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1 2  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n

• zie apart bijgevoegd plan voor plan op groot formaat (schaal 1/2.000)

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!
!

!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!
!

!
!

!!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!!

!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D
D

D
D

D
D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

20m

30m

30m

30m

8

11

2

5

153

16

4

17

17

15

3

23

24

25

25

20m

30m

11

30m

13c

26

26

26

26

16

17

27

27

27

27

27

9

20m

20m

23
23

23

3

2

4

9

8

7

2

5

6

7

3

1

1

11

11

11

2

10

17

12

21

18

13b

13a 20

20

19

16

15

16

14

22

14

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

zone voor stedelijke functies

zone voor stedelijk wonen

zone voor tuinwijk

zone voor hofwoningen

zone voor openbaar wijkpark

zone met wisselbestemming: gemeenschaps- en/of recreatieve voorzieningen

zone voor kleine en middelgrote bedrijven

zone voor groen, landbouw, bufferbekkens en beekvallei

zone voor landbouw in de ruime zin

zone voor spoorinfrastructuur

zone voor openbare wegeninfrastructuur

aanvullende bestemming bedrijvigheid (overdruk)

bouwzone voor meergezinswoongebouwen (overdruk)

groene bouwvrije strook (overdruk)

groenbuffer (overdruk)

beekoeverstrook (overdruk)

strook voor bedrijfsparking en kantoren (overdruk)

bouwzone voor pluimveestallen (overdruk)

16

17

18

19

20

21

22

aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding (overdruk - symbolisch)

aslijn voor wijkverzamelweg (overdruk - symbolisch)

! ! verplichte bouwlijn (overdruk)

D D D verbod op erftoegangen (overdruk)

23 op te heffen verkavelingsvergunning (overdruk)

openbaar buurtgroen (overdruk - symbolisch)24

ontwikkelingsfase A (overdruk)26

27 ontwikkelingsfase B (overdruk)

!
!

! ! ! ! ! !!
!!!!!!

!
!

! ! ! ! ! !!
!!!!!!

bufferstrook (overdruk)25

schaal: 1:5.000
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1 3  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

• Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in de kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, 
maar is niet verordenend. De toelichting dient als verduidelijking. 

• De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingzones. In de zones waar de inhoud van een algemeen voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone, is 
dit algemeen voorschrift logischerwijs niet van toepassing. 

• De stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan 7a ‘Stedelijk woongebied Kleine Molen’ van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk (Besluit Vlaamse Regering van 20 januari 2006) blijven onverminderd van toepassing. De stedenbouwkundige voorschriften van een 
gewestelijk RUP kunnen immers van rechtswege niet worden vervangen door de voorschriften van een gemeentelijk RUP. Voor deze voorschriften kan verwezen worden naar 
hoofdstuk 3 Weergave juridische toestand - punt 3.2.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.     Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten 
zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief materiaalgebruik, privacy en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegdheid om hierover te waken.

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

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

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen van 
openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden in de betreffende zone.

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

0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn en 
afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, 
mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden op voorwaarde dat de 
afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde voorschriften 
is enkel toegestaan als dit omwille van technische of hygiënische redenen nodig is 
OF als dit specifi ek is aangegeven in de zonevoorschriften.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

Uitbreiden van bestaande gebouwen buiten de gestelde voorschriften omwille 
van technische of hygiënische redenen: bvb. het uitbreiden van sanitair bij een 
horecazaak om aan de wetgeving terzake te beantwoorden. 

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming te zijn 
met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale belasting van 
het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe van vertraagde 
afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen 
hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering van het verzamelde 
regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen 
alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.5 Parkeervoorzieningen bij woonprojecten
Voor nieuwbouw woonprojecten gelden volgende minimale verplichtingen voor 
parkeervoorzieningen van personenwagens per woonéénheid:

Sociale ééngezinswoning (sociale huur, koop of kavel): 
• 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Private ééngezinswoning: 
• 1 parkeerplaats op privaat domein 
• + 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Sociaal appartement (sociale huur of koop): 
• 0,5 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein

Privaat appartement: 
• 1 parkeerplaats op privaat domein. Bij appartementsprojecten vanaf 10 

wooneenheden moeten deze private parkeerplaatsen voorzien worden in een 
(half-) ondergrondse parking.

• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Uitzonderingsbepaling: voor woonprojecten met specifi eke sociale doelgroepen 
(bv. senioren, alleenstaanden, éénoudergezinnen, lage inkomensgroepen) kan 
van deze parkeernormen gemotiveerd worden afgeweken.

Er geldt ook een norm van minimum 2 fi etsstalplaatsen per wooneenheid. In 
het bijzonder bij meergezinswoongebouwen (appartementen) is het belangrijk 
om de fi etsstalplaatsen op goed toegankelijke locaties bij de toegang van de 
gebouwen te voorzien.

Afhankelijk van de verschillende woningtypes en –groottes worden specifi eke 
richtlijnen voor de parkeervoorzieningen van personenwagens opgesteld.

Parkeerplaats: carport, garage, parkeerplaats in open lucht op privaat terrein (bvb. 
oprit), parkeerplaats in parkeergebouw, parkeerplaats in ondergrondse parking, 
langse parkeerstroken bij een openbare weg, publieke parking...

Het parkeren op privaat domein hoeft niet steeds individueel te worden 
georganiseerd; dit kan ook gebundeld worden in bijvoorbeeld een collectieve, private 
parkeerhaven.  

Naast volledig ondergrondse parkings zijn ook  half-ondergrondse parkings 
toegelaten. Per defi nitie moet een half-ondergrondse parking minimum 1,50m onder 
het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Bij kleinschalige private appartementsprojecten kan het parkeren gelijkgronds 
opgevangen worden. Bij grotere private appartementsprojecten (vanaf 10 
wooneenheden) wordt het parkeren gedeeltelijk verplicht (half-)ondergronds, om het 
maaiveldniveau niet volledig te laten domineren door geparkeerde auto’s. 

0.6 Parkeervoorzieningen voor de niet-woonfuncties 
Voor de niet-woonfuncties dienen voldoende parkeerplaatsen op ‘eigen terrein’ 
aangelegd te worden, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. Er 
moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod worden 
gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van 
de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Eigen terrein betekent een perceel waar er parkeren kan op ingericht worden. Dit kan 
ook een gehuurd perceel zijn, een perceel aan de overzijde van de straat, ... 
De nabijheid van het parkeren is hierbij van belang. 
‘Eigen terrein’ sluit in elk geval uit dat het parkeren van de niet-woonfuncties het 
openbaar domein belast. 

0.7 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 
De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein dient uitgevoerd te worden 
als  bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. 
Om deze reden worden geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... 
toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen met 
een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv. 70cm). 
Bij toepassing van een nieuwe woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme 
ommuring van 2m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project. 

0.8 Constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie
• Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 

constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie toegelaten, voor 
zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. 

• De inplanting van windturbines is niet toegelaten, tenzij dit specifi ek is 
aangegeven in de zonevoorschriften.  

• Het aanbrengen van fotovoltaïsche panelen is enkel toegelaten op daken van 
gebouwen, niet op maaiveldniveau. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie zijn onder 
meer fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, alternatief verwarmingssyteem d.m.v. 
warmtekrachtkoppeling...  
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Zone 1: zone voor stedelijke functies hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor stedelijke functies waar wonen en aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar. 
 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan:
handel, horeca, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 
kantoren en diensten, openbare en private groene en verharde ruimten, socio-
culturele en recreatieve voorzieningen.

Bedrijven zijn enkel toegelaten binnen de deelzone, die in overdruk is 
aangeduid met de ‘aanvullende bestemming bedrijvigheid’. 

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd. Alle toegelaten 
activiteiten en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie voorkomen, 
zowel in hoofdgebouwen als in bijgebouwen.
Wonen: woningen en bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinbergingen, garages...
Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, rust-en 
verzorgingsinstellingen...
Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…
Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden...
Socioculturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes...
Recreatieve voorzieningen: (indoor)speelpleinen, sportvelden, sport- en fi tnesscentra, 
bowling...

1.2 Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten geldt 
een bruto-woningdichtheid van minimum 25 en maximum 40 woningen per 
ha. De woningdichtheid moet worden verrekend over de bruto-oppervlakte van 
het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte van de woonpercelen 
vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein binnen 
deze zone). 

Hiervan kan enkel afgeweken worden, indien de ruimte-inname van niet-
woonfuncties binnen de zone dermate groot wordt zodat deze minimale 
woningdichtheid niet meer realiseerbaar is.

De woningdichtheid kan enkel beoordeeld worden voor nieuwe woonprojecten van een 
zekere omvang. Het heeft geen zin deze dichtheid per perceel te beoordelen. 

1.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• ééngezinswoningen in aanééngesloten bebouwing
• gestapelde woningen in aanééngesloten bebouwing
• meergezinswoongebouwen.

Bij de inplanting van meergezinswoningen en gestapelde woningen moet extra 
aandacht besteed worden aan het wooncomfort, de bezonning en de privacy 
t.o.v. de omgeving.
Dakterrassen worden toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de 
aangelanden gewaarborgd wordt.

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 

Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte. 

1.4 Bouwvoorschriften
• Bij ééngezinswoningen en gestapelde woningen bedraagt het hoofdvolume 

maximum 3 bewoonbare bouwlagen en is de dakvorm vrij te kiezen.
• Bij meergezinswoongebouwen bedraagt het hoofdvolume maximum 

4 bewoonbare bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping van 
meergezinswoongebouwen zijn niet-woonfuncties toegelaten; met erboven 
nog maximum 3 bewoonbare bouwlagen. Bij meergezinswoongebouwen is 
de dakvorm verplicht een plat dak. 

• Bij gebouwen voor niet-woonfuncties bedraagt de maximale bouwhoogte 
12m en is de dakvorm verplicht een plat dak. 

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag.
Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage...  Per defi nitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50m onder het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, ... 
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Zone 2: zone voor stedelijk wonen hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor stedelijk wonen. Binnen deze zone vormen wonen 
en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 
Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: handel, horeca, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en 
diensten, socio-culturele en recreatieve voorzieningen.
De vloeroppervlakte van een nevenfunctie wordt beperkt tot maximum 250m². 

Wonen: woningen en bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinbergingen, garages...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden...

2.2 Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten geldt 
een bruto-woningdichtheid van minimum 30 en maximum 50 woningen per 
ha. De woningdichtheid moet worden verrekend over de bruto-oppervlakte van 
het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte van de woonpercelen 
vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein binnen 
deze zone). 

De woningdichtheid kan enkel beoordeeld worden voor nieuwe woonprojecten van een 
zekere omvang. Het heeft geen zin deze dichtheid per perceel te beoordelen. 

2.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• ééngezinswoningen in aanééngesloten bebouwing. Bestaande 

ééngezinswoningen in halfopen of open bebouwing kunnen behouden, 
verbouwd, uitgebreid en herbouwd worden. 

• gestapelde woningen in aanééngesloten bebouwing
• meergezinswoongebouwen in de deelzones die in overdruk zijn aangeduid 

als ‘bouwzone voor meergezinswoongebouwen’.

Bij de inplanting van meergezinswoningen en gestapelde woningen moet extra 
aandacht besteed worden aan het wooncomfort, de bezonning en de privacy 
t.o.v. de omgeving. Dakterrassen worden toegelaten op voorwaarde dat de 
privacy van de aangelanden gewaarborgd wordt. 

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 

Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte. 

2.4 Bouwvoorschriften
Bij ééngezinswoningen en gestapelde woningen bedraagt het hoofdvolume 
maximum 3 bewoonbare bouwlagen en is de dakvorm vrij te kiezen.

Voor de bouwvoorschriften binnen de deelzones die in overdruk zijn aangeduid 
als ‘bouwzone voor meergezinswoongebouwen’, wordt verwezen naar de 
voorschriften bij deze overdrukken.  

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag.
Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage...  Per defi nitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50m onder het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, ... 

2.5 Collectieve buitenruimte
Indien wordt gekozen voor de inplanting van meergezinswoongebouwen, dan 
moet een collectieve buitenruimte worden voorzien conform volgende principes:
• het betreft een groene (en gedeeltelijk verharde) verblijfsruimte ten 

behoeve van de omwonenden; ruimte voor gemotoriseerd verkeer of 
parkings valt niet onder deze noemer;

• minimum 70% van deze buitenruimte moet groen en onverhard zijn; 
• de buitenruimte heeft een semi-privaat karakter en mag tijdelijk afgesloten 

worden voor niet-omwonenden;
• de buitenruimte moet voorzien worden in het bouwblok, waartoe het 

meergezinswoongebouw behoort;
• de buitenruimte heeft een minimale oppervlakte van 25 m² per 

appartement;
• de buitenruimte moet collectief privaat beheerd worden. 

Een collectieve groene en/of verharde verblijfsruimte: collectieve tuin, park, plein, 
terras, vijver...

2.6 Openbare wegenis
De openbare wegen die toegang verlenen tot de individuele woonpercelen 
moeten ingericht worden als lokale erftoegangswegen met een verblijfskarakter. 
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Zone 3: zone voor tuinwijk hoofdcategorie: wonen  - subcategorie: woongebied

3.1 Bestemming
De zone is bestemd voor de realisatie van een tuinwijk. 
Binnen deze zone zijn wonen en de bijhorende openbare en private groene en 
verharde ruimten de hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren en diensten. 
De nevenfuncties zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers en worden per 
perceel beperkt tot maximum 100m² vloeroppervlakte. Enkel nevenfuncties, 
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten. De nevenfuncties zijn niet toegelaten in bijgebouwen. 

Wonen: woningen en bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinbergingen, garages...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden...

3.2 Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten geldt 
een bruto-woningdichtheid van minimum 25 en maximum 35 woningen per 
ha. De woningdichtheid moet worden verrekend over de bruto-oppervlakte van 
het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte van de woonpercelen 
vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein binnen 
deze zone). 

De woningdichtheid kan enkel beoordeeld worden voor nieuwe woonprojecten van een 
zekere omvang. Het heeft geen zin deze dichtheid per perceel te beoordelen. 

De groene bouwvrije strook langs de autosnelweg en het openbare wijkpark moeten 
niet meegerekend worden bij de bruto-oppervlakte van het woonproject. 

3.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: ééngezinswoningen in aanééngesloten, 
halfopen en/of open bebouwing. Meergezinswoongebouwen zijn niet toegelaten. 

3.4 Bouwvoorschriften 
Het hoofdvolume bedraagt maximum 2 bouwlagen + een bewoonbare
dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of
onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. De dakvorm is vrij te kiezen.

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag.
Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.
Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage...  Per defi nitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50m onder het maaiveldniveau worden gebouwd. 
Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, ... 

3.5 Zongericht verkavelen
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten 
vanaf 10 wooneenheden moeten minimum 60% van het totaal aantal woningen 
worden voorzien als ééngezinswoningen in aanééngesloten bebouwing, waarvan 
de achtertuinen/achtergevels een grotendeels zuidelijke oriëntatie moeten 
verkrijgen (met een afwijking tot 30° t.o.v. het zuiden).

Er kan enkel afgeweken worden van dit inrichtingsvoorschrift, indien de vorm, 
oriëntatie en/of oppervlakte van het terrein deze inrichting niet toelaat. 

3.6 Openbare parkeerhavens
Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten moeten de openbare 
parkeerplaatsen gebundeld worden in kleinschalige parkeerhavens, die kunnen 
gespreid worden over de volledige zone. 
De inplanting van de parkeerhavens wordt bepaald vanuit volgende principes:
• Vanaf elke woning moet men binnen een wandelafstand van maximum 60m 

een openbare parkeerhaven kunnen bereiken.   
• Parkeerhavens zijn niet toegelaten aanpalend aan de ‘zone voor openbaar 

wijkpark’. 
• Parkeerhavens worden bij voorkeur ingeplant nabij de wijkverzamelweg, 

tenzij de afstand tot de woningen te groot wordt.
De parkeervakken mogen enkel met waterdoorlatende materialen verhard 
worden.

Er wordt gestreefd naar kleine gebundelde openbare parkeerhavens (i.p.v. 
parkeerstroken langs de openbare weg), omdat bij langse parkeerstroken de auto’s te 
veel het straatbeeld domineren. 

3.7 Openbare wegenis
De openbare wegen die toegang verlenen tot de individuele woonpercelen 
moeten ingericht worden als lokale erftoegangswegen met een verblijfskarakter. 

3.8 Langs het openbaar wijkpark mogen de woongebouwen niet met een blinde 
gevel naar het park worden afgewerkt. Per woonéénheid moet minimum één 
raamopening naar het park worden gericht. 
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3.9 De woongebouwen, die direct grenzen aan de groene bouwvrije strook 
langs de autosnelweg, moeten zodanig gepositioneerd worden zodat ze een 
schaduwzone creëren t.o.v. de geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 
en van het klaverblad van de A17/A19. Het aanbrengen van gevelopeningen 
moet aan de zijde van de autosnelweg zoveel mogelijk vermeden worden. Het 
vermijden van gevelopeningen is niet van toepassing voor ruimtes, die geen 
directe hinder ondervinden van geluidsoverlast (bvb. garages, carports, inkom, 
bergingen, sanitair).

Uit de akoestische studie, die de gemeente Wevelgem heeft laten opmaken, blijkt dat 
een oordeelkundige inplanting van gebouwen een gunstig effect kan hebben tegen 
geluidshinder van de autosnelweg.  In de inrichtingsstudie (zie toelichtingsnota) 
wordt dit geïllustreerd:  de woningen gelegen langs de groene bouwvrije strook 
van de autosnelweg worden telkens in een L-vormige confi guratie gepositioneerd. 
Hierdoor zullen de woongebouwen zelf een gunstige schaduwzone creëren t.o.v. de 
geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 en van het klaverblad van de A17/A19. 
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Zone 4: zone voor hofwoningen hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

4.1 Bestemming
De zone is bestemd voor de realisatie van woonprojecten met een individuele 
private buitenruimte én een collectieve buitenruimte (= hof). 
Binnen deze zone zijn wonen en de bijhorende openbare en private groene en 
verharde ruimten de hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren en diensten. 
De nevenfuncties zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers en worden per 
perceel beperkt tot maximum 100m² vloeroppervlakte. Enkel nevenfuncties, 
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten. De nevenfuncties zijn niet toegelaten in bijgebouwen. 

Wonen: woningen en bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinbergingen, garages...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden...

4.2 Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten geldt 
een bruto-woningdichtheid van minimum 15 en maximum 25 woningen per 
ha. De woningdichtheid moet worden verrekend over de bruto-oppervlakte van 
het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte van de woonpercelen 
vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein binnen 
deze zone). 

De woningdichtheid kan enkel beoordeeld worden voor nieuwe woonprojecten van een 
zekere omvang. Het heeft geen zin deze dichtheid per perceel te beoordelen. 

De groene bouwvrije strook langs de autosnelweg moet niet meegerekend worden bij 
de bruto-oppervlakte van het woonproject. 

4.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: ééngezinswoningen en 
gestapelde woningen in aanééngesloten en/of halfopen bebouwing. 
Meergezinswoongebouwen zijn niet toegelaten. 

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 

4.4 Bouwvoorschriften 
Het hoofdvolume bedraagt maximum 2 bouwlagen + een bewoonbare
dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of
onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. De dakvorm is vrij te kiezen.

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag.
Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage...  Per defi nitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50m onder het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, ... 

4.5 Collectieve buitenruimte
De woningen moeten worden ingeplant rond een collectieve buitenruimte 
conform volgende principes:
• het betreft een groene (en gedeeltelijk verharde) verblijfsruimte ten 

behoeve van de omwonenden; ruimte voor gemotoriseerd verkeer of 
parkings valt niet onder deze noemer; 

• minimum 70% van deze buitenruimte moet groen en onverhard zijn; 
• de buitenruimte moet gericht worden naar de Bieststraat en/of de 

beekoeverstrook (overdruk) en mag tijdelijk afgesloten worden voor niet-
omwonenden;

• de buitenruimte heeft een minimale oppervlakte van 50 m² per woning. 

Een collectieve groene en/of verharde verblijfsruimte: collectieve tuin, park, plein, 
terras, vijver...

4.6 Openbare parkeerhavens
Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten moeten de openbare 
parkeerplaatsen gebundeld worden in kleinschalige parkeerhavens, die kunnen 
gespreid worden over de volledige zone. 
De parkeervakken mogen enkel met waterdoorlatende materialen verhard 
worden.

Er wordt gestreefd naar kleine gebundelde openbare parkeerhavens (i.p.v. 
parkeerstroken langs de openbare weg), omdat bij langse parkeerstroken de auto’s te 
veel het straatbeeld domineren. 

4.7 Openbare wegenis
De openbare wegen die toegang verlenen tot de individuele woonpercelen 
moeten ingericht worden als lokale erftoegangswegen met een verblijfskarakter.  
Er zijn geen individuele erftoegangen tot nieuwe woningen toegelaten vanaf de 
Bieststraat. 
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4.8 De woongebouwen, die direct grenzen aan de groene bouwvrije strook langs de 
autosnelweg, moeten zodanig gepositioneerd worden zodat ze een schaduwzone 
creëren t.o.v. de geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 en van het 
klaverblad van de A17/A19. Het aanbrengen van gevelopeningen moet aan de 
zijde van de autosnelweg zoveel mogelijk vermeden worden. Het vermijden van 
gevelopeningen is niet van toepassing voor ruimtes, die geen directe hinder 
ondervinden van geluidsoverlast (bvb. garages, carports, inkom, bergingen, 
sanitair).

Uit de akoestische studie, die de gemeente Wevelgem heeft laten opmaken, blijkt dat 
een oordeelkundige inplanting van gebouwen een gunstig effect kan hebben tegen 
geluidshinder van de autosnelweg.  In de inrichtingsstudie (zie toelichtingsnota) 
wordt dit geïllustreerd:  de woningen gelegen langs de groene bouwvrije strook 
van de autosnelweg worden telkens in een L-vormige confi guratie gepositioneerd. 
Hierdoor zullen de woongebouwen zelf een gunstige schaduwzone creëren t.o.v. de 
geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 en van het klaverblad van de A17/A19. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 5: zone voor openbaar wijkpark hoofdcategorie: stedelijk woongebied 

5.1 De zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een openbaar 
park op wijkniveau. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van deze bestemming zijn toegelaten.

5.2 De zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het 
recreatieve gebruik en onderhoud van het openbaar wijkpark. 

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

5.3 Fiets- en wandelpaden met bijhorende inrichting zijn toegelaten. 

5.4 De plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie 
van sport- en speelmogelijkheden zijn toegelaten.

5.5 Ook de aanleg, het beheer en onderhoud van afwateringsgrachten, beken, 
waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens zijn toegelaten.

5.6 De verharding in de zone blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de 
toegankelijkheid en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Het algemene 
karakter van de zone moet onverhard en beplant zijn. 

5.7 Ter verwezenlijking van deze zone wordt er een voorkooprecht ingevoerd voor 
de gemeente Wevelgem. Het voorkooprecht heeft een geldingsduur van tien jaar 
vanaf de inwerkingtreding van het RUP. 
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Zone 6: zone met wisselbestemming: 
gemeenschaps- en/of recreatieve 
voorzieningen

hoofdcategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
EN  hoofdcategorie: recreatie

6.1 De zone is bestemd voor zowel gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 
als voor recreatieve voorzieningen. Beide bestemmingen mogen binnen deze 
zone tegelijkertijd worden gerealiseerd. 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze 
bestemmingen zijn toegelaten.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer.

6.2 Er zijn geen gemeenschapsvoorzieningen toegelaten met een intensieve 
loketfunctie.

Gemeenschapsvoorzieningen met een intensieve loketfunctie (zoals een bibliotheek, 
administratief centrum, zwembad...) horen eerder thuis in een centrumgebied. Deze 
locatie bevindt zich aan de rand van Wevelgem en is hiertoe niet geschikt. 

6.3 De recreatieve voorzieningen moeten in hoofdzaak gericht zijn op 
openluchtrecreatie. Hierbij mag maximum 40% van de recreatieve terreinen 
indoor of overdekt worden voorzien. 

Voorbeelden openluchtrecreatieve voorzieningen: tennisclub, minigolf, manège, 
speelruimten voor jeugdwerking...

6.4 Minimum 20% van de zone moet groen worden ingericht. 

6.5 Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe constructies en gebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. Hierin moet ten minste aandacht worden besteed aan: 
• het effi ciënt ruimtegebruik; 
• de maatregelen in functie van een landschappelijke integratie van de 

constructies en gebouwen in de omgeving;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het parkeren.

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in 
het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het 
dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt 
als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig 
de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe 
vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of 
nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

6.6 Ter verwezenlijking van deze zone wordt er een voorkooprecht ingevoerd voor 
de gemeente Wevelgem. Het voorkooprecht heeft een geldingsduur van tien jaar 
vanaf de inwerkingtreding van het RUP. 
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Zone 7: zone voor kleine en middelgrote 
bedrijven

hoofdcategorie: bedrijvigheid

7.1 Bestemming
De zone is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven met een beperkte 
impact: 
• op vlak van ruimte (ruimte-inname & uitwendig voorkomen), 
• op vlak van milieu (geen milieubelastend karakter), 
• op vlak van verkeer (weinig verkeersgenererend).

De maximale perceelsoppervlakte van één bedrijf bedraagt 5.000 m². 
Uitzonderingen zijn toegestaan voor percelen met bedrijfsverzamelgebouwen 
met een perceelsoppervlakte tot maximum 10.000 m².

Er zijn geen bedrijven toegelaten die alleen en uitsluitend zijn gericht op 
kleinhandel en/of autonome kantoren.

Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
• Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, 

ondergeschikt en gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven, 
zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen 
autonome activiteiten uitmaken.

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 
m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten 
aan de achterzijde van het bedrijfsperceel. In specifi eke gevallen kan 
onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een zaakvoerder of kaderlid 
worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of nodig is voor 
de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf.  De inrichtingen voor de 
huisvesting van bewakingspersoneel moeten op minimum 200m gelegen zijn 
t.o.v. de bouwzone voor pluimveestallen.

Er zijn geen bedrijven met een milieubelastend karakter toegelaten: conform de 
Vlarem-wetgeving impliceert dit dat er geen bedrijven van Vlarem-klasse 1 zijn 
toegelaten. 

Met autonome kantoren wordt bedoeld, bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en 
overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge 
personeelsintensiteit. De kantooractiviteit is hier niet ondergeschikt aan andere 
bedrijfsactiviteiten zoals productie of verwerking van goederen. Dergelijke autonome 
kantoren zijn dus geen bedrijven en worden niet toegelaten.

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
• een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit een toonzaal als 

verkooppunt van auto’s;
• een productiebedrijf met kantoren voor administratie en/of een bedrijfswoning.

7.2 Naast de bedrijven is de zone ook bestemd voor openbare wegeninfrastructuur 
en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren 
of aanpassing van die openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

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

7.3 Bouwhoogte
De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6m.
De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 12m.

7.4 Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 

7.5 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen wordt 
ondermeer verwezen naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infi ltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en regenwater. 

7.6 Ieder bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, 
stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het 
bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel voor personenwagens als voor 
bestel- en vrachtwagens. 
Er geldt een absoluut minimum van vijf parkeerplaatsen per bedrijf voor 
personenwagens en bestelwagens.
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7.7 Per bedrijf mag er 1 toegang genomen worden van max. 8 meter breedte ter 
hoogte van de rooilijn, verplicht plaatselijk te verbreden met een vloeiende 
bochtstraal ter hoogte van de aansluiting op de rijweg.

7.8 De bedrijfsgebouwen mogen tot tegen één zijperceelgrens worden opgericht, 
mits aandacht voor brandveiligheidsnormen en goed nabuurschap. 

T.o.v. de andere zijperceelsgrens en de achterperceelsgrens moet een vrije 
strook bewaard worden van minimum 4 meter. Deze vrije zijstroken moeten 
zo aangelegd worden dat er permanent doortocht kan worden verleend ten 
behoeve van brandbestrijding.

Bedrijfsgebouwen mogen vrijstaand tegen één zijkavelgrens worden gebouwd, maar 
kunnen ook per twee tegen elkaar gebouwd worden (koppelbouw), mits aandacht 
voor brandveiligheidsnormen en goed nabuurschap. 

7.9 Ieder bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale 
kwaliteit van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede 
wijze geïntegreerd te worden in de ruimere omgeving. 

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 
verschillende gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:
• het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;
• de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
• het gebruiken van donkere grijswaarden in hoofdorde in combinatie met lichtere 

grijswaarden in tweede orde.

7.10 De opslag van goederen dient maximaal binnen het bedrijfsgebouw 
georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt 
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
• de opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Het bedrijf dient daartoe preventief de passende maatregelen te 
nemen;

• de opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende bedrijven en de 
omgeving;

• de opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het 
openbaar domein).

7.11 Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s dienen te worden 
aangebracht tegen de gevel van het gebouw en niet boven op het gebouw.

7.12 Binnen deze zone is de inplanting van kleinschalige windturbines toegelaten, 
voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone en het functioneren 
van de luchthaven Wevelgem-Kortrijk. 

7.13 Ter verwezenlijking van deze zone wordt er een voorkooprecht ingevoerd voor 
de intercommunale Leiedal. Het voorkooprecht heeft een geldingsduur van tien 
jaar vanaf de inwerkingtreding van het RUP. 
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Zone 8: zone voor groen, landbouw, 
bufferbekkens en beekvallei

hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: gemengd openruimtegebied

8.1 De zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en onderhoud van groene en 
landschappelijke elementen, een landbouwgebied, waterbufferbekkens en 
-infi ltratiezones en een beekvallei.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van deze bestemming zijn toegelaten.

8.2 Deze zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang.

8.3 Binnen de zone zijn fi ets- en wandelpaden met bijhorende inrichting toegelaten. 

8.4 De inrichting van de beek dient volgens een natuurtechnische milieubouw 
te worden toegepast, tenzij dit omwille van technisch-infrastructurele eisen 
onmogelijk is.

Omwille van technisch-infrastructurele eisen: bijvoorbeeld bij aanleg van de tunnel 
onder de spoorweg is het mogelijk dat er moet afgeweken worden van de principes 
van een natuurtechnische milieubouw. 

Zone 9: zone voor landbouw in de ruime 
zin

hoofdcategorie: landbouw
subcategorie: agrarisch gebied

9.1 Deze zone is bestemd voor landbouw in de ruime zin.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de 
woning van de exploitanten bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende 
en dienstverlenende activiteiten voor zover die een integrerend deel van het 
bedrijf uitmaken. 

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en vastgelegde 

bestemmingen;
• het zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van de percelen en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren van 

personen- en vrachtwagens op eigen terrein;
• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Onder landbouw wordt verstaan, 
landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het beroepsmatig kweken van 
planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder 
vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw, pluimveebedrijven en 
broeierijen…

Verblijfsgelegenheid moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen: het gaat 
om verblijfsgelegenheid binnen de bestaande gebouwen en ondergeschikt aan het 
landbouwbedrijf. 
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Zone 11: zone voor openbare 
wegeninfrastructuur

hoofdcategorie: afhankelijk van aanpalende bestemmingzones, nl. hoofdcategorie 
‘wonen’ (subcategorie: woongebied) en/of hoofdcategorie ‘bedrijvigheid’

11.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, 
lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

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

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

11.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
de openbare weg, die is aangepast aan de functie en categorisering van de weg. 

11.3 De breedte van de openbare weg, die is aangeduid op het verordenend plan, is 
een minimale breedte van het openbaar domein. 

11.4 Ter verwezenlijking van deze zone wordt er een voorkooprecht ingevoerd met 
volgende rangorde:
1. voor de gemeente Wevelgem
2. voor de intercommunale Leiedal. 
Het voorkooprecht heeft een geldingsduur van tien jaar vanaf de 
inwerkingtreding van het RUP. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 10: zone voor spoorinfrastructuur hoofdcategorie: lijninfrastructuur

10.1 Deze zone is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg, het functioneren of aanpassing van die spoorinfrastructuur en 
aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met 
het oog op de ruimtelijke inpassing, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, 
lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Onder aanhorigheden van spoorwegen wordt onder andere verstaan: 
Spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, 
alle grond- en kunstwerken voor de realisatie van de dragende structuur, alle 
toegangs- en langswegen ten behoeve van onderhoud- en veiligheidsdoeleinden, 
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en eventuele ventilatie zoals 
evacuatieschachten, afsluitingen, ventilatie-uitrustingen, de infrastructuren voor de 
afwatering van de spoorbedding zoals grachten, duikers, pompstations. 

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

10.2 Binnen de zone zijn ook alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 
voor de aanleg, het functioneren en de aanpassing van ongelijkvloerse 
weginfrastructuur en aanhorigheden.

Dit voorschrift laat toe dat er onder de spoorweg een tunnel voor wegverkeer kan 
worden aangelegd. 

12: aanvullende bestemming bedrijvigheid 
(overdruk)

12.1 Naast de stedelijke functies is binnen het gebied, dat in overdruk is aangeduid, 
ook bedrijvigheid (inclusief groothandel) toegelaten. 
De bestaande bedrijfsgebouwen kunnen behouden, verbouwd, uitgebreid, 
herbouwd worden en/of door nieuwbouw vervangen worden, mits er op eigen 
terrein voldoende ruimte wordt behouden voor: 
• het parkeren en circuleren voor alle wagens van het bedrijf, het personeel 

en de bezoekers, zowel voor personen- als voor bestel- en vrachtwagens 
• het hergebruik, infi ltreren en/of bufferen van hemelwater
• groenbuffering t.o.v. woonpercelen.

Het bestaande bedrijf gelegen tussen de Kapellestraat en de nieuwe 
hoofdontsluitingsweg heeft een perceelsoppervlakte van meer dan 1 ha. Dit 
bestaande bedrijf kan behouden blijven. De site kan ook plaats bieden voor nieuwe 
bedrijvigheid. 

12.2 Ontsluiting gemotoriseerd verkeer
Het gemotoriseerd verkeer van en naar deze functies moet gericht worden naar 
de nieuw aan te leggen hoofdontsluitingsweg aanpalend ten oosten van deze 
zone.  Een erftoegang vanaf en naar de Kapellestraat kan enkel als secundaire 
toegang voor gemotoriseerd verkeer behouden worden.
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13:  bouwzone voor meergezinswoongebouwen   
(overdruk)

13.1 Naast de ééngezinswoningen en gestapelde woningen zijn binnen deze 
bouwzone ook meergezinswoongebouwen (appartementen) toegelaten.

Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte. 

13.2 Bouwvoorschriften binnen de overdrukzones:
• Binnen deelzone 13a, dat gelegen is ten oosten langs de 

hoofdontsluitingsweg, bedraagt het hoofdvolume maximum 4 bewoonbare 
bouwlagen met verplicht een plat dak;

• Binnen deelzone 13b, dat gelegen is ten westen langs het openbaar 
wijkpark, bedraagt het hoofdvolume maximum 3 bewoonbare bouwlagen 
met verplicht een plat dak;.

• Binnen deelzone 13c, dat gelegen is op de hoek van de Gullegemstraat en 
de (Kleine) Molenstraat, bedraagt het hoofdvolume maximum 2 bouwlagen 
+ een bewoonbare dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien 
onder een hellend dak of onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. 

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bewoonbare bouwlaag. Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één 
bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage...  Per defi nitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50m onder het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, ..

13.3 In de deelzone 13b langs het openbaar wijkpark mogen de woongebouwen niet 
met een blinde gevel naar het park worden afgewerkt. Per woonéénheid moet 
minimum één raamopening naar het park worden gericht. 

14: verplichte bouwlijn 
(overdruk)

14.1 De globale contour van het gebouw, op alle verdiepingen, moet op deze 
verplichte bouwlijn worden geplaatst. Er kan in beperkte mate worden 
ingesprongen ten aanzien van deze lijn. Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn 
zijn niet toegestaan, ook niet voor wat betreft de terrassen.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld terugtrekken ten aanzien van deze verplichte 
bouwlijn voor de inkom of een beperkte private buitenruimte. De volledige voorgevel 
laten terugspringen is bijvoorbeeld niet toegelaten. 

15: aslijn voor wijkverzamelweg 
(overdruk - symbolisch)

15.1 De aslijn geeft symbolisch aan waar een openbare lokale wijkverzamelweg moet 
worden aangelegd. Deze wijkverzamelweg moet het verkeer verzamelen vanuit 
de omliggende woonwijk en ontsluiten naar de ruimere omgeving. 

15.2 Lokale erftoegangswegen van de omliggende woonwijk moeten aangesloten 
worden op deze wijkverzamelweg. 
Vanaf deze wijkverzamelweg mogen geen rechtstreekse erftoegangen (opritten) 
tot woonpercelen worden aangelegd. Dit dient te gebeuren vanaf de lokale 
erftoegangswegen. 

15.3 Het op het verordenend plan aangeduide tracé is indicatief. De aslijn kan parallel 
verschoven worden over een maximale afstand van 20m.

De breedte van het openbaar domein bedraagt minimaal 16m. 

De exacte ligging, dimensionering en inrichting van de wijkverzamelweg 
moeten bepaald worden bij de aanvraag tot stedenbouwkundige of 
verkavelingsvergunning. 

De breedte van minimaal 16m openbaar domein moet toelaten dat deze 
wijkverzamelweg naast de rijwegloper en voetpaden ook kan ingericht worden met 
groene bermen, hoogstammige bomen, wadi’s en/of open grachten. De concrete 
inrichting moet bij de vergunningsaanvraag bepaald worden. 

15.4 De stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor openbare 
wegeninfrastructuur zijn van toepassing. 

! !
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17: groene bouwvrije strook 
(overdruk)

17.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor de 
aanleg, het beheer en onderhoud van:
• hoog- en laagstammige groenelementen in functie van het behoud van een 

groene bouwvrije strook
• openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden
• afwateringsgrachten, beken, waterinfi ltratievoorzieningen en 

waterbufferbekkens, die noodzakelijk zijn voor het behoud van het 
waterbergend vermogen van het aanpalende woongebied en/of 
bedrijventerrein.

De waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens moeten volgens de vigerende 
wetgeving inzake de vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden 
aangelegd. 

17.2 In de eerste 10m parallel langs de rooilijn van de autosnelweg is het aanbrengen 
van (half-)verharde wegen strikt verboden. 

17.3 Binnen dit gebied is de inplanting van kleinschalige windturbines toegelaten, 
voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone en het functioneren 
van de luchthaven Wevelgem-Kortrijk. 

18: beekoeverstrook 
(overdruk)

18.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor de 
aanleg, het beheer en onderhoud van een beek en haar oevers. 

18.2 Binnen dit gebied zijn waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens 
toegelaten, die noodzakelijk zijn voor het behoud van het waterbergend 
vermogen van het aanpalende woongebied. 

De waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens moeten volgens de vigerende 
wetgeving inzake de vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden 
aangelegd. 

18.3 Het gebied is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang. 

18.4 In principe zijn binnen dit gebied geen verhardingen toegelaten, met 
uitzondering van recreatieve halfverharde paden en plaatselijke kruisingen van 
openbare wegen. 

18.5 De inrichting van de beek dient volgens een natuurtechnische milieubouw 
te worden toegepast, tenzij dit omwille van technisch-infrastructurele eisen 
onmogelijk is.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

16: aslijn voor voetgangers- en fi etsersverbinding                                
(overdruk - symbolisch)

16.1 De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers- en 
fi etsers moet worden aangelegd. De pijlen leggen het begin- en eindpunt van 
deze verbinding vast; de exacte ligging van het tracé is vrij te bepalen. 

16.2 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 

16.3 De verbinding is minimaal 2,5 m breed.  
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21: bouwzone voor pluimveestallen 
(overdruk)

21.1 Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor de 
instandhouding, verbouwing en/of hernieuwbouw van pluimveestallen. 

21.2 Het oprichten van nieuwe pluimveestallen is niet toegelaten buiten de in 
overdruk aangeduide bouwzone. Andere gebouwen en constructies t.b.v. de 
landbouwbestemming zijn ook buiten deze bouwzone toegelaten.

Andere gebouwen en constructies t.b.v. de landbouwbestemming zijn bijvoorbeeld 
een landbouwerswoning, landbouwloods, een broeierij... 

21.3 De luchtbehandelingsinstallaties van de pluimveestallen moeten aangebracht 
worden aan de zuidzijde van de bouwzone en de luchtventilatoren moeten 
gericht worden naar de aanpalende spoorweg en/of de autosnelweg.

Dit voorschrift wordt opgelegd om geurhinder naar de woonomgeving te vermijden. 

22: verbod op individuele erftoegangen 
(overdruk)

22.1 Vanaf de openbare wegen, waarlangs deze overdruk is aangeduid, mogen 
geen individuele erftoegangen voor gemotoriseerd verkeer (opritten) tot de 
aanpalende zones worden aangelegd. 

Deze verbodsbepaling is enkel van toepassing op individuele private erftoegangen. 
Dit geldt niet voor openbare wegen of voor collectieve private erftoegangen, waarvan 
de aansluitingen dus wel toegelaten zijn.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

19: groenbuffer 
(overdruk)

19.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor de 
aanleg, het beheer en onderhoud van een groenbuffer.

19.2 Grenzend aan de zone voor landbouw in de ruime zin moet een groenbuffer 
van minimum 10m breed op een kwaliteitsvolle wijze worden beplant met 
streekeigen struiken en bomen. Het aanleggen van groene taluds is ook 
toegelaten.

19.3 Het gebied is volledig bouwvrij en mag niet verhard worden, met uitzondering 
van een plaatselijke doorgang van private of openbare weginfrastructuur.

19.4 De ontwikkelaars van de zone voor hofwoningen moeten instaan voor de aanleg 
van de groenbuffer. Nadien moet de groenbuffer worden overgedragen aan de 
gemeente Wevelgem. 

20: strook voor bedrijfsparking en kantoren
(overdruk)

20.1 De 20m brede strook, die in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden 
voor:
• de aanleg van bedrijfsparkings; 
• het bouwen van kantoren en/of toonzalen gekoppeld aan de activiteit 

van individuele bedrijven voor zover deze activiteiten geen intensieve 
loketfunctie hebben en geen autonome activiteit uitmaken.

20.2 De eerste strook van 12m vanaf de rooilijn moet als volgt worden ingericht:
• de eerste 5m vanaf de rooilijn in te richten als parkeerstrook voor 

personenwagens en een bomenrij;
• de volgende 7m als circulatiezone.

In de tweede strook zijn zowel bedrijfsparkings als kantoren en/of toonzalen 
toegelaten.  Deze functies worden ook dieper dan deze 20m strook toegelaten. 

20.3 Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het architecturaal voorkomen van 
kantoren en/of toonzalen t.o.v. de openbare weg. 

D D D
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24: openbaar buurtgroen
(overdruk - symbolisch)

24.1 Het symbool duidt aan waar openbaar buurtgroen met een minimale oppervlakte 
van 1.500 m² moet worden voorzien. Dit openbaar buurtgroen moet een 
ruimtelijk compact en samenhangend geheel zijn. 

Er moet een relatie worden gelegd met de beekoeverstrook (overdruk) en de 
groene bouwvrije strook (overdruk) langs de autosnelweg.

De exacte oppervlakte, inplanting en vorm van het openbaar buurtgroen moet 
bepaald worden bij de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning voor de 
ontwikkeling van het aanpalende woongebied.

Het is niet de bedoeling dat de oppervlakte van minimum 1.500m² openbaar 
buurtgroen wordt versnipperd of uitééngerafeld; het operbaar buurtgroen moet een 
ruimtelijk compact en samenhangend geheel vormen. 

24.2 Het gebied is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het 
recreatieve gebruik en onderhoud van het openbaar buurtgroen. 

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

24.3 Fiets- en wandelpaden met bijhorende inrichting zijn toegelaten. 

24.4 De plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie 
van sport- en speelmogelijkheden zijn toegelaten.

24.5 Ook de aanleg, het beheer en onderhoud van afwateringsgrachten, beken, 
waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens zijn toegelaten.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

23: op te heffen verkavelingsvergunning
(overdruk)

23.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunning en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.

25: bufferstrook
(overdruk)

25.1 Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifi ek voorbehouden voor 
de aanleg, het beheer en onderhoud van een bufferstrook met hoog- en 
laagstammige groenelementen. 

Naast het groen zijn ook volgende elementen toegelaten:
• openbare en/of private wegeninfrastructuur en aanhorigheden 
• afwateringsgrachten, beken, waterinfi ltratievoorzieningen en 

waterbufferbekkens
• inrichtingen en constructies van openbaar nut of algemeen belang
• garages, carports en/of tuinbergingen.

Deze bufferstrook wordt voorzien aan de westzijde van de aan te leggen 
hoofdontsluitingsweg en tunnel. De strook moet een bufferende functie hebben t.o.v. 
de woonomgeving ten westen. 

De stedenbouwkundige voorschriften laten ook toe er in de toekomst eventueel 
kan ingespeeld worden op nieuwe ruimtebehoeften voor garages, carports en/of 
tuinbergingen. Er moeten immers enkele bestaande garageboxen wijken voor de 
aanleg van de nieuwe hoofdontsluitingsweg. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

26: ontwikkelingsfase A                              
(overdruk)

26.1 Binnen de contouren van het gebied, dat op het verordenend plan in overdruk is 
afgebakend als ‘ontwikkelingsfase A’,  kunnen in eerste fase stedenbouwkundige 
vergunningen verleend worden voor de nieuwbouw van maximum 150 nieuwe 
wooneenheden en van maximum 5 nieuwe bedrijven, voor zover de aanvragen 
beantwoorden aan de andere stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en 
andere vigerende wetgeving terzake.
  
Pas vanaf de dag nadat een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd 
voor de aanleg van de tunnel en hoofdontsluitingsweg naar de N8 Kortrijkstraat 
kunnen er nieuwe vergunningen verleend worden voor:
• meer dan 150 wooneenheden in het afgebakende gebied;
• meer dan 5 bedrijven in het afgebakende gebied. 

26.2 De bovenstaande bepalingen aangaande ‘ontwikkelingsfase A’ zijn niet van 
toepassing voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen voor:
• het behouden, afbreken, verbouwen, uitbreiden en/of herbouwen 

van bestaande woningen, bestaande bedrijven en andere bestaande 
constructies;

• de aanleg, onderhoud en beheer van bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut en maatregelen in het kader 
van de goede waterhuishouding;

• de aanleg, onderhoud en beheer van openbare wegeninfrastructuur en/of 
openbaar groen. 

Voor deze bovenstaande lijst kunnen dus steeds vergunningen worden 
afgeleverd, voor zover de aanvragen beantwoorden aan de andere 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en andere vigerende wetgeving 
terzake.

27: ontwikkelingsfase B                              
(overdruk)

27.1 Binnen de contouren van het gebied, dat op het verordenend plan in overdruk 
is afgebakend als ‘ontwikkelingsfase B’, kunnen er pas vanaf de dag nadat een 
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor de aanleg van de tunnel 
en hoofdontsluitingsweg naar de N8 Kortrijkstraat, nieuwe stedenbouwkundige 
vergunningen of verkavelingsvergunningen verleend worden voor de nieuwbouw 
van nieuwe wooneenheden of van nieuwe bedrijven, voor zover de aanvragen 
beantwoorden aan de andere stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en 
andere vigerende wetgeving terzake.

27.2 De bovenstaande bepalingen aangaande ‘ontwikkelingsfase B’ zijn niet van 
toepassing voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen voor:
• het behouden, afbreken, verbouwen, uitbreiden en/of herbouwen 

van bestaande woningen, bestaande bedrijven en andere bestaande 
constructies;

• de aanleg, onderhoud en beheer van bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut en maatregelen in het kader 
van de goede waterhuishouding;

• de aanleg, onderhoud en beheer van openbare wegeninfrastructuur en/of 
openbaar groen. 

Voor deze bovenstaande lijst kunnen dus steeds vergunningen worden 
afgeleverd, voor zover de aanvragen beantwoorden aan de andere 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en andere vigerende wetgeving 
terzake.
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