantal inbreidings- en reconversieprojecten
genereren. Deze projecten zouden een beperkte invloed kunnen uitoefenen op de
lokale waterhuishouding. Echter dienen deze projecten te voldoen aan de geldende
reglementering inzake hemelwater.

In het gebied Mollegat zijn er geen (on)bevaarbare waterlopen, maar er vloeien wel
2 waterlopen aanpalend het deelgebied:
•

Ten zuiden: de Neerbeek

•

Ten noordwesten: de Stampkotbeek

De bijkomende rioleringswerken zullen verder de waterhuishouding optimaliseren en voor
een betere afvoer zorgen van het afvalwater. Een correcte aansluiting met scheiding tussen
afvalwater en hemelwater wordt telkens nagegaan via de keuringsplicht en gerapporteerd
aan de rioolbeheerder.

Het zuidelijke gedeelte van het plangebied (woonkern Wevelgem) is gelegen op de
noordelijke oever van de Leie met een zachte hellingsgraad vanaf de Leie. Dit gebied
watert af naar de Leie (gedeeltelijk via de Katerhoekbeek). Het resterende gedeelte van
het plangebied (ten noorden van de Menenstraat) omvat weinig reliëfwijzigingen. In dit
gedeelte watert het water af via de Neerbeek, richting de Leie. Op ongeveer 3 km afstand
van het plangebied mondt de Neerbeek uit in de Leie.
Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•

grotendeels niet overstromingsgevoelig

•

beperkt mogelijk overstromingsgevoelig

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

•

In het deelgebied Mollegat staan er rioleringswerken ingepland als ‘prio 2 - uitvoering
2021’.

•

Het plangebied is hoofdzakelijk aangeduid als centraal gebied.

•

In het noorden van het plangebied zijn er een aantal clusters ‘collectief te
optimaliseren buitengebied’ alsook een aantal clusters ‘individueel te optimaliseren
buitengebied’.

•

Ter hoogte van de Katerstraat is er een cluster ‘collectief geoptimaliseerd
buitengebied.’

•

De afwatering van Wevelgem verloopt via het gemeentelijk (hoofdzakelijk nog
gemengd) rioleringsstelsel. Het afvalwater van het plangebied wordt via de
riolering naar het RWZI van Menen geleid. Dit RWZI is net ten westen van het
plangebied gelegen.

De inwoners van de gebieden aangeduid als rode clusters dienen reeds te beschikken
over geschikte IBA’s waardoor zij voldoen aan de lozingsvoorwaarden voor het lozen van
(huishoudelijk) afvalwater op oppervlaktewater.
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Er worden geen nieuwe milieubelastende, industriële, sterk verkeersgenererende of
grootschalige activiteiten toegelaten. Dit beperkt verder de mogelijke invloeden op de
waterhuishouding.
Conclusies i.f.v. de watertoets
Het plangebied is gelegen op de noordoever van de Leie. Er is sprake van een aantal
reliëfverschillen. Als gevolg zijn sommige gedeelten van het plangebied aangeduid als
“mogelijk overstromingsgevoelig gebied”. Bijkomend omvatten deze gebieden geen
aanzienlijke aaneengesloten oppervlakten van het plangebied. Opvallend is dat er
geen “effectief overstromingsgevoelig gebied” is aangeduid binnen het plangebied.
Eveneens moet bij toekomstige ontwikkelingen in het plangebied voldaan worden aan
de gewestelijke hemelwaterverordening. 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 nadelig
effect op de waterhuishouding te verwachten.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Het plangebied is gelegen in een gebied met een bodem die hoofdzakelijk bestaat uit
zandleem, waar infiltratie in principe mogelijk is (afhankelijk van de grondwaterstand).

•

Een algemeen stedenbouwkundig 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.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

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 gebruik van regenwater verplicht. Eveneens wordt een
vertraagde afvoer via infiltratie of buffering opgelegd. Indien infiltratie geen optie is
(afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt buffering opgelegd door de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies legt de provincie een
buffervolume op van 330 m³ per ha verharde oppervlakte.
Doordat deze verordening de bijkomende harde bestemming goed regelt inzake
waterhuishouding, zijn voor dergelijke projecten geen vernoemingswaardige effecten
te verwachten. Bijkomend, door de visie om meer groen te voorzien in het plangebied
kan er verwacht worden dat de waterhuishouding zal verbeteren aangezien de totale
hoeveelheid waterondoorlaatbare verharding zal verminderen. Verhardingen, zoals
parkeerruimte, worden bij voorkeur in waterdoorlatende materialen (her)aangelegd. Alle
inbreidingsprojecten moeten voldoen aan de geldende reglementeringen. Hierdoor kan er
geacht worden dat de reconversie- of inbreidingsprojecten geen relevante invloed zullen
uitoefenen op de huidige waterhuishouding.
De lozing van afvalwater wordt geregeld via het omgevingsdecreet- en besluit, de Vlarem II
en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Nieuwe aansluitingen zullen gescheiden worden
met een aparte regenwater- en afvalwateraansluiting, de correcte aansluiting wordt
gecontroleerd bij de keuring van de private riolering.

De gemeente Wevelgem beheert zijn riolen met ondersteuning vanuit Infrax.

Ondergrondse constructies met mogelijke invloed op de grondwaterstroming dienen
eerst zorgvuldig onderzocht te worden. Bij dergelijke bouwprojecten zal er dan een
onderzoek en beoordeling moeten uitgevoerd worden om de potentiële invloed op de
grondwaterstroming te bepalen. Er moet dan gepast gevolg gegeven worden aan de
verkregen resultaten, bij de vergunningverlening.
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•

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

Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet schaadt (bv. parkings
voor personenwagens), bij voorkeur in waterdoorlatende materialen.

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

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

0
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2.3.7. Effect op de atmosfeer en klimatologische
factoren

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

2.3.8. Effect op het geluid

•

Referentiesituatie

Referentiesituatie
De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Menen is volgens het VMM-geoloket van een
goede kwaliteit op basis van het resultaat van 2016 (geïnterpoleerde gemiddelde):
een jaargemiddelde fijn stof PM10-concentratie van 21-25 µg/m³, een jaargemiddelde
fijn stof PM2,5-concentratie van 13-25 µg/m³, een jaargemiddelde zwarte koolstof
(BC) - concentratie van 1,01-1,50 µg/m³ en een jaargemiddelde stikstofdioxide (NO )²
concentratie van 21-25 µg/m³. Deze resultaten wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de
vorige jaren.
Het plangebied omvat voornamelijk woongelegenheden en is omgeven door een
verstedelijkte omgeving. Binnen het plangebied zijn de belangrijkste emissiebronnen
naar de lucht toe, de stookinstallaties van woningen en het lokale verkeer. Voornamelijk
de centrale assen: de Menenstraat en de Roeselarestraat kennen een druk (doorgaand)
verkeer. Binnen het plangebied is de bedrijvigheid hoofdzakelijk van de tertaire sector.
Binnen het plangebied zijn de emissies afkomstig van bedrijvigheid beperkt door het
ontbreken van uitvoerige productiebedrijven.

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Het plangebied is omgeven door een verstedelijkte omgeving. In dergelijke omgeving
is het voorspelbaar dat wegen een relevante invloed zullen uitoefenen op het
omgevingsgeluid. Dit is ook op te merken op de geluidskaarten. Zo is het duidelijk dat
de grootste bronnen van omgevingsgeluid de centrale verkeersassen zijn, met name
de Menenstraat, de Roeselarestraat en de spoorweg. Voor de spoorweg zijn er geen
geluidsmetingen beschikbaar. Doordat het station Wevelgem de drempel van 30.000
treinpassages niet overschrijdt, werd deze niet opgenomen in de metingen voor de
opmaak van de geluidskaarten. Echter is het aanneembaar dat deze spoorweg wel degelijk
geluidshinder produceert. Echter, de mate waarbij deze als storend wordt ervaren zal
beperkt zijn. Het betreft een spoorlijn met een beperkt verkeer (ca. 2 treinen per uur buiten
de spitsuren) en een beperkte snelheid op het traject (geen rechtstreekse verbindingen).
Verder is het een historisch gegroeide spoorlijn in een verstedelijkte omgeving.
De ruimere omgeving omvat ringwegen, autosnelwegen en bedrijvenzones. Voornamelijk
in het noorden (A19) en in het zuidoosten (E403) oefenen deze een relevante invloed uit.
Ook het deelgebied ‘Mollegat’ ervaart een merkbare invloed van de nabijgelegen R8 en
A19.

Bij analyse van de onmiddellijke en ruimere omgeving zijn er een aantal emissiebronnen
aan te duiden. Zo is er ten oosten van het plangebied een regionale luchthaven en twee
bedrijventerreinen (Wevelgem-Zuid en -luchthaven) aanwezig. Eveneens op grotere schaal
vormt het druk verkeer een emissiebron. Zo is de A19 ten noorden en de E403 ten oosten
van het plangebied gelegen. Verder is de E17 in zuidelijke richting op ca. 3 km gelegen en
de R8 (ring rond Kortrijk) op ca. 2,1 km. Deze wegen hebben een grote verkeersdrukte.

Centraal in het plangebied, is door de afstand van het plangebied tot de ringwegen,
autosnelwegen en bedrijvenzones weinig geluidsbelasting. De aanpalende luchthaven
“Luchthaven Kortrijk-Wevelgem” oefent een beperkte invloed uit inzake geluid volgens
de geluidskaarten. De milieudienst van Wevelgem geeft echter aan dat er in het verleden
reeds klachten zijn geweest omtrent geluidsoverlast afkomstig van de luchthaven.

De gemeente Wevelgem heeft een nulmeting van de CO -emissie in het kader van het
²
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.

Het grootste gedeelte van de woongelegenheden ervaart een laag omgevingsgeluid.
Uitsluitend de meest noordelijk gelegen woningen kunnen overdag een geluidswaarde
van 60-64 dB(A) en ‘s nachts 50-54 dB(A) opmerken. De geluidswaarden dalen evenredig
met de bezettingsgraad van de wegen gedurende de nacht. Er is reeds een (natuurlijke)
aarden geluidsberm met beplanting aanwezig t.h.v. de A19/R8 doordat Mollegat hoger
gelegen is dan deze wegen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

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.

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.

De milieudienst van de gemeente Wevelgem meldt geen klachten rond lucht- of stofhinder
met betrekking tot het plangebied.

Er worden ook geen nieuwe milieubelastende, industriële, sterk verkeersgenererende of
grootschalige activiteiten toegelaten in het plangebied, waardoor er ook geen nieuwe
geluidshinder zal worden veroorzaakt.

Het RUP genereert extra mogelijkheden omtrent woningenbouw en reconversieprojecten,
maar ook voor de aanleg van meer groen en recreatieruimte. De bedrijvigheid in het
plangebied is beperkt. Er worden ook geen nieuwe milieubelastende, industriële, sterk
verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het plangebied. De
kans op nieuwe emissiebronnen naar de lucht is dan ook minimaal. Stookinstallaties
bij gebouwen dienen te voldoen aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht. Er
kan een beperkte verhoging zijn van het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van
de woon- en bedrijfsontwikkelingen. Echter wordt hiermee rekening gehouden tijdens
het RUP en de aanduiding van de bestemming. Indien dergelijk project de draagkracht
van omgeving zou overschrijden, verkrijgt het niet de bestemming om het project te
realiseren. Tevens wordt er bijkomende ruimte voor groen aangeduid. De impact op de
lokale luchtkwaliteit kan beschouwd worden als minimaal.

Het RUP voorziet enkele nieuwe inbreidings-, verdichting- en reconversieprojecten, met
nieuwe woningen en andere gemengde functies. Dergelijke ontwikkelingen kunnen
afhankelijk van hun functie, occasioneel, een vorm van beperkte lawaaihinder betekenen
voor de onmiddellijke buurt. Echter maken deze functies deel uit van normale activiteiten
in een bebouwde kern en kunnen deze niet aanschouwd worden als abnormale hinder die
de leefkwaliteit negatief beïnvloedt.
Bij toekomstige ontwikkelingen in het noorden van het plangebied (omgeving van het
Vijverhof ) moet er rekening worden gehouden met de potentiële geluidshinder door
de nabijgelegen verkeersas (A19). Om de invloed hiervan te verminderen zijn diverse
mogelijkheden beschikbaar, de belangrijkste is akoestische isolatie voor gebouwen. Dit
kan ondervangen worden in de stedenbouwkundige voorschriften. Maar in buitenlucht
blijft het omgevingslawaai van de autosnelweg A19 aanwezig.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing
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Leemten in de kennis
•

Geluidsbelastingskaart-dag

Geluidsbelastingskaart-nacht

Bron: LNE, 2011

Bron: LNE, 2011

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. het geluid
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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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 omvat voornamelijk woongelegenheden en is omgeven door een
verstedelijkte omgeving. De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare straatverlichting
en de functionele verlichting van de gebouwen om de veiligheid te verzekeren. Er is door
de vele infrastructuren en urbanisatie een sterke aanwezigheid van lichtvervuiling. De
milieudienst maakt dan geen melding van lichthinder.
De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De gemeente houdt
hierbij rekening met de efficiëntie van verlichting tot het openbaar domein. Het Vlarem
II bepaalt dat de verlichting dient beperkt tot een functionele verlichting tijdens de
actieve periode. In kader van het burgemeestersconvenant streeft de gemeente naar een
energiezuinige openbare verlichting. Wevelgem past het systeem toe van het dimmen en
doven van de verlichting tijdens de nachtelijke uren.
Aanzienlijk milieueffect
Nee

Referentiesituatie
In het plangebied zijn er diverse gebouwen opgenomen op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed, zo zijn er 13 beschermde monumenten aangeduid en een groot
aantal relicten. Zie punt 3.6 van de toelichtingsnota voor een overzicht van de relicten.
Beschermde monumenten in het plangebied:

De panden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed worden niet opgenomen op
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).
Voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal de opmaak
van een acheologienota vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als de aanvrager
publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist zijn vanaf een bodemingreep > 1.000
m² op een perceel > 3.0000 m². Zo kan de kans op mogelijke vondsten ingeschat worden.
Hierna kan een archeologisch vervolgonderzoek volgen indien er voldoende aanwijzingen
zijn van een vermoedelijk bodemarchief. De resultaten van het onderzoek worden
gerapporteerd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

•

Gemeentelijke begraafplaats: grafkapel

•

Herenhuis

•

Gemeentehuis Wevelgem

•

Herenhuis La Roseraie

•

Molenromp

•

Kasteel Vanackere met aanhorigheden en oorlogsmonument

•

Windmolen Vanbutselesmolen

•

Station Wevelgem

•

Hoeve Heerlijkheid van Marrem: poortgebouw, stalvleugel en schuur

•

Burgerhuis met winkel

Leemten in de kennis

•

Expo 58-paviljoen van Joegoslavië

•

•

Plein met parochiekerk en pastorie

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•

Villa Chalet de l’Abbaye

Er zijn geen cultuurhistorische landschappen of stads- en dorpsgezichten aangeduid
binnen het plangebied. Echter ten zuiden en aanpalend het plangebied is het stadsen dorpsgezicht “hoeve Kloosterhof: omgeving” aangeduid. Ten noordwesten van
het plangebied is er nog een monument aangeduid, met name een Duitse militaire
begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog.
Op de landschapsatlas is het plangebied niet opgenomen. Er zijn ook geen nabijgelegen
ankerplaatsen aangeduid.
Op gebied van archeologie kent Wevelgem een 5-tal verspreid liggende archeologische
sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI) zijn opgenomen. Hierbij werd
zowel lithisch materiaal uit de Steentijd gevonden, als resten uit de Romeinse periode en
de middeleeuwen. Het plangebied is echter vrijwel volledig geürbaniseerd (behalve het
noordelijk gedeelte), waardoor het bodemarchief grotendeels is verdwenen.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het plangebied is overwegend bebouwd en wordt aanzien als verstedelijkt gebied.
De historisch gegroeide verweving van wonen met andere gemengde functies blijft
behouden mits die verenigbaar is met de woonfunctie. Het plangebied paalt aan een open
agrarisch en licht glooiend (kouter)landschap met landschapselementen. Het RUP zal hier
geen relevante invloed op uitoefenen. Er worden wel een aantal inbreiding-, verdichtingen reconversieprojecten gepland met bijkomende bebouwingsmogelijkheden, maar deze
oefenen geen onmiddellijke invloed uit op de bestaande erfgoedwaarden. Het RUP omvat
ook geen planningsopties m.b.t. enige wijzigingen inzake de erfgoedwaarden.
Een algemeen voorschrift bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een ruimtelijke
draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.

ER-22

De beschermde monumenten worden met een overdruk aangeduid op het verordenend
plan. De reglementering en de beschermingsvoorschiften vormen een garantie voor het
behoud van de erfgoedwaarde.
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Doordat het gebied reeds grotendeels ontwikkeld is, waardoor er sprake is van
grondverstoring, zijn er vermoedelijk geen aanzienlijke archeologische vondsten meer te
verwachten.

•

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. de
stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap, die in het verder verloop
van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Molensite windmolen De Grote Macht

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017
Legende

vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

Hoeve Kloosterhof: omgeving

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017
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Hoeve Armengoed: boerenwoning, schuur en restant walgracht

Hoeve Het Mollegat

Hoeve Het Mollegat
Half vrijstaand arbeidershuis

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017
Legende

vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017
Legende

Stadswoning

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen

Controletoren van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Controletoren van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem
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Vrijstaand burgerhuis
Vrijstaand burgerhuis

Woonhuis

2.3.11. Effect op de mobiliteit inclusief buurtwegentoets

De gemeente Wevelgem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan (2011). Er
worden een aantal strategische projecten geformuleerd in dit plan;

Referentiesituatie

•

Herinrichten van de stationsomgeving: Een stedenbouwkundige herwaardering
van de stationsomgeving, gekoppeld aan wooninbreidingsprojecten in de buurt
van de goederenkoer, brengt opnieuw leven in de stationsomgeving. Bovendien
wordt - door de uitbouw van een fietsroute langs de spoorlijn en de tunnel van
de nieuwe ontsluitingsweg Kleine Molen (inclusief fietstunnel) de bereikbaarheid
van het station verbeterd. De hoogte van de perrons wordt aangepast aan de
Europese normen (55 cm boven spoorstaaf ). Aan het station worden de nodige
overstapvoorzieningen uitgebouwd: Park-and-Rideparking, fietsenstallingen,
fietskluizen…

•

N8 herinrichten doortocht - herstellen verblijfsfunctie markt.
De N8 wordt als een lokale hoofdstraat en belangrijke ontsluitende as
heringericht. Bovenlokale verkeersstromen worden zoveel mogelijk via de N32
en de A19 afgeleid. De N8 behoudt nog een belangrijke verkeersfunctie, maar
het rijgedrag wordt aangepast aan de omgeving. Op de doortocht liggen één
hoofdkern (Wevelgem-centrum) en twee subkernen (Posthoorn en industriezone
/ kleinhandelslint). Deze worden in de opbouw van de weg geaccentueerd. De
verblijfsfunctie van de Grote Markt wordt zo veel mogelijk hersteld. Het verkeer
wordt aan de randen van het centrum opgehouden. De bus krijgt specifieke
voorzieningen om de doorstroming te verhogen (verkeerslichtenbeïnvloeding,
beperkte busbaan…).

Het plangebied bestaat uit de kern van Wevelgem met de verschillende type
woongebieden en een grote verweving met andere functies die binnen het woongebied
geïntegreerd zijn (handel, ateliers, vrije beroepen en diensten... ).
De kern van Wevelgem heeft een uitgesproken bovenlokaal bereikbaarheidsprofiel. Vanuit
de gewestweg N8 kan onmiddellijk worden aangetakt op de autosnelweg E403 (DoornikBrugge) en de R8 (ringweg rond Kortrijk). Ten westen van Wevelgem sluit de N8 aan op de
N32, die op haar beurt onmiddellijk aansluit op de autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper) of via
Rekkem verbinding geeft met de autosnelweg E17 (Antwerpen-Gent-Kortrijk-Lille). De
Gullegemstraat geeft rechtstreeks aansluiting op de A19 (Kortrijk-Ieper).
Er is sprake van druk verkeer op de centrale assen doorheen de woonkern. Dit is
hoofdzakelijk lokaal verkeer dat hun bestemming in Wevelgem wenst te bereiken.
Het plangebied kent, zoals veel andere woongebieden, vooral tijdens de ochtend- en
avondspits een matige tot drukke graad van verkeer. Het valt op dat er in het centrum
van Wevelgem een aanzienlijk gedeelte van het openbaar domein toegewijd is aan
parkeerplaatsen.
Langs de N8 liggen er aanliggende fietspaden (deels verhoogd, deels gelijkgronds). Tussen
Wevelgem en Kortrijk ligt er op de noordelijke Leie-oever een jaagpad; tussen Wevelgem
en Menen ligt er op de zuidelijke Leie-oever een jaagpad.

•

Non-stop fietsroute lang de Leie. De Leie wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers.
Via een aantal doorsteken wordt de Leieroute op meerdere plaatsen toegankelijk
gemaakt.

•

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

De Leie vormt een hoofdwaterweg voor binnenvaarttransport tussen Vlaanderen en
Frankrijk.
Nabij het centrum is het treinstation van Wevelgem gelegen op de spoorlijn nr. 69 KortrijkPoperinge. Tijdens de spitsuren is er per rijrichting een trein elke 20-30 minuten. Buiten de
spitsuren is er per rijrichting 1 trein per uur.
In de kern van Wevelgem rijden volgende openbare buslijnen:
•

Buslijn nr. 40 Kortrijk-Wevelgem-Menen: frequentie van 33 bussen per weekdag
(dal en spits: 1 elk halfuur)

•

Buslijn nr. 82 Kortrijk-Marke-Lauwe-Wevelgem-Moorsele : frequentie van 11 of 12
bussen per weekdag (spits: 1 elk uur / dal: 1 elke 2 uren)

Doorheen het plangebied lopen volgende buurtwegen:
•

Chemins n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 40, 46

•

Sentiers n° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Deze buurtwegen werden opgenomen in het huidig bestaande wegennetwerk. Er zijn
ook enkele autovrije fiets- en wandeldoorsteken. Er zijn weinig grote woonblokken die
ondoorwaadbaar zijn.
Het Mollegat ligt nabij de ringweg R8, de autosnelweg A19 en de spoorweg KortrijkPoperinge, maar sluit hier niet op aan. Het Mollegat wordt ontsloten via de Bieststraat
richting Wevelgem en de Zonnekestraat richting Bissegem. Er is geen aanbod van
openbaar vervoer binnen het plangebied Mollegat.

Opmerking: Er loopt een procedure om dit mobiliteitsplan gedeeltelijk te herzien
(verbreden en verdiepen). De opties van dit RUP en het mobiliteitsplan worden op elkaar
afgestemd.

Het PRS-WL stelt het volgende inzake mobiliteit:
“Gewenste ruimtelijke structuur verkeer en vervoer.
Volgende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd:
•

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

•

Alternatieven voor het autoverkeer versterken

•

Naar meer structurele verkeersveiligheid streven

•

Aan een verhoogde leefbaarheid werken

•

Netwerk van buurt- en trage wegen opwaarderen en/of herwaarderen”

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan omvat diverse zaken omtrent mobiliteit.
Hieronder worden de belangrijkste mobiliteitsmaatregelen, krachtlijnen en principes
opgesomd:
De herinrichting van de N8 als secundaire weg categorie 2, waarvan het planningsproces
reeds lopende is, vormt een absolute prioriteit. De gemeente stelt volgende krachtlijnen
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voor:
•
De N8 heeft een verzamelende, maar geen verbindende bovenlokale functie: dit
impliceert dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk naar het hogere wegennet
(A17, A19, E17, R8 en N32) moet gedraineerd worden om Wevelgem en de N8 te
ontlasten. De verkeersleefbaarheid staat voorop in de doortocht.
•
Het verhogen van de verkeersveiligheid langs de N8, in het bijzonder voor
zwakke weggebruikers via allerhande maatregelen (o.a. door voldoende
voetgangersvoorzieningen en het invoeren van zone-30 in het centrum).
•
Het streven naar veilige, continue en volwaardige functionele fietsvoorzieningen
langs de N8.
•
Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de N8, in het bijzonder ter hoogte van
kruispunten.
•
Het onderkennen van het belang van de N8 voor het openbaar vervoer (o.a. door een
strategische inplanting van halteplaatsen en het optimaliseren van de doorstroming
van het openbaar vervoer).
•
Het streven naar een kwaliteitsvolle ruimtelijke inrichting en beeldwaarde (bv. met
meer groenvoorzieningen en het beperken van het aantal parkeerplaatsen zichtbaar
langs de N8).
•
Het verbieden van het parkeren van vrachtwagens binnen bebouwde kom.
Daarnaast moet in Wevelgem het wegprofiel van de lokale wegen aangepast worden aan
de functie en het gebruik volgens de categorisering van deze lokale wegen. In Wevelgem
worden geen lokale verbindingswegen (categorie 1) geselecteerd. Volgende wegen
worden als lokale wegen categorie 2 (lokale ontsluitings- of verzamelwegen) geselecteerd:
•
Brugstraat – Gullegemstraat (van en naar Gullegem)
•
Lode De Boningestraat – Roeselarestraat – Warandestraat (van en naar Moorsele);
•
Roterijstraat
•
Lauwestraat (van en naar Lauwe)
•
Vlamingstraat (als lokale verzamelweg van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid)
•
De straat Vliegveld (als lokale verzamelweg van het bedrijventerrein WevelgemLuchthaven)
•
De nieuw aan te leggen verbinding vanuit het gebied ‘de Kleine Molen’ met de straat
Vliegveld
Langs de lokale ontsluitingswegen (categorie 2) van en naar Gullegem, Moorsele en Lauwe
wordt een doortochtenbeleid voorgesteld met volgende accenten:
•
Het nemen van snelheidsremmende maatregelen, in het bijzonder bij begin van de
verblijfsgebieden (poorteffect), in het centrumgebied en in de schoolomgevingen
•
Ook circulatiemaatregelen en een goede bewegwijzering moeten het doorgaande en
zware verkeer uit Wevelgem weren
•
De aanleg van volwaardige functionele fietsvoorzieningen
•
De aanleg van volwaardige voetgangersvoorzieningen in de verblijfsgebieden en in
het bijzonder in het centrumgebied
•
Een goede, verkeersveilige inrichting van de kruispunten, in het bijzonder met de N8
(Grote Markt) en bij de kruising van groene recreatieve fietsroutes
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP voorziet in hoofdzaak het behoud van de huidige morfologie en functioneren
van het plangebied als woonkern met een sterke verweving van functies. Het RUP
voorziet ook in een beperkte dynamiek binnen het gebied, de huidige activiteiten
worden behouden. Onbebouwde binnengebieden kunnen verder ontwikkeld worden,
via inbreidingsprojecten. Een aantal zones binnen het plangebied vormen strategische
projecten in functie van de verdichting van het centrumgebied van Wevelgem (vanuit
masterplan centrum Wevelgem) en de reconversie of herinvulling van leegstaande
bedrijfssites en panden (bv. New Franco Belge, Alliance...).
De visie van het GRS Wevelgem en het mobiliteitsplan blijven gelden en krijgen vorm
aan de hand van dit RUP, maar ook bijvoorbeeld via samenwerkingsovereenkomsten
in uitvoering van het mobiliteitsplan (bvb. subsidieprojecten voor de aanleg
van fietspaden op het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk), maar deze
samenwerkingsovereenkomsten vallen buiten de scope van dit RUP.
De gemeente hanteert het STOP-principe. In het masterplan centrum Wevelgem wordt
veel aandacht besteed aan de ruimte voor voetgangers en fietsers. Belangrijke acties zijn
ondermeer:
•

•

De aanleg van een nieuwe fietsroute parallel met de spoorlijn, tussen de Posthoorn
en Wevelgem-centrum. Via het plangebied Kleine Molen kan deze fietsroute ook
aansluiten op de Bieststraat richting Bissegem. De provincie onderzoekt in het
kader van het masterplan “fiets Leie Noorden” of deze fietsroute deel kan uitmaken
van het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk.

Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan het verenigen van de functies
gekoppeld aan een bestemming en de draagkracht van de omgeving en het
lokale wegennetwerk. Er dient een inschatting gemaakt te worden van het aantal
bijkomende verkeersbewegingen en deze te toetsen aan de criteria voor de
verkeersleefbaarheid.

•

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
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Vermoedelijk nee

De aanleg van een nieuwe wandel- en fietsroute in de woonwijken ten zuidwesten
van de Menenstraat (tussen de Katerhoek en de Lauwestraat). Ter hoogte van de
scholen aan de Deken De Jonckheerstraat moet dit deel uitmaken van een groene
campus.

Voor de verschillende wooninbreidingsprojecten zullen verder in het planproces
inschattingen worden gemaakt van de mogelijke mobiliteitseffecten. Rekening houdende
met de kleine schaal en de ligging van deze projecten verspreid over de volledige kern,
valt te verwachten dat deze mobiliteitseffecten beperkt in omvang zullen zijn en een lokale
impact zullen hebben.
Ook voor de strategische verdichting- en reconversieprojecten zullen verder in het
planproces inschattingen worden gemaakt van de mogelijke mobiliteitseffecten. Bij
de afweging van de gewenste bestemming op reconversie-sites wordt ook rekening
gehouden met de draagkracht van de locatie met betrekking tot mobiliteit. Om dit
te bepalen dient er een inschatting gemaakt te worden van het aantal (bijkomende)
verkeersbewegingen en deze te toetsen aan de criteria voor de verkeersleefbaarheid.
Indien een functie een nadelige impact zou kunnen uitoefenen op de lokale mobiliteit
wordt deze functie vermeden. Op deze manier kan men een reconversie bekomen
zonder nieuwe problematieken te genereren en dus een kwalitatieve heropwaardering te
realiseren. De toetsing in het kader van het mobiliteitsplan stimuleert de transititie naar
een meer duurzame mobiliteit, waarvoor in kader van dit RUP veel mogelijkheden zich
aandienen.

Conclusies i.f.v. de buurtwegentoets:
De buurtwegen werden opgenomen in het huidig bestaande wegennetwerk. Er worden
geen wijzigingen aan de bestaande buurtwegen voorzien. De belangrijkste autonome
fiets- en wandelverbindingen binnen de kern kunnen in het RUP verder worden
meegenomen.
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2.3.12. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect op:

2.4. De kenmerken van plannen en programma’s

3. Conclusie

De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking
tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

Screening

gezondheid en veiligheid van de mens

nee

ruimtelijke ordening

nee

biodiversiteit, flora en fauna

nee

energie en grondstoffenvoorraad

nee

bodem

nee

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het
gemeentelijk RUP staat onderaan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

water

nee

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

atmosfeer en klimatologische factoren

nee

geluid

nee

licht

nee

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

landschap

nee

mobiliteit

Vermoedelijk 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

RVR-toets

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Binnen het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen en worden geen Sevesoactiviteiten toegelaten. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt dus in
het RUP uitgesloten. Het oostelijk en westelijk gedeelte van het plangebied is wel
gelegen binnen de 2 km van een Seveso-inrichting, met name binnen de perimeter
van de lagedrempelinrichtingen Cappelle Pigments en Recticel. 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.

Zie punt 2.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.

Watertoets

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

Het plangebied is gelegen op de noordelijke oever van de Leie. Er is sprake van een
beperkt aantal reliëfverschillen. Als gevolg zijn sommige gedeelten van het plangebied
aangeduid als “mogelijk overstromingsgevoelig gebied”. Bijkomend omvatten deze
gebieden geen aanzienlijke aaneengesloten oppervlakten van het plangebied.
Opvallend is dat er geen “effectief overstromingsgevoelig gebied” is aangeduid binnen
het plangebied. Eveneens moet bij toekomstige ontwikkelingen in het plangebied
voldaan worden aan de gewestelijke hemelwaterverordening. 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 nadelig effect op de waterhuishouding te verwachten.

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op
de bevordering van duurzame ontwikkeling
Niet relevant voor dit RUP.

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.

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, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg
wordt voorgesteld ontheffing te verlenen.

Niet relevant binnen dit RUP.

Buurtwegentoets
De buurtwegen werden opgenomen in het huidig bestaande wegennetwerk. Er worden
geen wijzigingen aan de bestaande buurtwegen voorzien. De belangrijkste autonome
fiets- en wandelverbindingen binnen de kern kunnen in het RUP verder worden
meegenomen.

Leiedal, juni 2018
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