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Topografische kaart

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Het gemeentelijk RUP Gemeentepark wordt gemaakt ter uitvoering van 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem goedgekeurd bij 
besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.

De doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

• Bestemming en voorschriften inzake 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied 
met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor 
het gemeentepark in functie van beslissing van het 
gemeentebestuur 

• Vastleggen van de bebouwingsmogelijkheden bouwblok 
Otegemstraat – Ommegangstraat 

• Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
voormalige gemeentehuis en koetshuis

• Het defi niëren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gemeentepark rekening houdende met de recente evoluties

• Vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
parking Gambrinus

• Actualiseren van de garagewegen
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net werk potentiële publieke ruimte

01: kerk Zwevegem

02: cultureel centrum

03: politie

04: tenniscentrum - schietstanden

05: zwembad - sporthal - fi tness - atletiekpiste

06: Bekaertvoorzieningen

07: gemeentepark

08: rustoord St.-Amand

09: gemeenschapsonderwijs

10: elektriciteitscentrale Electrabel

11: oud spoorwegtracé

12: school St.-Niklaasinstituut - vrij kleuter- en 
lageronderwijs

13: openbare bibliotheek

14: OC De brug

15: kanaal bossuit-Kortrijk

16: park Leanderhof
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1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem. Deze hoofdas strekt zich 
uit vanaf de kerk, over het gemeentepark tot aan OC De Brug en de 
transfosite. Het gemeentepark vormt een belangrijke opening in de 
gevelwand langs de Otegemstraat.

Het gemeentepark is een onderdeel van een ruimer netwerk van 
potentiële groengebieden en publieke ruimtes in het centrum van 
Zwevegem: Sportpunt, T. Toyeplein, theatercentrum en binnenplein, 
gemeentepark, schoolcampus “De Windroos”, oude stationsomgeving, 
de elektriciteitscentrale, het OC De Brug en het park Leanderhof.

De site van Bekaert paalt aan het plangebied. De hoofdkantoren van 
het bedrijf liggen onmiddellijk tegenover het gemeentehuis, ten 
noorden van het plangebied. 

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied is begrensd door:

• ten westen: de Ommegangstraat

• ten oosten: de Kouterstraat

• ten noorden: de Otegemstraat

• ten zuiden: de Kouterstraat
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Waardevolle bomen in het gemeentepark Randen van het gemeentepark

De Kiosk in het gemeentepark

Heraangeplante Dreef, met de brandweerkazerne
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

Het gemeentepark is ongeveer 3 ha groot en omvat een groenzone, 
vijver en een kleine speelzone. Het park vormt het weinige groen in de 
dorpskom.
Het park valt uiteen in 2 delen: een historisch park ter hoogte van het 
gemeentehuis en een recenter aangelegd deel die vooral gekenmerkt 
wordt door een grasperk die omzoomd wordt door lindes. Voor het 
volledige park werd recentelijk door de groendienst van Zwevegem 
een ontwerp- en beheerplan opgemaakt. In dit plan werd een nieuwe 
padenstructuur ontwikkeld die de circulatie voor wandelaars en fi etsers 
moet verbeteren.

Het gemeentepark is een klassiek park, ontworpen in een 
landschappelijke stijl met bomen, water, paden, zichtperspectieven.... 
Bepaalde gazons in de voortuin en in de achtertuin (vooral in de zone 
waar de muziekkiosk gelegen is) waren oorspronkelijk uitgevoerd in 
een glooiend profi el verwijzend naar de landschapsstijl. 

Door de aanwezigheid van reeds vrije oude bomen kent het park een 
belangrijke natuurwaarde binnen een stedelijke omgeving. Het park 
wordt door de gemeentelijke diensten beheerd overeenkomstig de 
principes van het harmonische parkbeheer.

In het park is een houten, in oorsprong mobiele kiosk gelegen. 
Deze is in 1992 gerestaureerd en opgesteld in het park. De kiosk is 
niet opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed en is ook niet 
beschermd.
De oorspronkelijke dreef werd circa 6 jaar geleden heraangelegd. 
Hierbij werden de historische bomen, die sterk te lijden hadden van de 
voormalige stoomleiding in de ondergrond, vervangen door nieuwe 
beplanting.

De randen van het gemeentepark 
zijn afwisselend open of afgesloten 
(rafelige randen). De open randen zijn 
die plaatsen waar het park onmiddellijk 
aansluit op de wegen. De afgesloten 
randen bestaan uit muren van 
gebouwen, tuinmuren of hagen op 
de grens van private percelen of langs 
de openbare weg (zoals hiernaast 
afgebeeld).
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Koetshuis en oud gemeentehuis
Het koetshuis (foto links) en het oud gemeentehuis (foto rechts) zijn 
twee gebouwen die vastgesteld zijn op de inventaris bouwkundig 
erfgoed. Samen met de houten muziekkiosk hebben deze twee 
gebouwen een sterke visuele impact op het park en fungeren ze als 
centrum van het Gemeentepark.

Nieuw schoolgebouw
De nieuwe Kouterschool is gesitueerd parallel met de Kouterstraat, 
op de plaats waar vroeger de sporthal gelegen was. Door de school 
op deze plaats in te planten wordt er getracht de gevelwand van de 
Kouterstraat langs het gemeentepark maximaal af te werken. Het 
behouden van de bestaande platanen langs de Kouterstraat zorgt 
ervoor dat het nieuwe schoolgebouw zich maximaal inpast in de 
omgeving.
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2.2. functies

Zowel rondom als in het plangebied zijn er (door de ligging in het 
centrum van Zwevegem) heel wat diverse functies aanwezig, vooral 
langsheen de Otegemstraat is de diversiteit groot. De Otegemstraat 
is de belangrijkste winkelas van Zwevegem waarlangs zich een groot 
aantal centrumfuncties en appartementen bevinden. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
aanwezige functies in het plangebied.

Brandweerkazerne
In 1961 werd langs de dreef een brandweerkazerne gebouwd. Deze zal 
op termijn verhuizen in kader van de brandweerhervormingen. Binnen 
dit RUP wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming voor deze 
locatie.

Nieuwe schoolgebouwen
De nieuwe school werd gebouwd waar de tijdelijke containerklassen 
van de Kouterschool zich bevonden (langs de Kouterstraat).

Eengezinswoning en garageweg
Langsheen de Kouterstraat zijn er voornamelijk aaneengebouwde 
eengezinswoningen te vinden. Hier en daar komen er ambachtelijke 
activiteiten voor als nevenfunctie.
De tuinen, al dan niet met garageboxen, vormen de randen van het 
park.
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2.3. Ontsluiting

De Otegemstraat en de Ommegangstraat zijn de belangrijkste 
verkeersassen binnen het plangebied. Door de centrale ligging is 
het gemeentepark goed ontsloten met het openbaar vervoer. Er 
zijn diverse buslijnen die een halte hebben langs de randen van het 
plangebied. De twee haltes zijn Zwevegem - Gemeentehuis (langs de 
Otegemstraat) en Zwevegem - Brandweer (langs de Ommegangstraat). 
Er wordt toegang verleend tot het park via de Otegemstraat, de 
Ommegangstraat en de Kouterstraat.

Garagewegen in het park
De randen van het park worden gekenmerkt door ofwel parking, ofwel 
een garageweg. Zo bestaan er in het park 3 garagewegen (op vorige 
pagina op plan aangegeven); parallel met de Ommegangstraat, parallel 
met de Kouterstraat en een garageweg die vanaf parking Gambrinus de 
garageboxen in het noordoosten van het plangebied bedient. 

Doordat de randen van het gemeentepark gebruikt worden door 
gemotoriseerd verkeer levert dit een gevaarlijke verkeerssituatie op 
voor de gebruikers van het park en beïnvloedt dit de beleving van het 
park. In de huidige situatie verstoren de parkings en de garagewegen 
het groene aspect van het park. 
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2.4. toestand van het leefmilieu en de 
natuur

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

Bij de beoordeling van mogelijke milieueff ecten wordt hierbij steeds 
vertrokken van de referentiesituatie op vlak van de relevante disciplines 
zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, fauna en fl ora, bodem, 
water, atmosfeer en klimatologische factoren, geluid, licht, erfgoed en 
landschap…  
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2.6. Historische toestand

Ferraris, 1777
Op de historische kaart is te zien dat het plangebied gekenmerkt was 
door een kasteel, met bijhorend kasteelpark. De vijver komt voor waar 
vroeger de gracht rond het kasteel moet gelegen hebben.

De dreef naar het park was vroeger de toegangsweg naar het kasteel 
en is opgenomen in de atlas van de buurtwegen (zie juridische 
toestand). De dreef kan een belangrijke rol spelen bij de herinrichting 
van de site van de brandweer.

Het huidige herenhuis werd volgens de kadastrale gegevens gebouwd 
ca. 1907 door industrieel Eduard Van Leynseele. In de jaren 1930 
werd het kasteeldomein van de brouwerij Bafcop aangekocht door 
het gemeentebestuur waarbij het herenhuis werd ingericht als 
gemeentehuis (1941), en waarbij de tuinen werden omgevormd tot 
openbaar park.

Ten zuidwesten van het herenhuis ligt het voormalig koetshuis thans 
ingericht als kantoren met de organisatie ‘huis van het kind’. 

popp, 1850 >
Deze kaart toont een duidelijke percelering van het plangebied. 
Het kasteel met de walgracht neemt een signifi cant deel van het 
plangebied in. Vanaf de walgracht vertrekken de perceelgrenzen, 
waardoor de ligging van het kasteel bepalend is voor de grootte en 
indeling van de percelen. 

De bebouwing in het plangebied was slechts sporadisch. Zo zijn er 
naast het kasteel slechts twee woningen aanwezig in het plangebied, 
gelegen langs de huidige Kouterstraat. 
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Restruimte gebruikt als parking, ter hoogte van bouwblok Ommegangstraat - 
Otegemstraat

Pergola, begroeid met Wisteria fl oribunda of sinensis (blauwe regen)

Fontein en bloementapijt van éénjarigenParking ‘Gambrinus’

Garagestraat, parallel met de KouterstraatVijver in het gemeentepark 

Speelplein in het gemeentepark

Binnengebied bouwblok Ommegangstraat - Otegemstraat

Otegemstraat ter hoogte van het gemeentepark
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2.7. Sfeerbeelden

Het pavilioentje in het centrum van het gemeenteparkFotoplan
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2.7.1. Panorama’s
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De aanwezigheid van een vijver zorgt voor een specifi eke verschijning 
van een aantal soorten: Alnus glutinosa (zwarte els), varens, Corylus 
avellana (hazelaar) ...

Aesculus hippocastanum (paardekastanje) en Acer (esdoorn) Platanus x hispanica (Plataan). De zone achter het gemeentehuis (oude 
landschapspark) wordt nagenoeg volledig ingenomen door deze soort. 



Leiedal, augustus 2018 gemeente zwevegem, RUP gemeenteparkTN-21

2.7.2. Diversiteit in het bomenbestand

Eén van de grootste kwaliteiten van het gemeentepark is de 
aanwezigheid van een heel divers bomenbestand. Temeer omdat de 
meeste van deze bomen een inheems karakter en een relatief hoge 
leeftijd kennen. Hierdoor spelen deze bomen een belangrijke rol in 
de  ecologische waarde van de omgeving. In deze stedelijke condities 
(centrum van een gemeente) kan het belang van deze groene, 
ecologische ruimte niet genoeg onderstreept worden.

Hiernaast worden een aantal soorten van deze bomen afgebeeld en 
benoemd. In het oude gedeelte van het park staan de verschillende 
soorten bomen door elkaar, in een wild verband, terwijl het nieuwe 
gedeelte van het park gekenmerkt wordt door lindes die formeel rond 
het grasveld in één rij werden aangeplant. 

Quercus rubra (Amerikaanse eik), in combinatie met een aantal 
platanen.

Tilia cordata (linde). Tussen het landschapspark en de nieuwe 
Kouterschool is een grasveld aanwezig die omzoomd wordt met een 
tiental Lindes. Momenteel is deze zone in aanleg volgens het nieuwe 
plan gemaakt door de gemeentediensten. 
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2.8. ruimtelijke Knelpunten en potenties

2.8.1. Knelpunten

• De aanwezige garagewegen en parkings verstoren de beleving 
en het groene aspect van het park.

• De randen van het park zijn ongedefi nieerd.

• Er bestaan heel wat restruimtes in het park die momenteel in 
gebruik genomen zijn als parking.

• De bereikbaarheid van het park voor de zwakke weggebruiker 
laat de wensen over.

• De belangrijke historische gebouwen (zoals het gemeentehuis) 
spelen geen prominente rol in de beleving van het park. 

2.8.2. Potenties

• De aanwezige hoogstammige bomen geven het park niet 
alleen een hoge natuur- en ecologische waarde, maar ook een 
hoge beeldkwaliteit.

• Het gemeentepark is één van de weinige groene ruimtes in 
een verstedelijkte omgeving.

• De randen van het park worden gekenmerkt door een 
diversiteit aan functies, hetgeen kan zorgen voor een 
(be)leefbaar park.

• Het verdwijnen van de brandweerkazerne geeft de 
mogelijkheid om een nieuw project te ontwikkelen die 
inspeelt op het groene karakter van het park. 

• De wachtgevel ter hoogte van parking Gambrinus (langs de 
Otegemstraat) wordt momenteel ontwikkeld. Een kwalitatieve 
randafwerking kan zorgen voor een verhoging van de 
beeldwaarde van het park.

• Door de aanwezigheid van de Kouterschool kent het 
gemeentepark een aantal nieuwe gebruikers en daarbij 
samenhangend de mogelijkheid om een aantal trage 
verbindingen te vernieuwen en te verbeteren. 

• Door het maken van een nieuw masterplan voor het 
gemeentepark erkent de gemeente de ruimtelijke potentie van 
een kwalitatieve, groene ruimte in het centrum.
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3.  Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) bestemt het 
plangebied grotendeels als woongebied en een stuk gemengd woon- en 
industriegebied. Het gemeentepark zelf werd bestemd als parkgebied.

BPA  In het plangebied:

• Nr. 1: Kouterstraat (06/07/1990)

RUP In het plangebied: 

• In het gewestelijk RUP voor de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk is Zwevegem mee opgenomen 
in het stedelijk gebied. Dit betekent dat inzake woningdichtheden 
gestreefd wordt naar 25 woningen per ha. 
Het gewestelijk RUP neemt geen specifi eke deelplannen op in 
relatie tot het plangebied van dit RUP.

• PRUP Solitaire vakantiewoningen

Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen In het plangebied:

• Verkaveling nr. 1176, 24/01/1996 - gewijzigd 22/08/01, Bemisal

Milieuvergunningen In het plangebied:

• Kouterstraat nr. 1, klasse 3, motorfi etsenzaak

• Kouterstraat nr. 80a, klasse 3, basisschool

• Kouterstraat nr. 80a, klasse 3, lozen afvalwater - afd. Park

• Kouterstraat nr. 80a, klasse 3, bouwen van een gemeenteschool

• Kouterstraat nr. 1a, klasse 3, toonzaal met verkoop van nieuwe 
caravans

• Otegemstraat 75, klasse 3, bronbemaling

• Otegemstraat 75, klasse 3, woonzorgcentrum

• Ommegangstraat 1a, klasse 3, lozen afvalwater, 
verbrandingsinrichting

• Ommegangstraat 15, klasse 3, zwembad-bad-douche-sauna

• Ommegangstraat 20, klasse 3, kunststofartikelen voor industrie

• Ommegangstraat 24, klasse 3, kleinhandel in niet-voedingswaren

• Ommegangstraat 26, klasse 3, supermarkt
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T ype plan Referentie

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, landschappen, beschermde stads- en 
dorpsgezichten

In de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed zijn volgende zaken 
opgenomen:

• Otegemstraat: gemeentehuis met koetshuis en muziekkiosk, 
burgerhuis.

• Ommegangstraat: eenvoudige arbeiderswoning, 19de eeuwse 
arbeiderswoning, burgerwoning, winkel-woonhuis van ca. 1930, 
opvallend winkel-woonhuis, dokterwoonst, Enkelhuis.

• Kouterstraat: Enkelhuis uit de jaren 1930, Herberg ‘Het Damberd’, 
vrijstaande villa.

/

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen 3 buurtwegen:

• Chemin n° 4 = Otegemstraat

• Chemin n° 121= Ommegangstraat

• Chemin n° 38 = Kouterstraat

Waterlopen (categorisering) /

(Herbevestigd) agrarisch gebied /

VEN-gebied, IVON-gebied /

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

/

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 
hemelwaterputten, infi ltratie- en buff ervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Gemeentelijke verordeningen /

Bestaande of aan te leggen autosnelwegen, hoofdverkeerswegen, 
primaire wegen categorie I of II, reservatie- of erfdienstbaarheids-
gebieden of bestaande gewest- of provinciewegen

/

Bestaande of aan te leggen spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

/
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3.2. Gewestplan

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

• Woongebied, randen van het plangebied

• Parkgebied, volledige centrum van het plangebied 
(gemeentepark)

• Gemengde woon- en industriegebieden, op de kruising van de 
Otegemstraat en de Ommegangstraat.

0 150 300 Meters

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

Legende

woongebieden

woonuitbreidingsgebieden

gemengde woon- en industriegebieden

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut

## gebieden voor dagrecreatie

parkgebieden

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

industriegebieden

milieubelastende industrieen

ambachtelijke bedrijven en kmo's

bestaande waterwegen

bestaande hoofdverkeerswegen

aan te leggen hoofdverkeerswegen

bestaande spoorwegen

! ! ! ! bestaande hoogspanningsleidingen

reservatiegebied

aan te leggen waterwegen

II

P
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

RUP’s in het plangebied

Het Gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
bepaalt dat Zwevegem mee opgenomen is in het stedelijk gebied, wat 
betekent dat er naar een woningdichtheid gestreefd wordt van 
25 woningen/ha. Voor het overige zijn er geen deelplannen opgemaakt 
binnen het gewestelijk RUP.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire Vakantiewoningen 
- Interfl uvium doet enkel een uitspraak over de bestemming van 
vakantiewoningen in de bestemmingscategorie ‘agrarisch gebied’.

BPA’s in het plangebied

Er is 1 BPA in het plangebied van kracht, namelijk het BPA nr. 5 - 6 
Kouterstraat, goedgekeurd 06.07.1990. Deze kent dezelfde omranding 
als dit RUP.

Zwe 10.1

Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium
Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Zwe 26.2

ZWE/01e

ZWE/06c

ZWE/05c

ZWE/03c

ZWE/05d

ZWE/19

ZWE/01f

ZWE/06d

ZWE/06d

Regionaal stedelijk gebied Kortrijk

0 150 300 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, mei 2018 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden
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3.3.1. BPA Kouterstraat

Het BPA Kouterstraat werd goedgekeurd op 06/07/1990 en bepaalt tot 
op vandaag de bouwmogelijkheden en inrichtingsprincipes van het 
park en de omgeving.
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3.4. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Er bevindt zich 1 goedgekeurde verkaveling in het plangebied; 
Kouterstraat 176. Deze is gelegen op de hoek van de Kouterstraat met 
de garageweg.

1176 
Kouterstraat

1178
Hendrik Consciencestraat

0 100 200 Meters

Verkavelingen
Bron: Gemeente Zwevegem, januari 2016
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1569/1370/1657

925

440

0 100 200 Meters

Milieuvergunningen
Bron: Gemeente Zwevegem, juni 2018

3.5. Milieuvergunningen

Er bestaan 12 milieuvergunningen in het plangebied (allemaal klasse 3); 
5 in de Kouterstraat, 2 in de Otegemstraat en 5 in de Ommegangstraat. 
Er bestaat een klasse 2 milieuvergunning net ten noorden van het 
plangebied (Otegemstraat 75), aangeduid op het plan hiernaast. Deze 
klasse 2 beslaat het woonzorgcentrum. 

klasse 2
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Enkelhuis

Gemeentehuis

Burgerwoning

Burgerwoning

Dokterswoonst

Vrijstaande villa

Herberg In het Damberd

Opvallend winkel-woonhuis

Enkelhuis uit de jaren 1930

Winkel-woonhuis van ca. 1930

0 100 200

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

Legende

vastgestelde relicten

3.6. Onroerend erfgoed

In het plangebied bevindt zich geen beschermd onroerend erfgoed, 
er zijn wel een aantal vastgestelde relicten die opgenomen zijn in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed:

• Otegemstraat: gemeentehuis (met koetshuis en muziekkiosk) 
en een burgerwoning.

• Ommegangstraat: eenvoudige arbeiderswoning, 19de eeuwse 
arbeiderswoning, burgerwoning, winkel-woonhuis van ca. 
1930, opvallend winkel-woonhuis, dokterwoonst, Enkelhuis.

• Kouterstraat: Enkelhuis uit de jaren 1930, Herberg ‘Het 
Damberd’, vrijstaande villa.

Actieplan Bouwkundig erfgoed
In dit actieplan wordt een score toegekend die de locuswaarde 
aanduidt van het bouwkundig erfgoed. Ook het gemeentehuis wordt 
hierin opgenomen. Op de volgende pagina wordt deze locuswaarde 
verder toegelicht. 
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3.6.1. Actieplan bouwkundig erfgoed

De gemeente Zwevegem wenst met het actieplan bouwkundig 
erfgoed een integraal erfgoedbeleid na te streven. Door dit actieplan 
kunnen er een aantal nuances aangebracht worden in de bouwkundige 
kwaliteit en de architecturale waarde van de verschillende constructies. 
Het vertrekpunt van dit actieplan was de vastgestelde inventaris van 
het bouwkundig erfgoed, opgemaakt door het Agentschap Erfgoed in 
Vlaanderen. 
Via een aantal goed gekozen indicatoren wordt de locuswaarde per 
pand berekend en wordt er daarna een ontwikkelingsprofi el geschetst. 

Locuswaarde
De locuswaarde wordt afgetoetst aan een aantal indicatoren. Zij geven 
de stedenbouwkundige motieven weer waarom een pand bewaard 
moet worden. De locuswaarde is bepalend voor de beleidshouding 
tegenover dit pand. Is de locuswaarde hoog, dan moet het pand, 
mits aanpassingen, behouden blijven. Is de locuswaarde laag, dan 
wordt behoud ter overweging gegeven. Slopen en vervangen zijn 
evenwaardige alternatieven. Een adviescommissie bewaakt de kwaliteit 
van de vervangingsbouw bij middelhoge en hoge locuswaarden

Hierna wordt de oefening rond het voormalige gemeentehuis 
beschreven.

In de inventaris bouwkundig erfgoed wordt het voormalige 
gemeentehuis als volgt omschreven;
‘Otegemstraat nr. 100. Gemeentehuis. In oorsprong “kasteeltje”, volgens de 
kadastrale gegevens gebouwd ca. 1907 door industrieel Eduard Van Leynseele. 
Tevens bouw van het koetshuis. Het huis vervangt een constructie van ca. 1897. Sinds 
1941 gemeentehuis. Omringende tuin. Uitbreiding tegen de achtergevel in gelijke 
bouwtrant daterend van ca. 1958.
Eclectische woning aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance. Grosse modo 
rechthoekige plattegrond. Oranje baksteenbouw op sokkel van bossage. Torenachtig 
uitgewerkt linkerrisaliet bekroond door leien tentdak. Rechthoekige muuropeningen 
met behouden schrijnwerk cf. kleine roedeverdeling in de bovenlichten; geel gekleurd 
glas. Portaal met bordestrap. 
IJzeren hek tussen pijlers is verdwenen cf. oude prentbriefkaart.
Ten zuidwesten voormalig koetshuis thans ingericht als kantoren met 
gemeentediensten. Opgetrokken in oranje baksteen; geknikt pannen wolfsdak; nok 
bekroond door vorstkam. Kroonlijst rustend op korbelen. Lijstgevel doorbroken door 
dakvenster met houten balkon onder hellend dakje rustend op korbelen. Voormalige 
koetsdoorgang thans met glazen portaal van ca. 1981. Rechthoekige vensters 
(tweelichten) in rondboognis; arduinen latei.
In de tuin houten, in oorsprong mobiele, muziekkiosk. Kiosk op achthoekige 
plattegrond op verhoogde sokkel met verticale planken beschieting. Toegang 
via houten trapje. Afgedekt door achtzijdig leien dak rustend op houten pijlers; 
panelenfries. Houten balustrade. In 1992 gerestaureerd en opgesteld in park.’

Het voormalige gemeentehuis krijgt een hoge locuswaarde vanuit 
volgende indicatoren:

Identiteit Datering Begin 1900

Naam gemeentehuis

Status bewaard

Vastgesteld Ja

Beschermingen -

Locuswaarde hoog

Ontwikkelingsprofiel historisch 
Zwevegem

stads-
structuur

Ondersteunt 
stadsweefsel

ja

hoek -

Homogeen geheel ja

Heterogeen geheel -

Omgeving Naast monument -

Naast ibe -

interactie met 
publieke ruimte

ja

schaal verschil 
groter

ja

schaal verschil 
kleiner

-

Gebouw stijl eclectiscisme

typologie landhuizen, 
muziekkiosken, 
koetshuizen

uniek ja

gevel goede staat

interieur -

Opmerkingen
Voormalig gemeentehuis, teruggetrokken van de rooilijn, hoge 
locuswaarde. Koetshuis middelhoge locuswaarde.

Het gemeentehuis kreeg een hoge locuswaarde, vanwege zijn schaal, 
uniciteit, gaafheid en beeldbepalend karakter in het openbare park. 
De gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van dit 
pand is bijzonder groot.

Het koetshuis kreeg een middelhoge locuswaarde. De belevingswaarde 
is hier, door zijn teruggetrokken ligging gemiddeld. De gebruikswaarde 
van dit pand ligt eveneens minder hoog dan het gemeentehuis.  
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3.7. buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen 3 buurtwegen:

• Chemin n° 13 (opgenomen in het publiek domein van de Sint-
Pietersstraat) 

• Chemin n° 21 (opgenomen in het publiek domein van de 
Stokerijstraat)

• Sentier n° 37 (ingenomen door privaat domein, volledig 
opgeheven)

0 100 200 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, mei 2018

Legende

wijzigingen
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Vaarttaluds Moen en Orveytbos

Het Bellegembos

De Vallei van de Kasselrijbeek

West-Vlaamse Leievallei

De West-Vlaamse Scheldevallei
0 1 2 Kilometers

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, juni 2016

Legende

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwevingsgebied

3.8. Ven-gebied



Leiedal, augustus 2018 gemeente zwevegem, RUP gemeenteparkTN-35

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

0 1,5 3 Kilometers

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

Legende

habitatrichtlijngebied

vogelrichtlijngebied

3.9. HABITATRICHTLIJNGEBIED
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Gewenste Ruimtelijke structuur zwevegem
GRS Zwevegem figuur 82
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

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

Het plangebied maakt deel uit van het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk. Hier wordt dus een stedelijk gebiedenbeleid gevoerd waar 
het wenselijk is dat de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, 
economische activiteiten en andere activiteiten opgevangen worden. 
Inbreiding, streefdichtheden en versterking van kernen binnen het 
regionaalstedelijk gebied met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en 
de draagkracht van de omgeving past binnen het stedelijk beleid van 
het RSV. 

4.2. Afbakening regionaalstedelijk 
gebied kortrijk

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied 
Kortrijk defi nitief vastgesteld. Het plangebied is gelegen binnen de 
afbakeningslijn van het gewestelijk RUP.

Kortrijk wordt geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Ook een deel 
van Zwevegem is opgenomen in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. 
Er zijn geen deelplannen opgemaakt binnen het gewestelijk RUP die 
betrekking hebben op het gemeentepark. 

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie beslist 
om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen. Op 
11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.

De visie op het niveau van de provincie en van de verschillende 
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald in deelruimten. 
Per deelruimte worden voor specifi eke elementen 
ontwikkelingsperspectieven en beleidsdoelstellingen aangegeven. 
Het noorden van Zwevegem behoort tot de Leieruimte en de rest 
(waaronder ook het gemeentepark) behoort tot de interfl uviumruimte.

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied is de oude 
spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem gelegen. Deze is geselecteerd 
als toeristisch-recreatief lijnelement en als droge ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang.

Gemeentepark

Interfluviumruimte
PRS,  figuur 24

Regionaalstedelijk gebied Kortrijk
GRS, figuur 58
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Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur
Kaartnr. 71 - GRS zwevegem
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4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, goedgekeurd bij 
besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004, doet een aantal 
uitspraken over het plangebied van het RUP. 

Het gemeentepark als openbaar park

Het GRS stelt (pg. 149) het gemeentepark voorop als openbaar park. 
Beleidsbepalingen met betrekking op het openbaar park geven aan dat 
nieuwe constructies kunnen gebouwd worden in functie van openbare 
diensten en gemeenschapsvoorzieningen. 

De werken noodzakelijk voor de openstelling, het behoud en de 
verrijking van de natuurwaarden en van het karakter van het gebied 
en/of voor de aanleg van een parkgebied zijn steeds toegelaten. 

De Otegemstraat verder opwaarderen als centrumas

De Otegemstraat wordt verder opgewaardeerd tot een 
echte centrumas (GRS pg. 189-190). Dit houdt in dat nieuwe 
kleinhandelsfuncties en openbare voorzieningen zoveel mogelijk in of 
aansluitend op de Otegemstraat moeten terechtkomen. Verweving van 
functies staat voorop. 

Prioriteitstelling te ontwikkelen woongebieden

In het GRS (pg. 150, fi g. 68) worden de zones langs de Otegemstraat  
aangeduid die prioritair kunnen aangesneden worden voor het 
voldoen aan het aanbod wonen. 

Inbreidingsproject

Ook kan er ter hoogte van de feestzaal de Kouter een 
inbreidingsproject gerealiseerd worden (GRS pg. 145, 191, 198). 
Dergelijk inbreidingsproject is ruimer dan enkel voor wonen; een meer 
functionele invulling die de stedelijkheid van het gebied ondersteunt 
en de potenties in de omgeving gebruikt is aan de orde.

Compacte ontwikkeling

Het GRS Zwevegem stelt als doelstelling voor het verstedelijkt gebied 
Zwevegem compacte ontwikkeling voorop (RD pg. 188, 191). Voor 
wonen betekent dit dat inbreidingsprojecten en verdichtingsprojecten 
voorop staan.

Centrumversterking & verweving

Het GRS Zwevegem stelt als doelstelling voor het verstedelijkt 
gebied Zwevegem centrumversterking voorop (RD pg. 188, 189). 
Het ruimtelijk beleid gaat uit van verweving van wonen, werken, 
gemeenschapsvoorzieningen, handel en diensten voor zover de 
woonkwaliteit en leefbaarheid niet in het gedrang komt. Tevens wordt 
gesteld dat er rond het kwalitatieve, groene en verkeersleefbare 
openbaar domein voldoende bouwmogelijkheden moeten zijn voor 
ontspanningsmogelijkheden en de dienstverlenende en verzorgende 
gemeenschapsfuncties.

Maatregelen en acties

Het GRS somt volgende mogelijke maatregelen en acties op:

• Een RUP voor de precieze afbakening, diff erentiatie van 
bestemming en de ordening en de inrichting van het 
woongebied (GRS pg. 196)

• Een inbreidingsproject t.h.v. de feestzaal (GRS pg. 198)

Via een RUP moeten minstens volgende elementen geregeld worden:

• Bestemming en voorschriften inzake de 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied

• Garanties voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het 
gemeentepark.

spoorwegbedding: ecologische en recreatieve verbinding

Otegemstraat = centrumas

openbaar park

Kouterschool

te ontwikkelen woonzone

accenten uit het grs voor het plangebied
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Fietsroutenet werk



Leiedal, augustus 2018 gemeente zwevegem, RUP gemeenteparkTN-41

4.5. Mobiliteitsplan

Wegennetwerk
De Otegemstraat is in het Mobiliteitsplan van Zwevegem (conform 
verklaard door de PAC op 11 december 2012) aangeduid als lokale weg 
II vanaf de Bekaertstraat tot de N391. In de Otegemstraat geldt een 
snelheidslimiet van 50 km/u. 

Fietsnetwerk (pg. 49)
De Otegemstraat wordt in het mobiliteitsplan aangeduid als een 
functionele bovenlokale fi etsroute. Deze loopt verder over in de 
Otegemsesteenweg, de Zwevegemstraat en de Ingooigemstraat. Deze 
routes zijn goedgekeurd op 16 februari 2001 door de provincie. 

In het mobiliteitsplan werd een plan opgemaakt die aanduidt waar 
de meeste ongevallen met fi etsers gebeuren, zodat duidelijk wordt 
waar de veiligheid van de fi etsers dient verhoogd te worden. Het 
meeste aantal ongevallen met fi etsers gebeurde in de Otegemstraat 
(zowel in het centrum als daarbuiten). Deze as wordt dan ook prioritair 
aangepakt met verhoogde aandacht voor de veiligheid van fi etsers. 

4.6. Parkeer- en circulatieplan

Zwevegem heeft een parkeer- en circulatieplan voor het centrum 
van de gemeente. In opdracht van de gemeente Zwevegem maakte 
Leiedal een mobiliteitsonderzoek voor het centrum van de gemeente. 
Dit mobiliteitsonderzoek werd opgemaakt in uitwerking van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de Provinciale 
AuditCommissie West-Vlaanderen op 10 december 2012. 

Hierbij werden volgende elementen behandeld: 
• beleidsvoorstellen opmaken voor de gewenste circulatie van 

het autoverkeer, het openbaar vervoer en fi etsverkeer in dit 
projectgebied 

• beleidsvoorstellen opmaken voor het parkeren

Hierna worden de belangrijkste delen van dit document voor het 
Gemeentepark geformuleerd. 

Circulatieproblematiek langs invalswegen

Langs een aantal invalswegen richting centrum duiken een aantal 
problemen op: maximumsnelheid van 50 km/h in combinatie met 
ontbrekende fi etsinfrastructuur. Dit is ook het geval bij een deel van de 
Otegemstraat (tussen de kerk en de Bekaertstraat). Een groot deel van 
deze invalswegen heeft tevens een zeer brede rijweg, wat snel rijden 
nog meer stimuleert. 

Bij de heraanleg van het eerste deel van de Otegemstraat werd 

reeds een versmalling van de rijweg gerealiseerd, waardoor de 
eff ectief gehaalde snelheden hier lager liggen dan 50 km/h. In de 
praktijk kan dit gedeelte van de Otegemstraat, waar veel winkels 
gelegen zijn, zeer gemakkelijk een snelheidsbeperking van 30 km/h 
afgedwongen worden dankzij het drukke verkeer en de versmalde 
rijweg. In dit geval zorgt de drukte in de straat voor een verhoging 
van de verkeersveiligheid: bestuurders worden gedwongen om trager 
te rijden en oplettend te zijn, wat ook ten goede komt aan de zachte 
weggebruikers.   

Consequente zonering 30 - 50 - 70

Om de verkeersveiligheid te verhogen is het belangrijk om een 
consequent en eenduidig snelheidsbeleid te voeren, waarbij de 
fi etsinfrastructuur, het totale straatbeeld en de snelheidsbeperking één 
samenhangend geheel vormen. Zo worden bestuurders geholpen bij 
het aanhouden van de correcte snelheid.

Het voorgestelde snelheidsplan bestaat enerzijds uit een plan voor 
de korte termijn. Daarnaast is ook een visieplan op langere termijn 
opgenomen, dat stapsgewijs kan worden ingevoerd. Bij herinrichting 
van straten en pleinen kan de gemeente rekening houden met deze 
snelheidsplannen, om zo stapsgewijs te komen tot een consequent en 
eenduidig snelheidsbeleid in samenhang met het straatbeeld en de 
fi etsvoorzieningen.

Zowel het plan op korte als op lange termijn wordt op de volgende 
pagina’s afgebeeld.

Categorisering van de wegen
Aanduiding van de Otegemstraat als lokale weg I I
Mobiliteitsplan zwevegem figuur 3
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Snelheid in het centrum - gewenste toestand

Legende

70 km/h met vrijliggende fi etspaden

50 km/h met fi etspaden

verblijfsgebieden: evaluatie per wijk 30 km/h of 50 km/h

30 km/h in schoolomgevingen/centrum 
gemengd verkeer (evt. met fi ets-suggestiestroken)
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Bestaande toestand parkeren

Voorstel parkeren

Legende

blauwe zone

parkeerterreinen / zonder parkeerduurbeperking

ontsluiting parkeerterrein

blauwe zone uit te breiden

blauwe zone af te schaff en
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Parkeerproblematiek

Naast het onderzoeken van de circulatieproblematiek in de gemeente 
werden ook de problematieken rond het parkeren onderzocht. 
Hieronder worden de vragen en de daarop volgende antwoorden 
verwoord die relevant zijn voor dit RUP:

Vraag
Bezettingsgraad parkeerplaatsen in het centrum: is de parkeerdruk 
in het centrum te hoog? Welke wijzigingen zijn te verwachten o.i.v. 
recente en toekomstige ontwikkelingen? Welke ingrepen zijn mogelijk 
om de parkeerdruk te verlichten?

Antwoord
In 2009 werd, in kader van de herziening van het gemeentelijke 
mobiliteitsplan, een parkeertelling uitgevoerd in het centrum van 
Zwevegem. Op dinsdag, donderdag en zaterdagvoormiddag werd 
om de anderhalf uur een telling gedaan in verschillende zones 
verspreid over de blauwe zone. Deze tellingen werden omgezet in 
bezettingspercentages (aantal ingenomen plaatsen/aantal beschikbare 
plaatsen).

Bezettingsgraden groter dan 80 à 85% kunnen worden beschouwd 
als problematisch. Bij zulke bezettingsgraden neemt het 
parkeerzoekverkeer ook sterk toe. Op dinsdag en donderdag bleken 
vooral de zones 3 (parking tussen Deerlijkstraat en begraafplaats) en 
14 (parking Otegemstraat, naast oud gemeentehuis) drukbezet. Ter 
hoogte van de zone 14, naast het oude gemeentehuis, vonden sinds 
2009 wat verschuivingen plaats: de gemeentelijke diensten verhuisden 
immers vanuit hieruit richting het nieuwe gemeentepunt langs de 
Blokkestraat. De in 2009 geregistreerde bezettingsgraden zullen dus 
afgenomen zijn.

De parking achter het oude gemeentehuis werd in het verleden 
vnl. door gemeentepersoneel gebruikt, maar is sinds de verhuis 
van de gemeentelijke diensten weinig gebruikt. In de toekomst zal 
deze parking echter opnieuw ingeschakeld worden i.f.v. de nieuwe 
functie die in het oude gemeentehuis een plek zal vinden. De parking 
achteraan maakt deel uit van deze concessie.

Vraag
Door de uitbreiding van de parkschool zullen een aantal 
parkeerplaatsen verdwijnen. Welke verschuivingen kan dit tot gevolg 
hebben, en welke maatregelen kunnen worden genomen om hierop in 
te spelen?

Antwoord
Naast de Parkschool in de Kouterstraat waren er vóór de werken zo’n 52 
parkeerplaatsen ter beschikking. Bij de uitbreiding van de school zijn 

de meeste van deze parkeerplaatsen verdwenen. 

In de Kouterstraat zelf is een voldoende breed wegprofi el voorhanden 
om voor de school te voorzien in een ‘Kiss & Ride’-zone. Op de terreinen 
van de school is dit ook mogelijk. Dit biedt de ouders de kans om 
hun kinderen vlot te kunnen afzetten aan de schoolpoort ‘s ochtends, 
wanneer de drukte aan de schoolpoort het grootst is (en bovendien 
samenvalt met de ochtendspits in de buurt). 
Op termijn zullen een aantal straten in de Kouterwijk heraangelegd 
worden, waardoor de parkeercapaciteit zal toenemen. Dit vermindert 
mee de parkeerdruk voor bewoners en bezoekers. 

4.7. woonplan Zwevegem

Met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving wordt er 
in het woonplan (deelstudie sociale huisvesting) de nood voor 
openbaar groen omschreven. Hiervoor wordt het criterium vanuit de 
duurzaamheidsbarometer gehanteerd. Op basis hiervan zou gestreefd 
moeten worden naar een park van ongeveer 1 ha groot binnen 
een afstand van 400 m van iedere woning. De omgeving van het 
gemeentepark met een grootte van 3 ha voldoet aldus ruimschoots aan 
deze vereiste. 

Parking en kiss and-ride zone Kouterschool
Ter hoogte van de school is de Kouterstraat voorzien van een nieuwe 
toplaag. Onder de bestaande platanen zijn een aantal parkeerplaatsen 
aanwezig, het aantal is evenwel sterk verminderd met de vorige 
situatie.

Parking naast de kouterschool voor de werken
Naast de oude kouterschool waren er zo’n 52 parkeerplaatsen 
aanwezig. Binnen het ontwerp voor de nieuwe school is er slechts 
ruimte voor een tiental parkings voor de school. De bestaande platanen 
langs de Kouterstraat zijn wel behouden.
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Ruimte tussen de Kouterschool en garagestraat langs de Kouterstraat

Speelplein in het gemeentepark

Nieuwe wandelbrug over de bestaande vijver

4.8. Masterplan gemeentepark

In navolging van een aantal ontwikkelingen aan de rand van het 
park (Kouterschool, oud gemeentehuis, brandweerkazerne...) en de 
daaruit volgende mogelijkheid om het park op te waarderen, maakte 
de gemeente Zwevegem een masterplan op voor het park. Met dit 
plan werd getracht de nijpende problemen aan te pakken en enkele 
opportuniteiten te versterken en/of te ontwikkelen. Eén van deze 
opportuniteiten die ook aangegeven werd in de potenties uit het 
besluit van het eerste hoofdstuk, is bijvoorbeeld het versterken (en dus 
bewaren) van de bestaande hoogstammige bomen in het park. 

Het ontwerp werd voorgesteld aan, en goedgekeurd door het 
schepencollege op 5 december 2015 en is opgebouwd rond deze vier 
centrale strategieën:

• Creëren van meer passage door duidelijke en bredere trage 
verbindingen die ook ’s avonds kunnen gebruikt worden door 
het voorzien van kwalitatieve verlichting

• Creëren van doorzichten en een brug naar de huidige 
speelruimte

• Inpassen van een loopcircuit door het volledige park

• De ingang langs de Otegemstraat (voor het oude 
gemeentehuis) krijgt een pleinfunctie waardoor de ruimte 
voor ontmoeting wordt verhoogd

Deze principes werden vertaald in een voorontwerp waarin de 
mogelijke invulling van het park werd vervat. Dit plan werd gestaafd 
met een aantal mogelijke ontwikkelingsbeelden die hiernaast 
afgebeeld worden en uiteindelijk leiden tot het masterplan.

Met dit plan wordt de interne circulatie in het gemeentepark 
verbeterd. De bestaande looplijnen worden vertaald naar brede 
wandelboulevards zodat wandelaars een prominentere rol krijgen 
in het park. Niet enkel de interne circulatie, maar ook de bestaande 
toegangen tot het park worden versterkt. De hoofdtoegang, aan het 
oude gemeentehuis, wordt door middel van een nieuwe invulling 
geaccentueerd en krijgt op deze manier meer aandacht. Door de 
omgeving van het oude gemeentehuis aantrekkelijker te maken speelt 
het historisch belangrijke gebouw een prominentere rol in de beleving 
van het park. 
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5. De gewenste ruimtelijke 
structuur

5.1. planningsopgave

Met dit RUP worden volgende elementen behandeld:

• Goedgekeurde masterplan en de daarbij horende principes 
van het Gemeentepark vastleggen 

• Bestemming en voorschriften inzake 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied 
met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor 
het gemeentepark in functie van beslissing van het 
gemeentebestuur 

• Vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden bouwblok 
Otegemstraat – Ommegangstraat 

• Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
voormalige gemeentehuis en koetshuis

• Het defi niëren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gemeentepark rekening houdende met de recente evoluties

• Opvangen van het gemotoriseerd verkeer aan de randen van 
het park

• Actualiseren van de garagewegen

• Versterken van de parkstructuur van het Gemeentepark

5.2. ruimtelijke vertaling van de 
planningsopgave

5.2.1. Het creëeren van een levendig park

De woon- en leefkwaliteit in het centrumgebied wordt bepaald door 
de kwaliteit van de publieke ruimte en de parken en de onderlinge 
verbindingen/de toegankelijkheid ervan. 

Door de opmaak en de goedkeuring van een nieuw Masterplan voor 
het gemeentepark speelt de gemeente hier sterk op in (zie vorige 
pagina). Onderstaande strategieën vertalen de verschillende principes 
van het plan. 

 5.2.1.1 Strategieën

Het gemeentepark moet op vlak van gebruiks- en belevingswaarde nog 
versterkt worden. Hiervoor worden volgende strategieën gedefi nieerd:

• Doorvertaling van de belangrijkste ruimtelijke principes van 
het masterplan;
 -  Creëren van een duidelijke padenstructuur voor de trage 

weggebruiker.

 - Bestaande groenstructuren worden versterkt. 

• Het park wordt zichtbaarder in het straatbeeld door brede, 
duidelijke en zichtbare ingangen: kant Otegemstraat, kant 
Ommegangstraat via dreef, kant Kouterstraat, kant garageweg 
Kouterstraat

• De bouwblokken aan de rand van het park worden afgewerkt 
waardoor de nu soms vage randen van het park versterkt 
worden en d.m.v. centrumfuncties opgeladen worden; 

• Het park kan doorsneden worden door wandel- en fi etswegen

• Het gemotoriseerd verkeer wordt (voor het grootste deel) 
opgevangen aan de rand van het park

Het park kan op lange termijn eventueel uitgebreid worden met de 
aanliggende private tuinen. Om dit mogelijk te houden worden deze 
tuinen bouwvrij gehouden.

Op de volgende pagina worden de verschillende hierboven verwoorde 
strategieën verbeeld in schema’s.
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Schematische verbeelding van de strategieën Actualiseren van de garageweg

kwalitatief afwerken van het bouwblok 
Ommegangstraat - Otegemstraat

Bestaande garageweg krijgt een juridische verankering in het RUP

Er wordt de mogelijkheid gegeven om de gevelrij langs de 
Otegemstraat en de Ommegangstraat op een kwalitatieve manier af te 
werken. 
Nieuwe ontwikkelingen dienen zich maximaal te integreren in het 
parkconcept.
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Verhogen van de kwaliteit van het voormalige 
gemeentehuis

Gemotoriseerd verkeer opvangen aan de randen 
van het park

Versterken van de parkstructuur Voorzien van duidelijkere circulatie in het park

Door de randen van het park af te werken worden duidelijke 
toegangen tot het park gecreëerd en wordt het park beter zichtbaar 
vanaf de openbare weg.
Voorzien van een uitbreiding van het park op lange termijn.

Door een nieuwe (horeca)functie krijgt het gemeentehuis opnieuw een 
prominente rol in de beleving van het park.
Eventuele nieuwe ontwikkelingen dienen rekening te houden met 
afstandregels ten opzichte van het gemeentehuis. 

Parking achter het gemeentehuis wordt verwijderd en opgevangen aan 
de rand van het park.
Randparking (Gambrinus) optimaliseren en afwerken met een groene 
rand

Betere doorwaadbaarheid doorheen het park door een duidelijke 
noord-zuid en oost-west fi ets- en wandelverbinding.
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Interactie tussen de Kouterschool en het gemeentepark

De inplanting van de nieuwe vestiging van de Kouterschool in het 
gemeentepark past binnen de krijtlijnen van het GRS Zwevegem. 
Er wordt immers uitgegaan van verweving van functies en 
centrumversterking.

Relatie met het gemeentepark
De nieuwe Kouterschool is sinds 1 september 2016 in gebruik en 
heeft, zoals aangegeven in de potenties onder het eerste hoofdstuk, 
zowel een ruimtelijke als een mobiliteitsimpact op het gemeentepark. 
Enerzijds wordt de gevelrij van de Kouterstraat langs de kant van het 
gemeentepark afgewerkt. Hierdoor voelt de Kouterstraat meer aan als 
een centrumstraat. Anderzijds krijgt het gemeentepark een duidelijkere 
grens waardoor de rafelige randen (zoals aangegeven werd in 2.1 
ruimtelijke informatie) voor een deel afgewerkt worden. De duidelijkere 
randen scheppen ook duidelijkere ingangen van het gemeentepark. 
Een aandachtspunt hierbij is dat deze toegangen voldoende zichtbaar 
moeten zijn vanaf de Kouterstraat. 

De nieuwe school genereert niet enkel een ruimtelijke impact, maar 
ook op vlak van mobiliteit (en dan vooral de trage verbindingen) 
speelt de Kouterschool binnen het gemeentepark een grote rol. 

Heel wat scholieren en leerkrachten kunnen gebruik maken van 
het gemeentepark als doorsteek van en naar het centrum. Door het 
voorzien van een nieuw masterplan voor het gemeentepark (waarbij er 
vooral gewerkt wordt met betere en duidelijkere verbindingen die de 
doorwaadbaarheid van het park ten goede komen ) biedt de gemeente 
een antwoord op deze nood.

Parkeermogelijkheden
Binnen het nieuwe ontwerp werd een groot aandeel van de bestaande 
parking geschrapt en is er ruimte vrijgehouden met een groenere 
invulling. Bijkomstig worden ook alle parkeermogelijkheden uit het 
park genomen en opgevangen aan de rand van het park. Zo werd de 
parking tussen de sporthal en de oude feestzaal ingenomen door het 
speelplein van de nieuwe school en is het bestaande met lindebomen 
omzoomde grasplein een onderdeel geworden van de groene 
inkleding van het nieuwe gebouw. 
Om de Kouterstraat zo weinig mogelijk te belasten met de nieuwe 
situatie is er een Kiss & Ride-zone aangelegd vóór de school. Deze 
zone moet de grootste parkeerdruk net vóór en net nà de schooluren 
opvangen. Het parkeerplan duidt overigens in de ruime omgeving van 
het park nog een aantal parkings aan waar permanent kan geparkeerd 
worden. 

Inplantingsplan gemeenteschool
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Gemotoriseerd verkeer opvangen aan de randen van het park

Om de groenbeleving van het gemeentepark te versterken, wordt 
het gemotoriseerd verkeer aan de rand van het park opgevangen. 
Dit betekent ondermeer dat de parking achter het voormalige 
gemeentehuis geschrapt wordt waardoor fi etsers en voetgangers meer 
ruimte krijgen. 

De capaciteit van deze parking wordt aan de rand van het park 
gerecupereerd. Het gaat hier over circa 10 parkeerplaatsen die op een 
andere locatie zullen voorzien worden.

De mogelijke locaties voor deze parkeerplaatsen zijn:

• Randparking Gambrinus

• Ondergrondse parking onder de nieuwe ontwikkelingen in het 
park

• Parking achter de nieuwe ontwikkeling op de site van de 
brandweerkazerne
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De Huidige parking achter het gemeentehuis 
verstoord de beleving van het park
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Afwerken bouwblok Ommegangstraat - Otegemstraat

Het bouwblok langs de historische dreef & de Otegemstraat wordt 
afgewerkt om de morfologische rand van het gemeentepark te 
activeren. Zo wordt een ruimtelijk interessante wand gecreërd in 
plaats van de huidige achterkanten. Deze bebouwing krijgt een 
binnenstedelijke functie (wonen, kantoren, publieke functie) die 
passage en levendigheid in het park kan brengen. Het gabarit en de 
afstandsregels worden aangepast aan de omliggende bebouwing.

Het inplanten van de bebouwing langs het gemeentepark moet met 
de nodige zorg gebeuren. Hieronder worden de randvoorwaarden/
principes beschreven waarmee moet rekening worden gehouden:

• Vastgelegde afstandsregels zoals hieronder beschreven 
respecteren:
 - minimum afstand t.o.v. de bebouwing langs de Otegemstraat - 

15 m tot de achterkant van de tuinen;

 - minimum afstand t.o.v. het gemeentehuis wordt vastgelegd op 
20 m.

• Aansluiten op gabarit van de omgeving (circa 2 - 3 bouwlagen 
+ dakverdieping).

• De Otegemstraat wordt gekenmerkt door een sterke verticale 
geleding. De gevels van de nieuwbouw- en renovatieprojecten 
langs de Otegemstraat dienen deze geleding zoveel als 
mogelijk te respecteren.

• (Half )ondergronds parkeren (waar mogelijk), waardoor 
gebouwen op kleine sokkel komen te staan. Dit lost niet enkel 
de parkeerproblematiek esthetisch op, maar genereert ook 
privacy voor de bewoners van de onderste bouwlaag.

• Parkeertoegangen dienen zoveel mogelijk gesitueerd worden 
aan de randen van het park om het gemotoriseerd verkeer 
buiten het park te houden.

• Waar de onderste bouwlaag toch rechtstreeks grenst aan 
het park dient er programma worden voorzien, zodat de 
levendigheid in het park gegarandeerd wordt (dit kan 
onder de vorm van kantoorfunctie, horeca of een andere 
centrumfunctie).

• Zicht van het bestaand appartementsgebouw op de hoek 
Otegemstraat- voorplein gemeentehuis behouden.

• Geen toegang voor gemotoriseerd verkeer vanuit het 
gemeentepark; de toegang moet gebeuren vanuit de dreef 
enerzijds en vanaf de Otegemstraat anderzijds. Er kan hierbij 
gewerkt worden met eenrichtingsverkeer.

• Maximaal behoud van de bestaande privétuin (tuin Velghe). 

Op de volgende pagina worden een aantal mogelijke scenario’s 
afgebeeld, rekening houdend met bovenstaande inrichtingsprincipes. 

Huidige ‘afstand’ tussen het koetshuis en 
bebouwing bouwblok ommegangstraat en 
otegemstraat

In de huidige situatie wordt er onvoldoende afstand gehouden 
t.o.v. het koetshuis, waardoor deze zijn ergoedwaarde en algemene 
waardering verliest. 
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• Het bestaande appartementsgebouw met de achterliggende 
garages en de circulatieruimte rondom de garages blijft 
bestaan.

• De nieuwe meergezinswoning langs de Otegemstraat beperkt 
zicht tot nummer 94 - 98 en parking Nopri.

• Het park wordt zoveel als mogelijk uitgebreid, met de 
bestaande private tuin als exponent. 

• De bestaande publieke parking Nopri wordt in dit scenario 
opgeoff erd en dient op een andere locatie gerecupereerd 
worden. 

• Het koetshuis kan in dit scenario behouden blijven.

• De nieuwe meergezinswoning langs de Otegemstraat wordt 
uitgevoerd tot aan de randen van de parken. Hierdoor wordt 
de rand van het park afgewerkt met een levende plint.

• De ontwikkeling langs de dreef kan volledig uitgevoerd 
worden (met respect voor de afstandsregels t.o.v. het 
voormalig gemeentehuis en de bestaande woningen langs de 
Otegemstraat en de Ommegangstraat). 

• De bestaande private tuin blijft zoveel als mogelijk behouden. 

• Ontwikkelingen worden in het park voorzien met een 
maximaal behoud aan het bestaand groen in de private tuin. 

• Het koetshuis kan in dit scenario behouden blijven. 

Nulscenario Parkscenario’s Afwerken bouwblok
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Nabestemming van de brandweerkazerne

Context
De brandweerkazerne zal in kader van de brandweerhervormingen op 
termijn verhuizen naar een nieuwe, nog te bepalen locatie. Daarom 
wordt voor deze ruimte een aangepaste bestemming voorzien. Hier 
worden naast gemeenschapsvoorzieningen ook mogelijkheden 
voor een woonproject als nabestemming met zicht op dreef en park 
geboden, net als een (beperkte) uitbreiding van het parkgebied. 

Relatie met het GRS Zwevegem
Het behoud van de bestemming gemeenschapsvoorzieningen en 
de nabestemming, nl. de ontwikkeling van wonen past binnen de 
krijtlijnen van het GRS Zwevegem. Er wordt immers uitgegaan van 
compacte ontwikkeling en inbreiding. Ook centrumversterking en 
verweving van functies staat voorop.

Inrichtingsprincipes

• Dergelijk nieuw woonproject wordt ontsloten via de dreef naar 
het park aansluitend op de garagetoegang van het bouwblok 
Ommegangstraat-Otegemstraat. 

• Met betrekking tot de bouwtypologie moet er 
aandacht zijn om een overgang te vormen tussen de 
stedelijke bouwtypologie en de woonomgeving van de 
Ommegangstraat. Er moet gezorgd worden voor een 

harmonieuze gevelovergang zodat de gevelrij van de 
Ommegangstraat wordt afgewerkt. De maximale bouwlagen 
worden vastgelegd op 3 bouwlagen, met een accent van 
4 bouwlagen langs de dreef.

• Niet enkel de bouwlagen maar ook de voorgevel bepaalt sterk 
de perceptie van de Ommegangstraat. Daardoor dient er 
speciale aandacht uit te gaan naar de verticale geleding van 
het nieuwe bouwproject. Dit om een harmonieuze overgang te 
vormen naar de aangebouwde eengezinswoningen. 

• Er wordt de mogelijkheid gegeven om het park (beperkt) uit 
te breiden en gedeeltelijk parking te voorzien om de parking 
achter het gemeentehuis te compenseren.

• Aansluitend op de bestaande laanbeplanting worden nieuwe 
bomen aangeplant om de historische dreef te herstellen. 

• Om de privacy ten opzichte van de naastliggende bebouwing 
te bewaren wordt de bouwdiepte op de verdieping vastgelegd 
op 12 m. 

In het hiernaast afgebeelde inrichtingsplan wordt de mogelijkheid 
gegeven om een meergezinswoning op te richten met 
8 woongelegenheden. Rekening houdend met de parkeernorm van de 
gemeente Zwevegem worden er 16 achterliggende parkings voorzien.

Huidig grondgebruik van de brandweerkazerne

Profiel, gezien vanaf de OMmegangstraat

De nabestemming van de brandweerkazerne dient samen te 
worden ontwikkeld met de bouwmogelijkheden van het bouwblok 
Ommegangstraat - Otegemstraat. Deze twee projecten bepalen het 
beeld van de dreef naar het gemeentepark. 

Bestaande meergezinswoning 
(4 bouwlagen en hellend dak)

Dreef Nieuw (woon)project
(3 bouwlagen met een accent 
van 4 bouwlagen)

Bestaande eengezinswoningen
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Schematisch inrichtingsprincipe van de 
brandweerkazerne

Accent van 4 bouwlagen langs de 
dreef

Aanplanten van nieuwe bomen ter 
versterking van de dreef Achterliggende parkeermogelijkheid 

bereikbaar via de dreef

Park wordt (beperkt) uitgebreid en de verwijderde parking achter 
het gemeentehuis kan op deze plaats gecompenseerd worden.

Private tuinen voor de grondgebonden 
woongelegenheden
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5.2.2. Nieuwe functie voor het gemeentehuis

Context
Het gemeentehuis heeft zijn functie verloren door de centralisatie van 
de verschillende gemeentediensten in één ‘gemeentepunt’. Om het 
erfgoedkarakter van het gemeentehuis in stand te houden wordt naast 
het behouden van de functie gemeenschapsvoorzieningen ook horeca, 
startende bedrijven en concessies mogelijk gemaakt.

Relatie met het GRS Zwevegem
De herbestemming, nl. de ontwikkeling van horeca en het behoud 
gemeenschapsvoorzieningen past binnen de krijtlijnen van het GRS 
Zwevegem. Er wordt immers uitgegaan van centrumversterking en 
verweving van functies.

Inrichtingsprincipes
Het voormalige gemeentehuis is opgenomen in de inventaris van 
het waardevol bouwkundig erfgoed. Ruimtelijk gezien defi nieert 
het koetshuis een rand van het park. Rekening houdend met de lage 
locuswaarde die het koetshuis kreeg in het actieplan bouwkundig 
erfgoed, kan het een optie zijn om het koetshuis niet te behouden.

Er is een concessieovereenkomst gesloten tussen de gemeente 
en LISAM  Systems op 23 november 2015 omtrent het voormalig 
gemeentehuis. Hierin worden de bestemming, de duur van de 
overeenkomst, de vergoeding en de rechtszekerheid van de 
overeenkomst vastgelegd. Hieronder worden de belangrijkste 
bepalingen van deze overeenkomst opgesomd:

• De uitbating wordt toegestaan voor volgende bestemmingen: 
uitbating van een horecagelegenheid door de uitbater zelf 
(al dan niet in combinatie met een andere bestemming), 
handelsbestemming, vrijetijdsbestemming, kantoor of 
administratieve bestemming, vrij beroep, sociale en een 
educatieve bestemming. Uitbating ten behoeve van fuiven 
wordt niet toegestaan.

• De uitbatingsovereenkomst treedt in werking vanaf 01.01.2016 
voor een termijn van 36 jaar.

Mogelijke parkeerdruk
De mogelijkheid om een horecazaak in het oud gemeentehuis 
uit te baten, genereert bijkomend (gemotoriseerd) verkeer in het 
gemeentepark. De bestaande parking achter het oud gemeentehuis zal 
hoogstwaarschijnlijk niet aan de noden voldoen. Het is overigens niet 
wenselijk om de bezoekers van de horecazaak met de wagen toegang 
te verlenen tot het park. 
Binnen dit RUP wordt er gekozen om het gemotoriseerd verkeer zoveel 
mogelijk uit het gemeentepark te houden, dit om de beleving van het 
park niet in het gedrang te brengen. Hierdoor wordt deze bestaande 
parking opgegeven en gecompenseerd aan de rand van het park 
(parking Gambrinus, parking aan de voormalige brandweerkazerne of 
parking onder het nieuwe volume van het bouwblok Otegemstraat-
Ommegangstraat).

Opmetingsplan oud gemeentehuis 

5.2.3. Garageweg Kouterstraat

beeld van het oud gemeentehuis, gezien vanaf de 
otegemstraat

De nieuwe concessie genereert een nieuwe functie voor het 
gemeentehuis. Deze nieuwe functie betekent meer passage, een 
grotere beleving en daarbij samenhangend een hogere sociale controle 
voor en doorheen het park.
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Voor de ontsluiting van de garages van de rijwoningen gelegen langs 
de Ommegangstraat wordt een garageweg voorzien die aantakt op de 
Kouterstraat (naast de nieuwe Kouterschool).

Om de beeldkwaliteit van het park te garanderen dient de garageweg 
op te gaan in het groene karakter van het gemeentepark. Dit kan 
ondermeer verkregen worden door het gebruik van de gepaste 
(waterdoorlatende) materialen, aanplantingen te voorzien... 

De wijziging van de bestaande erfdienstbaarheid werd beslist op 
28 april 2015 in het kader van de nieuw te bouwen Kouterschool.  De 
verlegging van de garageweg dient te gebeuren conform het BPA 
Kouterstraat, namelijk een garageweg aansluitend op de achterzijde 
van de woonkavels aan de Ommegangstraat/Kouterstraat ter hoogte 
van de westelijke rand van het park. In kader van het bouwen 
van de Kouterschool kan deze situatie aangepast en rechtsgeldig 
gemaakt worden (conform BPA). Dit wordt dan ook op deze manier 
overgenomen in het RUP. De recht van uitweg wordt uitgeoefend over 
een oppervlakte van 8 are 39 centiare en met een minimumbreedte van 
3 m, zoals aangeduid in blauwe kleur op het hiernaast afgebeelde plan. 

Opmetingsplan garageweg
Het genomen besluit zorgt voor een duidelijke juridische en 

functionele bepaling van de garageweg
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1. Effectenbeoordeling 
gemeentelijk RUP 
Gemeentepark

1.1. Methodiek van Effectenbeoordeling

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

• Plan-MER-screening

• Watertoets

• VR-toets

• Trage wegentoets

• Natuurtoets

• Herbevestigd agrarisch gebied

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:

• ofwel dat er geen aanzienlijke milieueff ecten zijn, die verder 
dienen meegenomen te worden

• ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifi ek 
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 
eff ectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij wordt 
opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueff ecten 
kunnen optreden.

De conclusie in verband met de ontheffi  ng van plan-MER wordt 
tenslotte voorgelegd aan de dienst milieueff ectenrapportering 
die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een plan-
milieueff ectenrapport vereist is.

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 defi nitie plan zoals geformuleerd 
door het decreet algemene bepalingen milieubeleid (D.A.B.M.).

1.2.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied

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

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

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

• 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 rubriek 10b ‘stadsontwikkelingsproject’ 
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van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een 
klein gebied op lokaal niveau (ca. 7,9 ha). Het RUP is dus 
screeningsgerechtigd. 

• Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk 
betekenisvolle eff ect op speciale beschermingszones, een 
passende beoordeling vereist volgens het decreet van 
21 oktober 1997 betreff ende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de 
plan-MER-plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor 
betreff end plan op basis van een screening geoordeeld of het plan 
aanzienlijke milieueff ecten kan hebben.

1.3. Beschrijving en verduidelijking van 
het plan

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

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

• ruimte-inname door realisatie garageweg 

• herontwikkeling parking “Gambrinus”

• ruimte-inname door realisatie woonprojecten 

• uitbreiding van het gemeentelijk park 

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

Op d.d. 06/07/1990 werd het BPA “Kouterstraat” goedgekeurd. 
Dit BPA kent dezelfde omranding als het RUP en bepaalt tot op 
vandaag de bouwmogelijkheden en inrichtingsprincipes van het 
park en de omgeving.

Het doel van het RUP is om de bestemmingen opgenomen in het 
gewestplan te herbestemmen en de voorschriften opgenomen 
in het BPA “Kouterstraat” te wijzigen om een kwalitatieve 
herontwikkeling te bereiken.

1.3.3. Beoordeling of het plan grens- of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke 
milieueff ecten kan hebben

Het plangebied is gelegen op ca. 12,8 km van de grens met 
Frankrijk en 6,7 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 
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1.3.8. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die 
vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd

Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals 
bodemdecreet, Vlarem, stedenbouwkundige verordeningen...), 
dragen de stedenbouwkundige voorschriften bij tot het 
voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring 
van de omgeving.

1.3.9. Leemten in de kennis volgens het stadium van het 
plan of programmaproces

Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke 
hiaten in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van 
dit ruimtelijk uitvoeringsplan of deze plan-MER-screening.

Frankrijk kunnen er geen (gewest)grensoverschrijdende eff ecten 
optreden.

1.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma

Datum goedkeuring

startnota x

scopingnota

voorontwerp

ontwerp

1.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot 
planbijsturingen en mate van fl exibiliteit

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van 
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar 
aanleiding van de plan-MER-screening, vanuit de adviezen in het 
kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, 
de behandeling van de adviezen op de GECORO...

1.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van 
bestaande milieuproblemen

Er zijn geen specifi eke 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 startnota omvat heel wat informatie over 
het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.
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2. Inschatting van 
mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten 
(screening)

2.1. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

2.1.1. Algemene methodiek

De screening van de milieueff ecten verloopt in drie stappen:

1. Voor een eerste inschatting van de milieueff ecten worden 
in een “ingreepeff ectschema” de mogelijke activiteiten en 
werken die op basis van het plan kunnen plaatsvinden 
geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden 
getoetst aan de verschillende eff ectdisciplines. De hinder kan 
van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin ook 
verschillend beoordeeld worden. 

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke 
aanzienlijke milieueff ecten van het voorgenomen plan op 
de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke 
ordening, de biodiversiteit, de fauna en fl ora, de energie- en 
grondstoff envoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, 
de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de 
stoff elijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de 
mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren. 
De disciplines waar mogelijk een signifi cant negatief eff ect 
verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze 
eff ectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven. 
Daarna worden de ingrepen en hun eff ect beschreven, 
aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele 

leemten in de kennis.
 

3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de eff ecten voor de 
verschillende eff ectdisciplines.

2.1.2.  Ingreepeff ectschema

Voor de screening van de milieueff ecten worden in een 
“ingreepeff ectschema” de mogelijke activiteiten die op basis 
van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken 
op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de 
verschillende eff ectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of 
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld 
worden. De disciplines waar mogelijk een negatief eff ect verwacht 
wordt, worden dan verder in 3.3. uitgewerkt.
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Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de eff ectdisciplines
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ruimte-inname door 
realisatie garageweg

ca. 0,2 ha P N* + N* N N* N N N N N N* +

herontwikkeling parking 
“Gambrinus”

ca. 0,2 ha P N N* N N N N N N N N N* +

ruimte-inname door 
realisatie woonprojecten

ca. 0,35 ha P N* + N* N* N* N N N N N N* N*

uitbreiding van het 
gemeentelijk park

ca. 0,2 ha P + + + N N* N* N* N N N + N

N: niet signifi cant eff ect
N*: waarschijnlijk niet signifi cant eff ect, eff ect zeer beperkt in ruimte en 
omvang, zeer lokaal eff ect
S*: mogelijk signifi cant eff ect – verder te onderzoeken
S: signifi cant eff ect
T: tijdelijk eff ect
P: permanent eff ect
/: niet relevant
+: positief eff ect
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groene ruimte’ door middel van het RUP.

Deze locatie werd gekozen doordat er een aantal specifi eke 
knelpunten zijn waarbij men wenst deze defi nitief van oplossingen 
te voorzien. Door een RUP op te maken voor deze locatie kunnen 
de knelpunten weggewerkt worden. Als gevolg kan er een 
kwalitatieve ontwikkeling worden gerealiseerd. 

Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere 
locatie-alternatieven onderzocht. 

2.2.2. Nulalternatief 

Indien het RUP niet wordt opgemaakt, dan blijven de bestemming 
behouden zoals bepaald in het BPA Kouterstraat (06/07/1990) ). De 
huidige knelpunten blijven bestaan, deze betreff en voornamelijk 
aspecten inzake mobiliteit, verkeersveiligheid, beperkte integratie 
van functies...

Hoewel een beperkt aantal ook met de huidige beschikbare 
middelen kan geremedieerd worden, is het niet mogelijk een 
overkoepelende aanpak te realiseren. Als gevolg, is het bij het 
nulalternatief onmogelijk om dezelfde graad van kwalitatieve 
ontwikkeling te bereiken.

Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het 
RUP of deze plan-MER-screening.

2.2.3. Uitvoeringsalternatieven

Het plangebied bevat voldoende beschikbare ruimte om een 
alternatieve ontwikkeling als bv. woongebied of KMO-zone 
mogelijk te maken.  

Echter is dergelijke ontwikkeling ongewenst op deze locatie 

2.2. Planalternatieven

2.2.1. Locatie-alternatieven

Het RUP Gemeentepark wordt opgemaakt om ter uitvoering 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem 
(goedgekeurd d.d. 01/04/2004 door Bestendige Deputatie). De visie 
van het gemeentebestuur, voor het plangebied, werd eveneens 
uitgediept in het Masterplan “Gemeentepark” (goedgekeurd d.d. 
5/12/2015 door het schepencollege).

Een verdere verdichting en kwalitatieve vermenging van functies is 
mogelijk in het plangebied. Zo is er o.a. ruimte voor groenbeleving 
in het park, woongelegenheden, parkeerruimte, educatie...
In het algemeen kan er gesteld worden dat de woon- en 
leefkwaliteit zal toenemen door een optimalisering van de publieke 
ruimte en de woongelegenheden. Dit is in overeenstemming met 
het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk. Zwevegem is namelijk opgenomen in het stedelijk 
gebied. Dit betekent dat inzake woningendichtheden gestreefd 
wordt naar 25 woningen per ha. Het gewestelijk RUP neemt geen 
specifi eke deelplannen op in relatie tot het plangebied van dit RUP.

In het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen), 
omvat het plangebied volgende bestemmingen: ‘woongebied’, 
‘parkgebied’ en ‘gemengde woon- en industriegebieden.’ 

In het BPA Kouterstraat (06/07/1990) worden er diverse 
bestemmingen opgenomen en dit BPA bepaalt tot op vandaag de 
bouwmogelijkheden en inrichtingsprincipes van het park en de 
omgeving. Deze kent dezelfde omranding als dit RUP. Deze zouden 
omgevormd worden naar ‘zone voor gemengde functies’, ‘zone 
voor wonen in ruime zin’, zone voor garages en bergplaatsen’, ‘zone 
voor parkgebied’, ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’, ‘zone 
voor openbare weg’, ‘zone voor stedelijk binnengebied’, ‘zone voor 
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door de reeds beperkte hoeveelheid resterend publiek groen 
dat aanwezig is in de dorpskom van Zwevegem. Daarom is het 
belangrijk het huidige park te behouden en de belevingswaarde 
ervan te versterken. Door het parkgebied toegankelijker te maken, 
met name door brede openingen in de gevelwanden te realiseren, 
kan dit eff ect bereikt worden.

Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere 
uitvoeringsalternatieven onderzocht. 
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2.3. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

2.3.1. EFFECT OP DE GEZONDHEID EN 
DE VEILIGHEID VAN DE MENS 
INCLUSIEF TOETS M.B.T. RUIMTELIJK 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem en omvat het huidige 
gemeentepark.

Momenteel is er bedrijvigheid in het plangebied, echter betreft Momenteel is er bedrijvigheid in het plangebied, echter betreft 
deze bedrijvigheid geen productie. Er zijn 9 bedrijven met een deze bedrijvigheid geen productie. Er zijn 9 bedrijven met een 
klasse 3 milieuvergunning in het plangebied, met name 4 in de klasse 3 milieuvergunning in het plangebied, met name 4 in de 
Kouterstraat, 2 in de Otegemstraat en 3 in de Ommegangstraat.Kouterstraat, 2 in de Otegemstraat en 3 in de Ommegangstraat.

Verder zijn er ook nog een aantal meldingsplichtige en Verder zijn er ook nog een aantal meldingsplichtige en 
vergunningsplichtige activiteiten aanwezig in de omgeving. vergunningsplichtige activiteiten aanwezig in de omgeving. 
Specifi ek ten noorden van het plangebied is de bedrijvenzone Specifi ek ten noorden van het plangebied is de bedrijvenzone 
“De Blokken” en het industrieterrein van Firma Bekaert. “De Blokken” en het industrieterrein van Firma Bekaert. In de 
Otegemstraat zijn de kantoren gelegen van het bedrijf Bekaert. 

Een parking achter het gemeentehuis zorgt voor autoverkeer tot in 
het park. Tevens ontsluiten een aantal garages van woningen via 
het park, wat soms leidt tot een onveilige situatie.

Er zijn geen structurele problemen of klachten bekend bij Er zijn geen structurele problemen of klachten bekend bij 
de milieudienst van gemeente Zwevegem in verband met de milieudienst van gemeente Zwevegem in verband met 
gezondheids-, hinder- of veiligheidsrisico’s in het plangebied of de gezondheids-, hinder- of veiligheidsrisico’s in het plangebied of de 
omgeving. Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal omgeving. Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal 
van 2 kilometer van het plangebied. van 2 kilometer van het plangebied. 

0 0.5 1 Kilometers

Seveso bedrijven
Bron: LNE, mei 2013

Legende

lage drempel hoge drempel!!!!
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen, bepaald 
door het BPA Kouterstraat (06/07/1990) ) om te vormen naar ‘zone 
voor gemengde functies’, ‘zone voor wonen in ruime zin’, zone 
voor garages en bergplaatsen’, ‘zone voor parkgebied’, ‘zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen’, ‘zone voor openbare weg’, ‘zone voor 
stedelijk binnengebied’ en ‘zone voor groene ruimte’.

Het gemeentepark:
Het centraal gedeelte van het plangebied, gevormd door het 
gemeentelijk park van Zwevegem, is uiteraard publiek toegankelijk. 
Het is de uitgelezen groene locatie in het dynamische centrum van 
de gemeente. Door het RUP kan het park (en de groenbeleving)
verder uitgebouwd worden. Dit draagt bij tot het bekomen van 
voldoende groen volgens de Vlaamse normen voor buurt en 
wijkgroen. Een publiek park heeft uiteraard een positief eff ect 
op de omgevingskwaliteit, en dus op gezondheid en veiligheid 
van de mens. De uitbreiding en het openen van de gevelwanden 
vergroten, alsook de integratie met de omringende bebouwing 
optimaliseren de waarde van het park.

De garageweg:
De parking achter het gemeentehuis verdwijnt waardoor verder 
onveilige situaties vermeden worden. Een garageweg zorgt voor 
een veilige afwikkeling van het verkeer. 

Ter hoogte van de vroegere feestzaal “De Koutere” werd reeds een 
nieuwe school ingepland. Hiervoor verbleven de leerlingen in 
tijdelijke containerklassen. Een school gaat gepaard met het lawaai 
van spelende kinderen tijdens de schooluren. Echter is dit inherent 
aan het functioneren van een levende buurt en kan dit niet als 
hinderlijk bestempeld worden.

Er is ook een verdere uitwerking van het trage wegennetwerk Er is ook een verdere uitwerking van het trage wegennetwerk 
mogelijk. Dergelijke verbindingen omvatten naast de voordelen mogelijk. Dergelijke verbindingen omvatten naast de voordelen 
omtrent verkorte afstand, ook een verhoogde omtrent verkorte afstand, ook een verhoogde verkeersveiligheid. 
Het aspect verkeersveiligheid wordt verder binnen de discipline 
mobiliteit bekeken.

Er zijn geen bijkomende potentiële hinderbronnen die op basis 
van het RUP zich kunnen vestigen en een overlast betekenen in het 
park en de woonbuurt.

De huidige beperkte en dienstgerichte bedrijvigheid wordt 
bestendigd door middel van de bestemming ‘zone gemengde 
functies’. Het is niet de intentie om productiegerichte en/of 
milieubelastende bedrijvigheid in het plangebied toe te laten. Dit 
is ook van toepassing op bedrijven met sterk verkeersgenererende 
activiteiten. Door de nabije ligging van woningen en wijken is dit 
niet aangewezen. Enige bedrijvigheid moet in overeenstemming 
met de (woon)omgeving zijn, m.a.w de draagkracht van de 
omgeving dient niet overschreden te worden. Het betreft hier 
voornamelijk de mogelijkheid tot het inrichten van (kleine)
handelszaken zoals bakkerijen, slagers, kapperszaken...

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 beperken tot een aanvaardbaar 
niveau. Bij de beoordeling wordt nagegaan in welke mate de 
activiteiten verenigbaar zijn met de omgeving en kunnen verdere 
voorwaarden worden opgelegd om de potentiële hinder te 
beperken. Hierdoor zal in het kader van de omgevingsvergunning Hierdoor zal in het kader van de omgevingsvergunning 
telkens bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf telkens bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf 
met de omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de met de omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de 
aard van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. aard van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. 

De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een 
veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied. veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied. 
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Een online VR-toets (ref. Een online VR-toets (ref. RVR-AV-RVR-AV-0224) wRVR-AV-RVR-AV-0224) werd uitgevoerd op erd uitgevoerd op 
08/03/2018 met als conclusie: “Voor wat betreft het aspect externe 08/03/2018 met als conclusie: “Voor wat betreft het aspect externe 
mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP 
dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering 
en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden 
opgemaakt. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet opgemaakt. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet 
nodig. “nodig. “

Leemten in de kennis
 
• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten 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 eff ecten i.v.m 
gezondheid en veiligheid die in het verder verloop van het 
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect

Nee

 

2.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING 

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem en omvat het huidige 
gemeentepark. 

Het plangebied omvat zowel op het gewestplan als op het Het plangebied omvat zowel op het gewestplan als op het 
BPA Kouterstraat (06/07/1990) een zone voor park, met op een zone voor park, met op 
de locatie van het nieuwe schoolgebouw een ‘zone voor de locatie van het nieuwe schoolgebouw een ‘zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen’. Het parkgebied is omgeven door gemeenschapsvoorzieningen’. Het parkgebied is omgeven door 
de bestemming wonen en de hiermee verbonden activiteiten. de bestemming wonen en de hiermee verbonden activiteiten. 
Het plangebied is opgenomen binnen de afbakening van Het plangebied is opgenomen binnen de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk. Het plangebied is het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk. Het plangebied is 
gelegen binnen het centrum van Zwevegem met een hoge gelegen binnen het centrum van Zwevegem met een hoge 
bebouwingsintensiteit, waarbinnen het gemeentelijk park bebouwingsintensiteit, waarbinnen het gemeentelijk park 
een groene oase vormt. De randen van het gemeentepark een groene oase vormt. De randen van het gemeentepark 
zijn afwisselend open of afgesloten. De open randen sluiten zijn afwisselend open of afgesloten. De open randen sluiten 
onmiddellijk aan op wegen. De afgesloten gedeelten ontstaan onmiddellijk aan op wegen. De afgesloten gedeelten ontstaan 
door de aanwezigheid van muren van gebouwen, tuinmuren of door de aanwezigheid van muren van gebouwen, tuinmuren of 
hagen op de grens van private percelen of langs de openbare weg. hagen op de grens van private percelen of langs de openbare weg. 
De ruime omgeving is in de eerste plaats een woonomgeving met De ruime omgeving is in de eerste plaats een woonomgeving met 
een breed spectrum aan voorzieningen, zoals de gemeenteschool.een breed spectrum aan voorzieningen, zoals de gemeenteschool.

Het plangebied is begrensd door:Het plangebied is begrensd door:
• • de Ommegangstraat in het westende Ommegangstraat in het westen
• • de Kouterstraat in het oostende Kouterstraat in het oosten
• de Otegemstraat in het noorden
• de Kouterstraat in het zuiden

Binnen het plangebied is er geen sprake van enig 
landbouwgebruik. Eveneens in de nabije omgeving is er hiervan 
geen sprake. 
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Het plangebied maakt conform het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV), defi nitief vastgesteld op 23 september 
1997 en gedeeltelijk herzien in 2003 en 2010, deel uit van het 
“regionaalstedelijk gebied Kortrijk”. 
 Dit betekent dat er een doordacht beleid gevoerd wordt inzake 
woningbouw en economische activiteiten met aandacht voor de 
ruimtelijke kwaliteit en draagkracht van de omgeving. Het RUP is in 
overeenstemming met deze doelstelling. 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakeningslijn van het 
gewestelijk RUP “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Kortrijk”. 

Op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen (PRS-WVl), initieel goedgekeurd op 6 maart 2002 en   
11 februari 2014 (gedeeltelijke herziening), bevindt het plangebied 
zich in de Interfl uviumruimte. Dit omvat het open-ruimtegebied 
tussen de Leie en de Schelde. Concreet betekent dit dat natuurlijke 
en toeristisch-recreatieve functies kunnen uitgebouwd worden 
maar in overeenstemming met de draagkracht van het open en 
golvend landschap en de grondgebonden landbouw.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het RUP voorziet vergelijkbare bestemmingen als het vigerende 
BPA. Wel worden bijkomende inrichtingsvoorschriften voorzien 
die een overwegend positief eff ect hebben op de kwaliteit van de 
omgeving.
• De randen van het park worden duidelijker afgewerkt, 

wat een positieve bijdrage zal hebben op de beeld- en 
belevingswaarde

• Het park wordt zichtbaar vanaf de straatkant (Kouterstraat)
• Integreren en verbinden van het park met het nieuwe 

schoolgebouw
• Het verkeer wordt gestopt en opgevangen buiten het park
• Er wordt een oplossing geboden aan de ontsluiting van de 

garages
• Wachtgevels worden afgewerkt

Het gemeentepark:
Het centraal gedeelte van het plangebied wordt gevormd door het 
gemeentelijk park van Zwevegem, de vijver en het gemeentehuis 
met koetshuis. Door het RUP kan het park (en de groenbeleving)
verder uitgebouwd worden. Dit draagt bij tot het bekomen van 
voldoende groen volgens de Vlaamse normen voor buurt en 
wijkgroen. De uitbreiding en het openen van de gevelwanden 
vergroten, alsook de integratie met de omringende bebouwing 
optimaliseren de zichtbaar zijn vanaf de straatzijde. Met de 
voorziene uitbreiding van het gemeentepark wordt een groene 
omgeving gecreëerd die de centrumfunctie versterkt

Ter hoogte van het nieuwe schoolgebouw wordt een verdere 
integratie met het achterliggende park voorzien. Hoewel de 
nodige faciliteiten naar sport en spel reeds werden voorzien, is 
het wenselijk de integratie te optimaliseren en zo een grotere 
groenbeleving voor de leerlingen te creëren.

Woonproject - woonblok (A) aan de Otegemstraat
Het bouwblok omvat de potentie om 16 tot 25 appartementen te 
bevatten.

Woonproject - woonblok (B) gelegen in het park:
Het bouwblok omvat de potentie om 24 tot 45 appartementen te 
bevatten. 

Woonproject - woonblok (C) t.h.v. de brandweerkazerne:
Ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, gelegen aan de 
Ommegangstraat wordt een woonontwikkeling voorzien. Er 
worden een 15-tal woningen (appartementen) gepland. 

De drie woonprojecten beogen een verrijking en diff erentiëring 
in het woonaanbod. Eveneens wordt er (ondergrondse) 
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parkeerruimte en een ontsluiting met het achterliggende 
gemeentepark voorzien. Deze inbreiding is in overeenstemming 
met de aanduiding als ‘regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ in het RSV.

De garageweg:
De parking achter het gemeentehuis verdwijnt mogelijks, wat tot 
een hogere ruimtelijke kwaliteit zou leiden. De intentie hieromtrent 
is nog niet fi naal bepaald. De parkeerruimte kan verplaatst worden 
naar een andere locatie, op voorwaarde dat er geen groene ruimte 
wordt ingenomen.

Herontwikkeling parking “Gambrinus” aanpalend de Otegemstraat:
Er worden een aantal nieuwe woningen, conform het vigerend BPA, 
gebouwd op deze locatie. De bouwvergunning is reeds verkregen. 
De nodige parkeervoorzieningen worden opgevangen door de 
achterliggende parking.
In het kader van het RUP is het wel belangrijk dat er aandacht 
wordt besteed aan de integratie met het achterliggende park. Een 
duidelijke stijlbreuk zou onwenselijk zijn.

Herbestemmen gemeentehuis: 
Het gemeentehuis zal naast het behouden van de functie 
gemeenschapsvoorzieningen ook een horecafunctie verkrijgen.
Op deze manier kan het erfgoedkarakter van het gemeentehuis in 
stand gehouden worden. In het erfgoedplan van Zwevegem wordt 
het koetshuis beschreven met een lage locuswaarde.

Het plangebied bevindt zich buiten het afgebakend gebied voor 
herbevestigd agrarisch gebied. Er worden dus geen percelen die 
tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan de 
landbouw door het RUP.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten 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 eff ecten i.v.m 
ruimtelijke ordening die in het verder verloop van het RUP 
dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN 
FLORA

Referentiesituatie 

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem en omvat het huidige 
gemeentepark.

De Biologische Waarderingskaart (BWK) duidt binnen het Biologische Waarderingskaart (BWK) duidt binnen het 
plangebied, het gedeelte van het gemeentepark aan als “complex plangebied, het gedeelte van het gemeentepark aan als “complex 
van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen” van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen” 
met als kartering “park” (kp). Het gemeentepark is een klassiek met als kartering “park” (kp). Het gemeentepark is een klassiek 
park, ontworpen in een landschappelijke stijl met bomen, water, park, ontworpen in een landschappelijke stijl met bomen, water, 
paden, zichtperspectieven.... Bepaalde gazons in de voortuin en in paden, zichtperspectieven.... Bepaalde gazons in de voortuin en in 
de achtertuin, vooral in de zone waar de muziekkiosk gelegen is, de achtertuin, vooral in de zone waar de muziekkiosk gelegen is, 
waren oorspronkelijk uitgevoerd in een glooiend profi el verwijzend waren oorspronkelijk uitgevoerd in een glooiend profi el verwijzend 
naar de landschapsstijl. Door ophogingen van deze gazonzones naar de landschapsstijl. Door ophogingen van deze gazonzones 
ontstond een slechte ontwatering. De waterhuishouding van de ontstond een slechte ontwatering. De waterhuishouding van de 
parkgazons werd ondertussen verbeterd door het aanbrengen parkgazons werd ondertussen verbeterd door het aanbrengen 
van drainages. Door de aanwezigheid van reeds vrij oude bomen van drainages. Door de aanwezigheid van reeds vrij oude bomen 
kent het park een belangrijke natuurwaarde binnen een stedelijke kent het park een belangrijke natuurwaarde binnen een stedelijke 
omgeving. Het park wordt door de gemeentelijke diensten omgeving. Het park wordt door de gemeentelijke diensten 
beheerd overeenkomstig de principes van het harmonische beheerd overeenkomstig de principes van het harmonische 
parkbeheer.parkbeheer.

Het resterende gedeelte van het plangebied omvat geen relevante Het resterende gedeelte van het plangebied omvat geen relevante 
biologische waarden. Er zijn diverse woongelegenheden met biologische waarden. Er zijn diverse woongelegenheden met 
tuin, maar de totale oppervlakte hiervan is beperkt en deze zijn tuin, maar de totale oppervlakte hiervan is beperkt en deze zijn 
versnipperd. De beplanting wordt gedomineerd door gazon. versnipperd. De beplanting wordt gedomineerd door gazon. 
Deze bieden een beperkte toegevoegde waarde naar ecologische Deze bieden een beperkte toegevoegde waarde naar ecologische 
ontwikkeling.ontwikkeling.

In de ruimere omgeving (< 2 km) zijn er diverse percelen In de ruimere omgeving (< 2 km) zijn er diverse percelen 
aangeduid op de biologische waarderingskaart. De meeste aangeduid op de biologische waarderingskaart. De meeste 
relevante hiervan is o.a. de zone gelegen ten oosten van het relevante hiervan is o.a. de zone gelegen ten oosten van het 

0 250 500 Meters

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010
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plangebied, die ook doorloopt verder ten noorden. Deze is plangebied, die ook doorloopt verder ten noorden. Deze is 
aangeduid als “complex van biologisch waardevolle en zeer aangeduid als “complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen” met als kartering verlaten spoorweg (ks), waardevolle elementen” met als kartering verlaten spoorweg (ks), 
verruigd grasland (hr), mesofi el hooiland (hu), opslag van allerlei verruigd grasland (hr), mesofi el hooiland (hu), opslag van allerlei 
aard (sz) en doornstruweel (sp). Deze oude spoorwegbedding aard (sz) en doornstruweel (sp). Deze oude spoorwegbedding 
en het kanaal Bossuit-Kortrijk (op minder dan 1 km) zijn door de en het kanaal Bossuit-Kortrijk (op minder dan 1 km) zijn door de 
provincie aangeduid als natuurverbinding.provincie aangeduid als natuurverbinding.

Ten zuiden (ca. 2,5 km) is er een gebied aangeduid als Grote 
Eenheid Natuur (GEN) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 
de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van 
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), met 
name “Vaarttaluds Moen en Orveytbos”, “gebiedsnr 130” (id 207). 
Aanpalend aan dit GEN-gebied is er ook nog een nvwg gelegen, 
met name “Vaarttaluds Moen en Orveytbos”, “gebiedsnr 130” (id 
208). Dit zijn de dichtstbijzijnde gelegen GEN- of IVON-gebieden 
tegenover het plangebied. Er zijn in de ruimere omgeving nog 
een aantal bijkomende GEN-/GENO- en/of IVON-gebieden op te 
merken.

In het PRS-WL wordt de nabijgelegen spoorwegbedding Kortrijk-
Avelgem geselecteerd als toeristisch - recreatief lijnelement en als 
droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

OOmschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om het huidige gemeentepark te 
optimaliseren en te integreren met de buurt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de ontwikkelingsopties om diverse 
knelpunten weg te werken.

De huidige woonfunctie heeft geen onmiddellijk eff ect op 
de toekomstige ontwikkeling van het park en de biologische 
ontwikkeling ervan. Met een verder ecologisch onderbouwd 
parkbeheer worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor de 
fauna en fl ora van parklandschappen.

Het nieuwe schoolgebouw en het woonproject ter hoogte van de 
brandweerkazerne hebben een beperkt eff ect op de beschikbare 
ruimte en de huidige kwaliteiten van het park. De ruimte-inname 
wordt deels gecompenseerd door het verdwijnen van de parking 
achter het gemeentehuis.

Door het functioneren van de school te betrekken met de 
parkomgeving kan de groene functie van het gemeentepark 
sterker uitgebouwd. 

De heraanleg van het gemeentepark met een opwaardering en 
optimalisatie is essentieel, gezien de maatschappelijke noden aan 
belevings- en gebruiksgroen in urbane gebieden. De groendienst 
van Zwevegem heeft hieromtrent reeds een plan opgesteld.

Er wordt eveneens geen signifi cante invloed uitgeoefend op de de 
“Vaarttaluds Moen en Orveytbos”, “gebiedsnr 130”  (id 207 en 
id 208) gelegen op ca. 2,5 km ten zuiden van het plangebied. op ca. 2,5 km ten zuiden van het plangebied. 
Eveneens is er geen opmerkbare invloed op de resterende Eveneens is er geen opmerkbare invloed op de resterende GEN-/
GENO- en/of IVON-gebieden.

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik 
van pesticiden.

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift vermeldt dat bij 
aanleg van groen er moet worden voor gezorgd dat de beplanting 
streekeigen en biodiversiteitsrijk is. De nieuw aan te planten 
vegitatie moet bestaan uit uitsluitend streekeigen en inheemse 
soorten.
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Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten 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 eff ecten i.v.m 
biodiversiteit, fauna en fl ora die in het verder verloop van het 
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.4. EFFECT OP ENERGIE- EN 
GRONDSTOFFENVOORRAAD

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het RUP heeft geen betrekking op energie- of 
grondstoff envoorraad. 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 nieuwbouwwoningen 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. E 40 voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) in het geval van 
wooneenheden. Vanaf 2021 geldt dat nieuwe gebouwen waar 
mensen verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.

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.

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

2.3.5. EFFECT OP DE BODEM

Referentiesituatie 

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem en omvat het huidige 
gemeentepark.

Op de bodemkaart is het gehele plangebied aangeduid als 
antropogeen, echter in realiteit omvat het gemeentepark nog 
veel onverharde oppervlakten. De oorspronkelijke bodem is 
vermoedelijk vochtig zandleem.

Gezien het plangebied geen risico-activiteiten omvat naar 
bodemverontreiniging is de kans op, of de aanwezigheid van, 
verontreinigde bodems minimaal.

Er werd binnen het plangebied één oriënterend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Ook wordt er een melding gemaakt van een 
schadegeval met evaluatierapport t.h.v. het park.

Oriënterend bodemonderzoek:
• dossiernr: 10062.0 conf: OBO laatste: OBO-1999

In de omgeving van het plangebied werden er ook een aantal 
onderzoeken of saneringen uitgevoerd.

Bodemsaneringen ten noorden van het plangebied: 
• dossiernr: 57223.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BBO-2014

Beschrijvende bodemonderzoeken, ten noorden van het 
plangebied:
• dossiernr: 57231.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: OBO-2016
• dossiernr: 57223.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BBO-2014
• dossiernr: 57226.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2014
• dossiernr: 57229.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2015
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• dossiernr: 61507.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2016

Verder zijn er nog een beperkt aantal oriënterende en bodem-
onderzoeken uitgevoerd in de omgeving.  Via het webloket 
van OVAM bouwt de gemeente een verdere inventaris uit van 
mogelijke risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is bij 
overdracht.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ectenmogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om het huidige gemeentepark te 
optimaliseren en te integreren met de omringende buurt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsopties om diverse 
knelpunten weg te werken.

De bodem (vochtig leem) is geschikt voor het bouwen van 
constructies en matig geschikt voor de infi ltratie van regenwater. 
In het park overheerst de onverharde situatie en kan bodem zich 
ontwikkelen en het regenwater infi ltreren.

De vastgestelde bodemverontreiniging op de diverse sites 
in de omgeving worden 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 treff en. De ontwikkeling van deze gebieden zal een 
verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door de 
verwijdering van de bodemverontreiniging.

Er worden geen ongestoorde bodems aangetast gezien de ligging 
is het historisch centrumgebied van Zwevegem. Het RUP laat geen 
risico-activiteiten toe naar bodemverontreiniging.

Er worden geen nieuwe productie-, 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 
II-voorschriften 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 
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 milieueff ecten 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 eff ecten i.v.m bodem 
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te 
worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.6. EFFECT OP HET WATER INCLUSIEF 
WATERTOETS 

Referentiesituatie

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

• niet overstromingsgevoelig

Op basis van zoneringsplan:
• Het volledige plangebied is gelegen in “centraal gebied”.
• De afwatering en riolering van het plangebied, met de 

Kouterwijk, watert af naar de ingebuisde Kouterbeek, een 
beek van 3de categorie. Deze ingebuisde Kouterbeek loopt 
ten zuiden van het plangebied.

Op de provinciale kaart staat het plangebied aangeduid als 
infi ltratiegevoelig.

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
• Er staan nog rioleringswerken in en rond het plangebied 

ingepland, aangeduid als “niet-geprioriteerd”. 

De Kouterbeek is sterk belast door de verharde oppervlakten 
en een aantal grote gebouwen in het plangebied. Dit uit zich in 
occasionele overstromingen aan de rand van het plangebied. 
De huidige rioleringen en ingebuisde Kouterbeek zijn verzadigd 
en geven problemen bij intense regenval. In het gemeentepark 
is een historische vijver aanwezig, een relict van een voormalige 
hoevewal. Deze vijver is relatief diep en bezit een natuurlijke 
bodem. Deze vijver is belangrijk voor de waterhuishouding van 
het park. Het rioolstelsel in het park is complex en is niet volledig 
gescheiden waardoor de vijver ook deels rioolwater ontvangt.

Het centraal gedeelte, met name de vijver is ongeveer twee tot 
3 meter lager gelegen dan de omringende percelen. Zonder de 
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gradatie van de vijver mee te nemen, kan er gesteld worden dat er 
nergens meer dan 1 meter hoogteverschil is.

Er is geen waterloop binnen het plangebied.

De gemeente Zwevegem beheert zijn riolen vanuit de eigen 
technische dienst met de ondersteuning vanuit de Watergroep 
(Rio-pact).

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om het huidige gemeentepark te 
optimaliseren en te integreren met de omringende buurt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsopties om diverse 
knelpunten weg te werken.

Het RUP voorziet niet in een essentiële toename van de verharde 
oppervlakte of in een wijziging van het afvoerwatersysteem. 

De bouw van de nieuwe school en van het woonproject 
op de site van de brandweer vallen onder de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening ‘Hemelwater’. Deze verordening 
zorgt ervoor dat de nodige maatregelen getroff en worden inzake 
hergebruik van het regenwater, en/of een vertraagde afvoer door 
een infi ltratievoorziening of buff ering.

De rioolaansluiting van het schoolgebouw werd alvast voorzien 
van een gescheiden afvoer. In afwachting van de aanleg van 
een gescheiden stelsel in de Kouterstraat. Alhoewel dit nog 
niet geprogrammeerd staat, is een initiatief m.b.t. de riolering 
nodig om de huidige wateroverlast in de omgeving, door een te 
kleine dimensionering, terug te dringen. Het plangebied ligt in 
niet-overstromingsgevoelig gebied, echter is er toch sprake van 
wateroverlast bij (overvloedige) neerslag. 

Ook het knelpunt van afvalwater dat nog in de vijver van het 
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gemeentepark terecht komt, moet opgelost worden door al 
het afvalwater aan te sluiten op de riolering aan de straatzijde, 
desnoods door middel van pompsystemen.

Bij nieuwe verhardingen wordt voldoende buff ering voorzien 
overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
hemelwater. De toplaag van de bodem is vermoedelijk zandleem 
en deze is matig infi ltreerbaar. Deze verordening bepaalt ook 
dat wanneer een gebouw uitgebreid wordt, maximaal eenzelfde 
oppervlakte meegerekend wordt in de opgelegde buff ering. 
De provinciale richtlijnen stellen een buff ervolume voorop van 
330 m³ per ha verharding bij projecten > 1.000 m² verharding of 
bebouwing. 

Eveneens blijft het aangewezen om verhardingen, zoveel als 
mogelijk, aan te leggen in waterdoorlatende materialen. 

Leemten in de kennis  
• /

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit 
niet schaadt, bij voorkeur in waterdoorlatende materialen.

• Afvalwater afkoppelen van de vijver in het gemeentepark.

Kans op aanzienlijk milieueff ect 
Nee
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2.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN 
KLIMATOLOGISCHE FACTOREN

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in 2015 in het gebied Zuid-West-Vlaanderen is e luchtkwaliteit in 2015 in het gebied Zuid-West-Vlaanderen is 
volgens het VMM-geoloket voor volgens het VMM-geoloket voor PM10 van goede kwaliteit (index: 
3), voor PM2,5 van vrij goede kwaliteit (index: 4), voor O3 van 
middelmatige kwaliteit (index: 6) en voor NOx van zeer goede 
kwaliteit (index: 2). Er is  Er is een meetstation in Zwevegem aanwezig op 
ca. 1 ka. 1 km van het plangebied. 
Voor het plangebied zijn volgende gemiddelden van toepassing: 
PM10-concentratie van 21-25 μg/m³ met 11 overschrijdingen in 
2016 van de 50 μg/m³ fi jn stof, de PM2,5-concentratie bevinden 
zich in het interval van 13-15 μg/m³ en een gemiddelde NO2-
concentratie van 21-25 μg/m³ met lokale uitschieters tot 41-45 μg/
m³ rond drukke verkeerspunten zijn van toepassing binnen het 
plangebied. Deze resultaten wijzen op een verdere verbetering 
t.o.v. de vorige jaren.

De belangrijkste potentiële emissiebronnen naar de lucht in de 
omgeving zijn afkomstig van de nabij gelegen bedrijvenzonebedrijvenzone
“Blokkestraat” en industrieterrein “Harelbeke-De Blokken”.“Blokkestraat” en industrieterrein “Harelbeke-De Blokken”.
Daarnaast is het plaatselijke verkeer een beperkte bron van 
emissies naar de lucht. Specifi ek de aanpalende Otegemstraat, die 
dienst doet als een centrale as doorheen Zwevegem, en de N391, 
die de zuidoostelijke gebieden aansluiting verschaft met de E17.
Eveneens de stookinstallaties om de woongelegenheden te 
verwarmen vormen een beperkte bron van emissies naar lucht toe.
In de ruimere omgeving, met name ten zuiden van het plangebied, 
kan ook de aanwezige landbouw een vorm van emissies 
betekenen. De milieudienst van Zwevegem meldt geen klachten 
rond lucht of stof. 

Er worden geen productie- , milieubelastende, industriële, sterk 
verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in 
het plangebied.

De gemeente Zwevegem maakt regelmatig een actualisatie op van De gemeente Zwevegem maakt regelmatig een actualisatie op van 
de CO2-uitstoot in het kader van het Burgemeestersconvenant. de CO2-uitstoot in het kader van het Burgemeestersconvenant. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Er zijn geen specifi eke problemen naar luchtkwaliteit bekend 
in het plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse 
actieplannen naar lucht (fi jn stof, NEC, groene mobiliteit, 
toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een 
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Binnen het plangebied kunnen geen nieuwe productiegerichte 
bedrijven zich vestigen. De kans op nieuwe emissiebronnen naar 
de lucht zijn dan minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen in 
de omgeving dienen te voldoen aan de Vlarem II-normen voor 
emissies naar de lucht.

Het doel van het RUP is om het huidige gemeentepark te 
optimaliseren en te integreren met de omringende buurt. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsopties 
en het aanwezige parkgebied. Er is niets opgenomen in de 
ontwikkelingsvisie en/of -planning waarbij men kan vermoeden 
dat er een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit zou worden 
uitgeoefend.

Het voorgestelde project kan een bepaalde hoeveelheid 
verkeersgeneratie met zich meebrengen, maar deze zal beperkt 
zijn (zie verder bij mobiliteit).
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Leemten in de kennis

•  /

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

2.3.8. EFFECT OP HET GELUID 

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen in het centrum van Zwevegem langs de 
Otegemstraat, de hoofdas van Zwevegem en omvat het huidige 
gemeentepark.

Op de geluidskaarten is op te merken dat er geen vermelding is 
van geluidsimpact afkomstig van het wegverkeer. Hierbij is het 
belangrijk op te merken dat Vlaanderen niet volledig in kaart werd 
gebracht. Het verkeer op de lokale wegen produceren ongetwijfeld 
geluid. Echter is het vermoedelijk dat, gezien de verstedelijkte 
context, deze hinder niet buitensporig is. De N8, ten westen van 
het plangebied, is de grootste bron van geluid afkomstig van 
wegverkeer. Echter is het op te merken dat dit geluid niet ver 
draagt in de omgeving. 

Het wegverkeer vormt dus geen structurele hinder op gebied van 
geluid die de kwaliteitsdoelstellingen voor stedelijk gebied zou 
overschrijden. 

De milieudienst van de gemeente Zwevegem meldt geen 
specifi eke klachten rond geluidsoverlast. In relatie tot het 
plangebied zijn er eveneens geen structurele problemen bekend 
op gebied van geluid of lawaai dat afkomstig is van de bedrijven in 
de omgeving. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om in het plangebied een kwalitatieve 
ontwikkeling te realiseren. Bij de ontwikkeling wordt rekening 
gehouden met potentiële invloeden op de omgeving.

Er worden ook geen nieuwe productie-, milieubelastende, 
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industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten 
toegelaten in het plangebied.

Het RUP voorziet wel de mogelijkheid om de integratie van de 
groene omgeving van het gemeentepark te integreren met het 
nieuwe schoolgebouw. Een school gaat gepaard met het lawaai 
van de kinderen tijdens de schooluren, maar dit is inherent aan 
het functioneren aan een levende buurt en kan niet als hinderlijk 
bestempeld worden. Het park is op zich een zone van rust en stilte 
binnen het dynamische centrum van Zwevegem.

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.

Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens 
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met de bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met de 
omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de aard omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de aard 
van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. 

Leemten in de kennis 
• /

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

2.3.9. EFFECT OP HET LICHT 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Er zijn geen belangrijke bronnen van lichthinder in de omgeving 
van het plangebied. De straatverlichting en de verlichting van de 
bedrijven zorgen functioneel voor voldoende verlichting. Bij de 
ontwikkeling van het plangebied zal er aangepaste verlichting 
geplaatst worden. Deze is erop gericht de functionaliteit te 
garanderen zonder overmatige lichthinder te genereren. De 
openbare verlichting wordt ‘s nachts op bepaalde plaatsen 
gedoofd. Er zijn bij de milieudienst van de gemeente Zwevegem 
geen gekende problemen op gebied van lichthinder. 

Door de beperkende aard van het RUP kan er geconcludeerd 
worden dat er geen bijkomende relevante lichtbronnen zullen 
worden geplaatst.

Kans op aanzienlijk milieueff ect

Nee
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In het CAI wordt er vermeld dat ter hoogte van Ottegemstraat 100 
een site met walgracht werd gevonden uit de late middeleeuwen.
Echter, dit is gebaseerd op de Ferarriskaart en is in huidige toestand 
niet meer te identifi ceren. In de (ruime) omgeving zijn er nog een 
aantal sites op de CAI vermeld. Dit betreft voornamelijk sites met 
walgracht uit de late middeleeuwen. Verder is er ook nog een vonst 
gevonden uit de romeinse tijd, met name 4 brandrestengraven.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is om in het plangebied een kwalitatieve 
ontwikkeling te realiseren. Bij de ontwikkeling wordt rekening 
gehouden met potentiële invloeden op de omgeving. 

Er worden geen erfgoedwaarden of landschappelijke waarden 
aangetast. Het parkgebied kan uitgebreid worden in een passende 
landschapsstijl. Er moet voldaan worden aan de gevolgen van de 
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

In het vroegere gemeentehuis wordt een horeca-functie voorzien 
om het gebouw in stand te houden. De mogelijkheid tot het 
verwijderen van het koetshuis wordt behouden, echter is de 
intentie hieromtrent nog niet fi naal gekend.

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 
> 3.000 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. 

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

Referentiesituatie

Binnen het plangebied situeren zich geen beschermde 
monumenten die opgenomen zijn in de inventaris bouwkundig 
erfgoed. Er is wel sprake van een aantal vastgestelde relicten; met 
name verschillende gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris 
van bouwkundig erfgoed:
• Burgerwoning
• Gemeentehuis
• Winkel-woonhuis van ca. 1930
• Dokterwoonst Enkelhuis
• Burgerwoning
• Opvallend winkel-woonhuis
• Vrijstaande villa
• Enkelhuis uit de jaren 1930

In de omgeving van het plangebied zijn er verder nog diverse In de omgeving van het plangebied zijn er verder nog diverse 
relicten aanwezig. relicten aanwezig. Op de landschapsatlas is de oude spoorweg 
weergegeven als een lijnrelict. Er zijn geen beschermde 
monumenten, stads- en dorpsgezichten, noch cultuurhistorische 
landschappen.

Verder werkt de gemeente Zwevegem samen met Intercommunale 
Leiedal aan een “Actieplan Bouwkundig Erfgoed”. In dit actieplan 
wordt een score toegekend die de locuswaarde aanduidt van het 
bouwkundig erfgoed. Op deze manier kunnen ook gebouwen 
die niet aangeduid zijn als bouwkundig erfgoed een bepaalde 
beschermingsgraad krijgen. Zo werd het koetshuis (aanpalend het 
oude gemeentehuis) opgenomen in dit actieplan en verkreeg het 
een lage locuswaarde.



gemeente Zwevegem, RUP Gemeentepark
Leiedal, augustus 2018

ER-30

Leemten in de kennis

•  /

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere 
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige 
voorschriften zijn er geen verdere eff ecten i.v.m stoff elijke 
goederen, erfgoed en 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 milieueff ect 

Nee
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2.3.11. EFFECT OP DE MOBILITEIT INCLUSIEF 
BUURTWEGENTOETS

Referentiesituatie

De gemeente Zwevegem beschikt over een goedgekeurd 
mobiliteitsplan (goedgekeurd dd.11/12/2012 door de PAC). 
De gemeente is gelegen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het 
plangebied wordt in hoofdzaak ontsloten door de Otegemstraat 
(lokale weg II), de hoofdstraat in het centrum van Zwevegem. 
Eveneens is er ontsluiting via de Ommegangstraat en de 
Kouterstraat. Er kan gesteld worden dat het plangebied vlot 
bereikbaar is. Er bevinden zich parkings langs de Otegemstraat, 
langs de Kouterstraat langs de dreef naar het park vanuit de 
Ommegangstraat en achter het gemeentehuis. Tevens ontsluiten 
een parking achter het gemeentehuis en een aantal garages via het 
park. Deze situaties leiden soms tot een minder veilige situatie. 

Verder werd er in het mobiliteitsplan een overzicht gemaakt van 
de locaties met de hoogste aantallen van ongevallen met fi etsers. 
In de Otegemstraat (zowel centrum als erbuiten) vinden de meeste 
ongevallen met fi etsers plaats.

Er wordt een parkeer -en circulatieplan opgesteld in samenwerking 
met Intercommunale Leiedal, ter uitwerking van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. Dit plan omvat naast maatregelen om de vlotte 
doorstroming van verkeersstromen te bevorderen ook maatregelen 
om de verkeersveiligheid te verhogen.

Vanuit een ruimer perspectief zijn de N8 (secundaire weg categorie 
II) en N391 belangrijke verkeersaders en kent vooral doorgaand 
verkeer algemeen een vlotte doorstroming zonder veel structurele 
knelpunten.

Door de centrale ligging van het gemeentepark is er een goede 
ontsluiting met het openbaar vervoer. Er zijn 3 bushaltes nabij 
gelegen waarvan 2 aanpalend het plangebied;

Halte Zwevegem - Gemeentehuis (aanpalend):
• Lijn 92: Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem

Halte Zwevegem - Brandweer (aanpalend): 
• Lijn 91: Avelgem - Heestert - Zwevegem - Kortrijk
• Lijn 93: (Spiere) - Sint-Denijs - Zwevegem - Kortrijk

Halte Station (ca. 150 m): 
• Lijn 92: Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem
• Lijn 93: (Spiere -) Sint-Denijs - Zwevegem - Kortrijk

Het meest nabijgelegen spoorwegstation is het station in Deerlijk. 
Dit is echter slecht ontsloten met het openbaar vervoer vanuit 
dit deel van Zwevegem. Er is een afstand van ca. 2,5 km tussen 
het plangebied en het station Deerlijk. Indien men de kortste 
route aanwendt. Echter, doordat er geen rechtstreekse verbinding 
is, duurt het met de bus ca. 1 uur voor men het station Deerlijk 
bereikt.  

Doorheen het plangebied lopen 3 buurtwegen:
• Chemin 4: Otegemstraat
• Chemin 121: Ommegangstraat
• Chemin 38: Kouterstraat

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke eff ecten

Het doel van het RUP is op vlak van mobiliteit is om een verhoging 
van de verkeersveiligheid te realiseren.

De functies wonen, diensten, school... betekenen een zekere 
verkeersstroom van mensen en goederen. Deze mobiliteitsstromen 
zijn beperkt t.o.v. het totale verkeersvolume. Het mobiliteitsplan 
van de gemeente zorgt voor een vlotte doorstroming van het 
verkeer. 
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Een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn nodig nabij de woningen 
en gemeenschapsvoorzieningen. De te ontwikkelen woningen zijn 
bereikbaar via de bestaande woonstraten en de parkdreef.
Bij de woonontwikkelingen worden er ondergrondse 
parkeerplaatsen voorzien. Er kan geacht worden dat deze 
ontwikkelingen niet zullen leiden tot parkeerproblematieken.

Het gemotoriseerd verkeer wordt opgevangen aan de rand van het 
park zodat centraal in het park er enkel plaats is voor voetgangers 
en fi etsers. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Verder 
werd een ontwerp- en beheerplan gemaakt door de groendienst 
van Zwevegem. Zo werd een nieuwe padenstructuur ontwikkeld 
die de circulatie voor wandelaars en fi etsers zal verbeteren in het 
nieuwe gemeentepark. De verkeersveiligheid zal ook verhoogd 
worden door de risico-locaties aan te pakken in functie van het 
parkeer -en circulatieplan en in verlengde het mobiliteitsplan. Er 
wordt prioriteit geplaatst op de Otegemstraat. Er zal verhoogde 
aandacht gegeven worden voor de veiligheid van fi etsers.

De inplanting van de school zorgt voor een verkeersaantrekkende 
functie en voor piekmomenten. Er werden maatregelen genomen 
op gebied van verkeersveiligheid in schoolomgeving (zone 30). 
Er werd tevens ruimte voor fi etsstallingen voorzien. De parkeer-
mogelijkheden van de Kouterschool werden verminderd, maar er 
werdwel een Kiss & Ride-zone aangelegd voor de school.

De parking achter het gemeentehuis verdwijnt mogelijks. 
Deze parking omvat ongeveer zo’n 12-15 parkeerplaatsen. 
Deze parkeerruimte kan mogelijks op een andere ruimte 
gecompenseerd worden. Het verdwijnen van de parking zorgt wel 
voor een autoluwer park. Dit zal de aantrekkelijkheid voor fi etsers 
en voetgangers verhogen. Mogelijks ontstaat er dan een daling van 
de nood aan parkeerplaatsen.

Het RUP zal waarschijnlijk geen aanzienlijke verhoging in de 
hoeveelheid verplaatsingen met personenwagens veroorzaken 

tegenover de huidige situatie. Er zal wel een verhoging in het 
aantal verplaatsingen voor zwakke (/actieve) weggebruikers 
waar te nemen zijn, tegenover de huidige situatie, doordat de 
zachte verbindingen verder geoptimaliseerd worden. Zo zal 
naast een functionele functie (kortere afstand) ook een recreatief 
aspect (groenbeleving) gekoppeld zijn aan de verbindingen. 
Deze verbindingen omvatten ook veiligheidsvoordelen doordat Deze verbindingen omvatten ook veiligheidsvoordelen doordat 
de zwakke (/actieve) weggebruikers gescheiden worden van de zwakke (/actieve) weggebruikers gescheiden worden van 
gemotoriseerd verkeer. gemotoriseerd verkeer. Dit resulteert in een toename van 
het aantal vervoersbewegingen, maar niet in een relevante 
overbelasting voor het wegennet, vanwege de beperkte toename vanwege de beperkte toename 
in verplaatsingen, de spreiding in de tijd en het aangewende in verplaatsingen, de spreiding in de tijd en het aangewende 
vervoersmodi.vervoersmodi.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen eff ect inzake mobiliteit 
zal zijn.

Leemten in de kennis: 
• /

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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2.3.12. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke 
milieueff ecten

Globaal overzicht aanzienlijk eff ect 

ja/nee

Eff ect op

- gezondheid en veiligheid van de mens nee

- ruimtelijke ordening nee

- biodiversiteit, fl ora en fauna nee

- energie en grondstoff envoorraad nee

- bodem nee

- water nee

- atmosfeer en klimatologische factoren nee

- geluid nee

- licht nee

- stoff elijke goederen en cultureel erfgoed nee

- landschap nee

- mobiliteit nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die 
binnen het RUP worden voorzien, zijn er vermoedelijk weinig 
tot geen eff ecten met een grote invloed op het milieu en de 
leefomgeving te verwachten.

Er zijn geen cumulatieve eff ecten te verwachten met andere 
ontwikkelingen in de omgeving. 

2.4. De kenmerken van plannen en 
programma’s

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

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

De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met 
inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, 
beïnvloedt.

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de 
hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

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

Niet relevant voor dit RUP.

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Zie punt 2.3. bij de beoordeling van de milieueff ecten.

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

Niet relevant binnen dit RUP.
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3. Conclusie

Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdend met de 
beperkte eff ecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige toestand (referentiesituatie), de milderende maatregelen 
die in het plan geïntegreerd worden en de passende fl ankerende 
maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen 
aanzienlijke milieueff ecten verwacht.




