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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Onderwerp van het RUP

Dit uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Wevelgem, defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen op 17.08.2006. 

Dit RUP wordt opgemaakt ter versterking van de verweving langs de N8 als ruggengraat 
van Wevelgem. Dit gebeurt in dit RUP via de verdere uitwerking van de Posthoorn als 
een lokaal subcentrum. De stedenbouwkundige opties van dit RUP worden afgestemd 
met twee andere ruimtelijke uitvoeringsplannen: RUP Menenstraat-Noord A en RUP 
Menenstraat-Noord B.

Het voorliggend uitvoeringsplan wordt opgemaakt als herziening van een vigerend BPA: 
WEV30 Wezelstraat. 

Om de actuele ontwikkelingen mogelijk te maken en tevens om de fl exibiliteit van het 
planningsinstrumentarium te verhogen heeft het gemeentebestuur van Wevelgem 
beslist om het bovengenoemde BPA gedeeltelijk te herzien.

1.2. Ligging van het plangebied

De gemeente Wevelgem ligt in de Kortrijkse regio, ten noorden van de Leie en de 
autosnelweg E17 en ten westen van Kortrijk. De ring rond Kortrijk (R8) vormt ongeveer 
de grens tussen beide gemeenten.
Wevelgem ligt deels binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

Het plangebied ligt langs de belangrijke intergemeentelijke verbinding Wevelgem-
Menen, de gewestweg N8. 

Het plangebied bevat een belangrijk deel van de centrumfuncties van de gemeente 
Wevelgem, concentraties van “steenweggebonden” activiteiten langs de N8.  

Het plangebied wordt gekenmerkt door haar sterke relatie met de Leievallei, die ten 
zuiden van het plangebied is gesitueerd. In de loop van de laatste decennia hebben zich 
verschillende ruimtelijke en functionele problemen gemanifesteerd.

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd

• ten noorden door de N8 (Menenstraat);
• ten noordoosten door de Visserijstraat;
• ten oosten door de achterperceelsgrens van de percelen langs de Visserijstraat;
• ten zuidoosten door de op het terrein onzichtbare grens van de woonzone op het 

gewestplan en agrarische zone op het gewestplan, gelegen op het onbebouwd 
perceel in de Visserijstraat;

• ten zuiden door de grens tussen de afbakening van het gewestelijk RUP Leievallei;
• ten zuidwesten door de zuidelijke grens van het vigerende BPA;
• ten westen door een zijtak van de Menenstraat. 



5Gemeente Wevelgem, RUP 11.1 Menenstraat-ZuidLeiedal, mei 2012

schaal 1:5.000

Legende

fi guur 01: Situering

plangebied

Legende

plangebied

fi guur 02: Luchtfoto

schaal 1:10.000



Gemeente Wevelgem, RUP 11.1 Menenstraat-Zuid Leiedal, mei 20126

2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

2.1. Ruimtelijke informatie

Bebouwde ruimte

De belangrijkste structuur binnen het plangebied bestaat uit een heterogeen woon- en 
handelslint langs de gewestweg N8. Dit lint is vrij gedifferentieerd en bestaat uit private 
woningen, horecazaken, handelsruimtes en vaak ook de combinatie ervan.
 
Teruggetrokken van de N8, in een tweede linie t.o.v. de woningen, zijn heel wat 
bedrijfsgebouwen terug te vinden. Deze geven uit op de Leievallei. De schaal van 
deze activiteiten is vrij verschillend en varieert van een kleine schrijnwerkerij tot een 
rubberfabriek. 

Enkele hoevegebouwen en schuren getuigen van een agrarisch verleden. Op heden zijn 
deze getransformeerd tot loodsen waar lokale bedrijvigheid zich heeft gevestigd.

Open ruimte

De voornaamste open ruimte bevindt zich buiten het plangebied: de zuidelijk 
gelegen Leievallei. Deze ruimte wordt ingezet als akkerland en weiland. Enkele losse 
hoevegebouwen liggen verspreid in de lager gelegen vlakte en weiland.

Binnen het plangebied treffen we langs de Menenstraat enkele onbebouwde percelen. 
Deze breuken in het stedelijk weefsel worden benut als private tuin. Enkele grotere 
onbebouwde percelen situeren zich verder zuidelijk. Deze zijn in gebruik als akkerland.

Leievallei

N8

N8

fi guur 03: Bebouwde ruimte

Legende woningen/appartementen

handelszaak

horeca (gegevens: kadaster 2009)

industriële loodsen

historische hoeve
(in gebruik als cluster van lokale bedrijvigheid)

Legende tuin

akkerland

fi guur 04: Open ruimte

historische hoeve
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fi guur 06: Reliëf

Ontsluiting

Het plangebied omvat een deel van de Menenstraat (N8), gelegen tussen de westelijke 
gemeentelijke grens (met Menen) en het centrum van Wevelgem. De aanwezige 
activiteiten, bedrijven, horeca en vooral de handelszaken zijn cliënteelgebonden en dus 
verkeersgenererend.

De Visserijstraat en Wezelstraat vormen twee dwarse, doodlopende wegen die de N8 
verbinden met het dieper gelegen landschap.

Reliëf

Binnen het plangebied zijn minieme reliëfverschillen aanwezig. Het gebied bevindt zich 
op een valleirug, met de lager gelegen Leievallei in het zuiden en de Menenstraat als 
noordelijke hoger gelegen as. De hellingen staan dwars gericht op deze as. 
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2.2. Sfeerbeelden

De fotoreportage geeft een beeld van de bestaande toestand.
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fi guur 07: Fotoreportage 

Foto 1: Menenstraat richting centrum van Wevelgem. De Menenstraat vormt de 
noordelijke begrenzing van het plangebied.

Foto 2: Visserijstraat. Richting Leievallei. Langs de rechterzijde zien we een 
afwisseling van woningen en bedrijfsschuren.

Foto 3: Voormalige bakstenen schuren worden gebruikt als stapelplaats voor lokale 
bedrijven.

Foto 4: Langs de Visserijstraat liggen nog enkele onbebouwde percelen. Foto 5: De Visserijstraat loopt dood op een historische hoeve. Voor ons ligt de 
Leievallei, die intensief wordt bewerkt als akkerland.

Foto 6: De Visserijstraat bestaat uit open en halfopen bebouwing in een klassiek 
verkavelingspatroon.

Foto 7: Dit onbebouwd perceel langs de Menenstraat is in gebruik als stapelplaats 
in open lucht voor de bedrijvigheid. Het is één van de weinige visuele doorsteken 
naar de lager gelegen vallei.

Foto 8: De Menenstraat heeft een vertakking dwars op de N8. Links 
bedrijvigheid, rechts landbouwactiviteit. Deze dwarse vertakking vormt de 
westelijke grens van het plangebied.

Foto 9: Wat dieper gelegen langs de Menenstraat (vertakking) treffen we het 
bedrijf Medibeg aan, opgericht in 1947 en gespecialiseerd in hoogtechnologische 
rubberproducten. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan 110 personen. De 
hoofdingang is gelegen langs de N8.
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2.3. Knelpunten en beleidsopties
De concrete aanleiding van dit RUP zijn enkele bestaande knelpunten in het plangebied.

• Ligging van tweetal woningen langs de Menenstraat (deelgebied A)
In de noordwestelijke hoek van het plangebied treffen we twee woningen aan, die 
vooruitspringen ten opzichte van de naburige gebouwen. Hun voorbouwlijn valt 
samen met de stoeprand, waardoor ze een breuk vormen met de naastliggende 
straatwand.

Op heden zijn beide gebouwen leegstaand. Een nieuw project voorziet de afbraak 
van beide woningen en vervanging door nieuwbouw, teruggetrokken van de 
straatlijn en aansluitend op de voorbouwlijn van de naburige percelen. Dit is echter 
niet mogelijk binnen het bestaand BPA. 

De gemeente wenst daarom de voorbouwlijn conform te maken met de voorbouwlijn 
van de naburige bebouwing.

• Bedrijfswoningen Medibeg (deelgebied B)
In de zuidwestelijke hoek van het plangebied liggen twee zonevreemde 
bedrijfswoningen in een ‘zone voor milieubelastende industrie’. De gemeente wenst 
deze gronden af te splitsen van de industriële activiteiten en deze her te bestemmen 
naar een woonfunctie. Deze herbestemming correspondeert immers beter met de 
huidige situatie.

Opsplitsen van de bestaande woningen, of extra bedrijfswoningen in de resterende 
zone voor bedrijvigheid zijn echter niet gewenst. In het structuurplan van Wevelgem 
(zie verder) werd hieromtrent een specifi ek beleidskader opgesteld. Nieuwe 
woonontwikkelingen binnen de resterende zone voor bedrijvigheid moeten m.a.w. 
worden uitgesloten via dit RUP.

• Ontwikkelingsmogelijkheden onbebouwd woonperceel 
(deelgebied C, gronden Watteyne)
Dit onbebouwd perceel werd reeds opgenomen in het woonplan van Wevelgem. In 
het structuurplan van Wevelgem (zie verder) werd op dit perceel een visuele relatie 
met de Leievallei aangeduid. In dit RUP worden de randvoorwaarden voor een 
mogelijke woonontwikkeling van dit gebied vastgelegd.

Verder wenst de gemeente de bestaande zonevreemde loods te bevestigen.

• Ontwikkelingsmogelijkheden cluster van lokale bedrijven 
(deelgebied C, gronden Watteyne)
Op de gronden van de familie Watteyne is een historische vlashoeve gesitueerd, 
met meerdere recente bijgebouwen. Dit hoevecomplex is momenteel in gebruik 
voor lokale bedrijvigheid en wordt verhuurd aan meerdere ambachtelijke bedrijven. 
De ontwikkelingsmogelijkheden van deze zone zijn een concreet knelpunt en 
stedenbouwkundige vraag in dit RUP.

• Problematiek van de gronden gelegen in de Visserijstraat (deelgebied D)
Deze gronden zijn gelegen binnen een woonzone op het gewestplan. Via het 
bestaande BPA nr. 30 Wezelstraat werd een ontsluitingsas met intern centraal 
plein vastgelegd, die toegang gaf tot de oostelijke percelen met het oog op een 
toekomstig woonproject van de sociale huisvestingsmaatschappij. 

De ligging van deze as en de doorgang voor gemotoriseerd verkeer zijn op heden 
niet meer wenselijk. Deze as resulteert immers in een gebrekkige noord-zuid 
gerichte confi guratie van het terrein. Bovendien werd de ontwikkeling van de 
oostelijke percelen van de sociale huisvestingsmaatschappij aangeduid in het 
woonplan van 2008 als project op lange termijn.

De gemeente wenst daarom de ontsluitingsas te verplaatsen, en de verplichting 
om een doorgang te voorzien voor gemotoriseerd verkeer ongedaan te maken, 
aangezien hier alternatieve mogelijkheden voor handen zijn.

C

A
C

B

D

A: Ligging van tweetal woningen langs de Menenstraat 

D: Gronden Visserijstraat

B: Bestaande loods in woonzone

C: Gronden Watteyne
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3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 
en latere wijzigingen) deelt het plangebied 
grotendeels in onder:
• woongebied;
• milieubelastend industriegebied;
• woonuitbreidingsgebied;
• agrarisch gebied.

BPA WEV 30 Wezelstraat 

RUP Geen binnen plangebied

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

• VK 230.457
• VK 5.00/34041/321 herman rene
• VK 5/34041/1023
• VK 5/34041/1124.2
• VK 558.1110

Milieuvergunningen • Medibeg, Menenstraat 473a, Klasse 1, “Het 
omzetten naar een defi nitieve vergunning 
voor het verder exploiteren en wijzigen 
van een rubberproducten producerende 
inrichting”, geldig tot 01/07/2030;

• BVBA Valcke, Menenstraat 423, Klasse 
2, “Groothandel en stockage van 
bowlingmaterialen”, geldig tot 2021;

• Valcke Lucien, Menenstraat 427, Klasse 
3 (meldingsplicht), “Bowlingcenter en 
bijhorende cafetaria;

• Vanwynsberghe Gino, Menenstraat 347, 
Klasse 2, “Car-Wash voor personenwagens”, 
geldig tot 2018;

• Deschamps Rudi, Menenstraat 339, Klasse 
1, “Carrosserie en werkplaats”, geldig tot 
01/09/2011.

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
gemeentes- en dorpsgezichten

Geen beschermde monumenten of landschappen.

Binnen het plangebied zijn echter een aantal 
gebouwen opgenomen in de lijst van bouwkundig 
erfgoed:
• Menenstraat 301: Art Decowoning;
• Menenstraat 373: Voormalige vlashoeve met 

imposante dagschuur;
• Menenstraat 365, 469: Vlashandelswoningen.

Aardgasleidingen Veiligheidsafstanden bepaald in AREI

Relatie met herbevestigd agrarisch 
gebied

Geen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Buurtwegen Geen. 
In het plangebied was echter wel een private weg 
(chemin privé) gelegen, het tracé ervan werd 
gewijzigd met de aanleg van de Visserijstraat.

Waterlopen (categorisering) Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

Gemeentelijke verordeningen Algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer (29/04/1997)

Stedenbouwkundige verordening lozing 
huishoudelijk afvalwater en afkoppeling 
hemelwater (08/11/2001)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
baangrachten (17/07/2003)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infi ltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (01/10/2004)

Stedenbouwkundige verordening inzake lozing 
huishoudelijk afval (16/03/2006)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
het rooien van bomen en houtige 
landschapselementen (13/10/2006)
Provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (01/04/2007)
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fi guur 10:  BPA nr. 30 Wezelstraat

Het BPA voorzag ten zuiden van het gemengde lint langs de Menenstraat 
een recreatiezone voor sportterreinen in open lucht.
Deze laatste zone werd nooit gerealiseerd, en werd reeds omgezet naar 
een zone voor landbouw door het gewestelijk RUP Leivallei (volgende 
pagina).

De voorgestelde ontsluitingsas naar deze terreinen is dus op heden 
achterhaald.

De twee woningen, aansluitend bij het bedrijf Medibeg, zijn in het BPA deel van een 
zone voor bedrijvigheid.

Binnen het BPA werd voor de nog te realiseren woonzone een 
centraal plein voorzien, met doorsteek naar de oostelijk gelegen 
gronden, in handen van een sociale huisvestingsmaatschappij.

Deze doorsteek is op heden niet meer wenselijk. Er wordt 
immers geopteerd om de gronden in de toekomst via de 
Katerstraat (buiten plangebied) te ontsluiten.

De ligging van deze as resulteert daarenboven in een noord-zuid 
gerichte oriëntatie. Er wordt ook voorkeur gegeven om fl exibeler 
om te gaan met het tracé van de interne ontsluiting. 
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fi guur 14: Milieuvergunningen
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Valcke import-export BVBA

Valcke Lucien

Vanwynsberghe Gino

Deschamps Rudi

Mediberg1

2

3

4

5

Overzicht milieuvergunningen • Medibeg, Menenstraat 473a, Klasse 1,  “Verder exploiteren, uitbreiden en 
wijzigen van een rubberproducten producerende inrichting”, “Het omzetten naar 
een defi nitieve vergunning voor het verder exploiteren en wijzigen van een 
rubberproducten producerende inrichting”, geldig tot 01/07/2030;

• BVBA Valcke, Menenstraat 423, Klasse 2, “Groothandel en stockage van 
bowlingmaterialen”, geldig tot 2021;

• Valcke Lucien, Menenstraat 427, Klasse 3 (meldingsplicht) “Bowlingcenter en 
bijhorende cafetaria;

• Vanwynsberghe Gino, Menenstraat 347, Klasse 2, “Car-Wash voor 
personenwagens”, geldig tot 2018;

• Deschamps Rudi, Menenstraat 339, Klasse 1, “Carrosserie en werkplaats”, geldig 
tot 01/09/2011.
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt elementair verschil gemaakt 
tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied. Kortrijk wordt er geselecteerd als 
regionaalstedelijk gebied.  Het regionaalstedelijk gebied Kortrijk maakt als economisch 
knooppunt ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. 

Het plangebied van het RUP Wevelgem, Menenstraat-Zuid ligt volledig in het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben de regionaalstedelijke gebieden – 
weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om 
een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke 
voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

4.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) situeert het 
verstedelijkte gebied van Kortrijk, waartoe Wevelgem ook behoort, binnen de 
Leieruimte.

De globale opties, die in dit gemeentelijk RUP Wevelgem Menenstraat-Zuid worden 
beoogd, geven uitvoering aan volgende beleidsdoelstelling voor deze Leieruimte: het 
stedelijk gebied Kortrijk ondersteunen als knooppunt voor ontwikkeling. 

Meer concreet worden in het RUP volgende bepalingen nagestreefd:
• aanbodbeleid voor wonen en bedrijvigheid;
• bij het stedelijk wonen extra aandacht naar de inrichting van het openbaar domein.

Verder zijn volgende specifi eke bepalingen en selecties uit het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen van belang voor dit RUP:
• De gewestweg N8 werd geselecteerd als secundaire weg categorie 2.

fi guur 15: Gewenste ruimtelijke structuur van de regio Kortrijk

fi guur 16: Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk
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4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Wevelgem werd door de Bestendige 
Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd op 17 augustus 2006.

4.3.1 Ontwikkelingen langs N8 - Menenstraat

Het stedelijk lint van de N8 vormt de ruggengraat voor het deelgebied van Wevelgem. 
De sterke verweving van functies langs deze N8 moet behouden worden en kan zelfs 
versterkt worden door een duidelijke structurering van het lint met drie subcentra (met 
elk een eigen profi el qua gebruikers, ruimtelijk karakter, bereikbaarheid en aanbod):
1. het administratief-gemeentelijk centrum van Wevelgem;
2. het regionaal commercieel centrum van de kleinhandelszone N8 (ter hoogte van de 

luchthaven van Wevelgem);
3. het lokaal subcentrum de Posthoorn.
Tussen de drie subcentra wordt de bestaande verweving van functies behouden maar 
niet bijkomend gestimuleerd.
(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 132)

4.3.2 De Posthoorn als lokaal subcentrum

Het plangebied van het voorliggende RUP is gesitueerd in het derde subcentrum: de 
Posthoorn.

Het subcentrum van de Posthoorn is vooral gericht op het dagelijks gebruik voor de 
lokale bewoners. Dit subcentrum wordt gekenmerkt door haar sterke relatie met de 
Leievallei. De bestaande openheid naar de Leievallei moet zoveel mogelijk behouden 
worden als ‘venster en toegang’ tot de vallei. Ook de verdere ruimte-inname en 
bebouwingsdruk op deze Leievallei moet in de hand worden gehouden. Het nog 
beschikbare woonuitbreidingsgebied, deels in een BPA bestemd als woongebied, aan de 
Leievallei (ten zuiden van de Posthoorn en de N8) zal daarom niet ontwikkeld worden, 
op voorwaarde dat het Vlaamse Gewest in een gewestelijk RUP dit opneemt in de 
afbakening van de agrarische structuur en op voorwaarde dat een billijke vergoeding 
toegekend wordt.

De aanleg van het openbaar domein van de N8 staat in functie van de leefbaarheid van 
dit subcentrum, het groene karakter van de Leievallei en de oversteekbaarheid van de 
N8 (de kruisingen van enkele recreatieve routes dwars op de N8).

In het subcentrum van de Posthoorn kunnen nieuwe detailhandelszaken gevestigd 
worden, die enkel gericht zijn op dagelijkse voorzieningen van lokaal niveau (vb. 
een kleine supermarkt). Naast handel kunnen hier ook lokale horeca, diensten, 
gemeenschapsvoorzieningen en bedrijven zich verder ontwikkelen, voor zover deze 
functies verenigbaar blijven met de woonomgeving.
(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 133, 134)

4.3.3 Deelgebied Leievallei

Het plangebied van het voorliggende RUP grenst aan het deelgebied Leievallei.

De Leievallei vrijwaren van bijkomende bebouwing
De Leievallei in Wevelgem vormt een waardevolle open ruimte, waarin de gemeente 
bijkomende bebouwing wenst te vermijden.
Bestaande storende bebouwing moet op een passende wijze in het landschap worden 
geïntegreerd, of indien mogelijk, defi nitief worden verwijderd. De bestaande vergunde 
gebouwen met een woonfunctie kunnen bestendigd worden; dit in samenhang met de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied. 

De Leievallei als hoofddrager van het lokaal groen en recreatief netwerk
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd de Leie geselecteerd 
als ‘toeristisch-recreatief lijnelement’. De aandacht moet vooral uitgaan naar de kwaliteit 

en de belevingswaarde van deze lijnelementen en de directe omgeving. De gemeente 
wil in het bijzonder ook werken aan een verbeterde relatie en toegankelijkheid van 
uit het bebouwde deelgebied Wevelgem. De ontbrekende schakels en de potentiële 
bijkomende verbindingen worden onderzocht en in overleg met de landbouwers of 
particulieren gerealiseerd.
Langs de N8 moeten op strategische punten (vooral ter hoogte van de drie subcentra) 
de toegangen naar de Leievallei worden aangegeven. Bovendien moeten ook enkele 
zichtassen langs de N8 maximaal open gehouden worden naar de Leievallei toe.
(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 153)

Landbouw ondersteunen als behoeder van de open ruimte
De bestaande hoeves moeten op een prominente wijze het landschappelijk beeld van 
de Leievlakte versterken. De hoeves kunnen een ondersteunende rol vervullen in 
het toeristisch-recreatief gebruik van de Leievallei. Dit geldt in het bijzonder voor de 
waardevolle hoeves ‘Pesscherie’ en ‘Goed Indooie’.
(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 153)

4.3.4 Ruimtelijk beleid voor zonevreemde woningen

Binnen het plangebied zijn twee zonevreemde woningen in milieubelastende 
industrie(gewestplan) aanwezig. Hiervoor wijzen we naar het beleidskader voor 
zonevreemde woningen, type A: woningen met oog op herbestemming tot (landelijke) 
woonzone, dat werd opgenomen in het GRS.

Het betreft alle zonevreemde woningen en woningconcentraties, die nauw aansluiten 
bij bestaande (landelijke) woongebieden of bij gelijkaardige gebieden waarbinnen de 
geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen het wonen toestaan.
De geselecteerde woningen kunnen ontwikkelen als een (landelijke) woonzone. Men 
kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren, verbouwen, 
herbouwen en uitbreiden.
Maximale volumes en maximale uitbreidingsverhoudingen worden vastgelegd in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Criteria voor het bepalen van woningen en woningconcentraties met het oog op 
herbestemming tot (landelijke) woonzone:
• De woningen sluiten ruimtelijk nauw aan bij een bestaand ‘woongebied’ (zoals 

bestemd in een plan van aanleg of R.U.P.). Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de specifi eke ruimtelijke context van de plek.

• Bij herbestemming tot en aansluiting bij (landelijke) woonzone mogen geen nieuwe 
bouwpercelen worden gecreëerd. De selectie gebeurt uiteraard op perceelsniveau.

(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 176)

4.4. Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk

In opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen, trad Leiedal op als ontwerper 
van een geïntegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk, met 
bijbehorend actieplan. Beide werden in 2005 volledig afgewerkt. 

Voor dit deel van de Leievallei werd een toekomstbeeld naar voor geschoven, 
als stedelijke open ruimte waar landbouw, natuurontwikkeling, recreatie en 
landschapsopbouw samen gaan. Op deze manier wordt de Leievallei een 
multifunctionele groene ruimte binnen een sterk verstedelijkte regio.

4.5. Woonplan Wevelgem

De gemeente Wevelgem regelt zijn woonbeleid via een woonplan. In dit woonplan 
wordt ook de woonprogrammatie behandeld. Deze woonprogrammatie geeft per 
project, groter dan 1 ha, streefnormen weer inzake de woondichtheid, de woningtypes, 
de verhoudingen sociaal/private woningen en voorziet 25 % bescheiden woningen 
in private verkavelingen gelet op de stijgende behoefte aan kleinere en dus ook 
goedkopere woningen.
(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 152)
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Zo werden ook de bebouwingsdichtheid en sociale lasten voor de gronden Watteyne 
(deelgebied C) vastgelegd in dit woonplan.

Voor deze deelzone geldt:
• richtwaarde van 25 woningen/ha, wat neerkomt op een 25 woningen;
• minimum 5 woningen dienen bescheiden woningen1 te zijn;
• minimum 3 woningen dienen sociale woningen te zijn;
• een groennorm van 45 m² publiek groen per wooneenheid.

 

1 Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen: het aanbod aan kavels 
en woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met 
een oppervlakte van ten hoogste 500 m2, woonhuizen met een bouwvolume van ten 
hoogste 550 m2, woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m3, respec-
tievelijk overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten hoogste 240 m3. 
(Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid).

WEV02a= 8,47ha

WEV01a= 4,83ha
WEV01a*= 4,23ha

WEV03a= 1,73ha

WEV03b= 1,36ha
WEV02c= 1,97ha

WEV01b= 1,06ha

WEV10= 0,96ha

WEV15= 0,91ha

WEV02b= 0,85ha

WEV01a*= 4,23ha

WEV11= 0,55ha

WEV02c= 1,97ha

WEV19= 0,54 ha

WEV02c= 1,97ha

WEV08= 2,45ha

WEV14= 0,19ha

WEV18= 0nvt

niet aan te snijden gebied

nieuwe projecten

Legende

fi guur 20: Woonplan Wevelgem

Woonplanning 23 maart 2011
project naam ontwikkelaar oppervlakte dichtheid aandeel PRIVATE ACTOREN project groennorm groen voorzien beleidsinstrument opmerkingen

ha WE/ha sociale WE Provinc. Woonplan  besch. 45 m²/WE volgens BPA
SHM PRIVAAT SHM PRIVAAT SHM PRIVAAT huur koop kavels "25%" sociaal "25%" bescheiden  SOC >10% bescheiden WEresidentiële WE

WEV01a posthoorn 1 SHM 4,2282 25 106 36 35 35 27 WEV01a x wegenis goedgekeurd in 2006, na realisatie Kleine Molen, ontsluiting te bekijken, uitgesloten uit het RUP Leievallei
WEV01b posthoorn 2 PRIVAAT 1,06 25 25 9 9 3 5 17 WEV01b x RUP opmaken met zichtas op Leievallei
WEV02a katerstraat 1 SHM 8,467 25 212 71 71 70 53 WEV02a x
WEV02b katerstraat 2 PRIVAAT 0,8513 12 10 3 1 2 7 WEV02b Hier is geen groen te voorzien, gezien het groen in de aansluitende ontwikkeling Katerstraat 1

SOCIALE ACTOREN
DGP sociaal en bescheiden

aantal woningen
KT - 2012 MT 2012 - 2020 LT 2020 - …
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5 .  V i s i e v o r m i n g

5.1. Stedenbouwkundige opportuniteiten
De bovenvermelde ruimtelijke knelpunten en transformaties bieden een uitgesproken 
kans om te werken aan de kwaliteit van het subcentrum Posthoorn.

Deze kwaliteit betreft zowel het gemengd woon- en handelslint, het structureel 
functioneren van het geheel (plangebied), als het verbeteren van de leefkwaliteit van de 
omgeving.

5.2. Visie voor knelpunt A
De voorbouwlijn op de percelen van de twee woningen langs de Menenstraat wordt 
teruggetrokken t.o.v. de openbare wegenis, conform de omliggende bebouwing.

5.3. Visie voor knelpunt B (bedrijfswoningen Medibeg)
De percelen van de twee bedrijfswoningen, eigendom van Medibeg, worden herbestemd 
als woonzone. De planologische context wordt zo aangepast aan de bestaande situatie. 
Binnen de resterende zone voor bedrijvigheid worden extra, nieuwe bedrijfswoningen 
expliciet uitgesloten. Ook het opsplitsen van de huidige woningen of woonpercelen 
wordt onmogelijk gemaakt.
Er wordt ook een groene buffering voorzien tussen de woningen en de bedrijfssite, om 
ook in de toekomst een voldoende woonkwaliteit te garanderen.

5.4. Visie op knelpunt C (gronden Watteyne) 
Ter hoogte van de Menenstraat is een ruim onbebouwd perceel aanwezig. Binnen het 
gewestplan is dit aangeduid als woonzone. Deze zone biedt op heden een zicht op de 
open ruimte van de Leievallei. 

Ten zuiden van het plangebied is een open landschap gelegen (de Leievallei), met 
enkele historische hoeves, losstaande bebouwing en kleine landschappelijke elementen 
(solitaire bomen, lage houtkanten, ...). De gronden worden hoofdzakelijk ontgonnen als 
akkerland.

In het gemeentelijk structuurplan van Wevelgem wordt deze locatie aangeduid als 
‘venster’ tot de Leievallei, waarbij de bebouwingsdruk moet in de hand gehouden 
worden.

Binnen dit RUP wordt de optie genomen om het onbebouwde woonperceel verder te 
ontwikkelen en in te breiden, met behoud van een brede visuele as tot de lager gelegen 
Leievallei. 

Het woonplan schuift een 25-tal wooneenheden naar voor (dichtheid van 25 woningen/
ha), waarvan 5 bescheiden en 3 sociale woningen.

De grootste randvoorwaarden van dit gebied zijn 
• het behoud van een kwalitatief zicht en het vrijwaren van de perceptie van de 

Leievallei. (GRS RD pg 153: Bovendien moeten ook enkele zichtassen langs de N8 
maximaal open gehouden worden naar de Leievallei toe);

• het  inbreiden en realiseren van een gemengde woonontwikkeling.
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Bijkomende ontsluiting op de Menenstraat

De gronden Watteyne zijn gelegen langs de Menenstraat, een belangrijke 
verkeersader van de gemeente Wevelgem die -in hoofdzaak tijdens de spitsuren- met 
doorstromingsproblemen kampt. 

Echter, heel wat bovenlokaal verkeer is de laatste tien jaar gebruik gaan maken van de 
A19 ipv de N8 (met een gunstige verkeersafname in Wevelgem). Uit kentekenonderzoek 
blijkt dat het aandeel doorgaand verkeer op de N8 beperkt is tot 10 à 15%. Het meeste 
verkeer wordt dus gegenereerd of heeft een bestemming in Wevelgem. (oriëntatienota 
Mobiliteits- en Verkeersstudie N8 te Kortrijk en Wevelgem, AWV, mei 2011).

De impact van de ontwikkelingen in deelgebied C (gronden Watteyne) zullen niettemin 
een bijkomende verkeersgeneratie op de N8 teweeg brengen. In zijn advies op de 
plenaire vergadering van het voorontwerp van dit RUP vraagt de Administratie Wegen 
en Verkeer een afweging te maken van de verschillende ontsluitingsmogelijkheden voor 
deze site. Deze afweging onderzoekt twee alternatieven:

1. rechtstreekse ontsluiting op de Menenstraat, recht tegenover de Normandiëstraat
2. ontsluiting langs de oostelijke Wezelstraat

(1) rechtstreekse ontsluiting op de Menenstraat
(+) Aansluitend bij noordelijk gelegen kruispunt met Normandiëstraat.
(+) Meest ruimte-effi ciënte oplossing.
(+) Geen bijkomende belasting van de lokale wegen (Wezelstraat).
(+) Mogelijke integratie van ontsluitingsweg en ‘venster op de Leievallei’.

(-) Bijkomend punt waar afslagbeweging het doorgaand verkeer ophoudt. Beperkte 
ruimte voor extra afslagstroken.
(-) Bijkomende mogelijke confl ictpunten tussen afslaande wagens en traag verkeer.

(2) ontsluiting langs de oostelijke Wezelstraat
(+) Geen nieuwe mogelijke confl ictpunten tussen afslaande wagens en traag verkeer.
(+) Het ‘venster’ op de Leievallei kan volledig groen en open worden ingericht.

(-) Extra afslaande bewegingen aan de Wezelstraat
(-) Bijkomend verkeer op de lokale wegen.
(-) Enorme ruimte-verkwistende oplossing. Het voorzien van een interne weg binnen 
de woonontwikkeling; en een ontsluitingsweg langs de achterzijde van de bestaande 
bedrijvigheid betekent een aanzienlijk aantal te realiseren meter openbare wegenis.
(-) Deze optie is op korte en middellange termijn niet realiseerbaar. Recent werd een 
verkavelingsvergunning toegekend op het vrije perceel langs de Wezelstraat, die de 
realisatie van een ontsluitingsweg verhindert.

Conclusie:
Optie 1, rechtstreekse ontsluiting op de Menenstraat wordt weerhouden.

1

2
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Inrichtingsprincipes

Rekening houdend met de geformuleerde randvoorwaarden, worden volgende 
inrichtingsprincipes naar voor geschoven:

• Positioneren van een minimum 25 m brede interne bouwvrije strook, loodrecht op 
de Menenstraat. 

De strook van minimum 25 m is bedoeld als interne ontsluitingsweg + 
openbaar groen. Binnen deze strook kan ruimte gemaakt worden voor groen, 
speelvoorzieningen, etc.

De positie van interne ontsluitingsweg wordt pal ten opzichte van de 
Normandiëstraat gelegd, en creëert zo een leesbare aansluiting op de Menenstraat. 
Bovendien biedt dit de mogelijkheid om een zichtas te bewaren op de lager gelegen 
Leievallei.

• Differentiëring van de woontypologiën. 
De gevraagde woondichtheid vergt een combinatie van gesloten bebouwing 
(individuele woningen), groepswoningbouw/appartementsbebouwing.

• Het aanhouden van een achteruitbouwstrook ten opzichte van de Menenstraat.

Een mogelijke inrichting, rekening houdende met bovenstaande principes wordt hier 
rechts weergegeven.

• Ontwikkeling van een interne bouwvrije strook.

• Continuering van bestaande typologie (smalle rijbebouwing) langs de Menenstraat 
Richtbeeld: grondgebonden woningen
max. 2 bouwlagen

• Plaatsing van twee woonvolumes parallel aan de zichtas en rond een centraal groen 
plein. 
De bouwvolumes kunnen hier merkbaar hoger zijn. 
Richtbeeld: grondgebonden woningen, 
max. 2 bouwlagen

• Afwerken van de rand met de Leievallei met woonvolumes die uitkijken op de 
Leievallei. Zo wordt gekozen om een harde rand te voorzien t.o.v. de Leievallei. Het 
volledig toebouwen van de zuidelijke perceelsgrens wordt uitgesloten.
Richtbeeld: niet-grondgebonden woningen, 
max 3 bouwlagen met plat dak / 2 bouwlagen met bewoonbaar dakvolume

Deze confi guratie laat een ontwikkeling van +/- 25-tal wooneenheden toe, met het 
vrijwaren van een centrale groene visuele as.

project-

zone

project-

zone

vrijwaren 

zicht

achteruitbouwstrook

inrichtingsprincipes

at

mogelijke inrichting
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3D Visualisaties

Deze beelden zijn resultaat van ontwerpend onderzoek, en tonen mogelijke invullingen 
rekening houdende met de bovenstaande randvoorwaarden.
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5.5. Visie op knelpunt D (Visserijstraat)

In het zuidelijk deel van de Visserijstraat is nog een onbebouwd perceel, dat volgens het 
gewestplan gedeeltelijk in een woonzone en gedeeltelijk in een landbouwzone valt. De 
oppervlakte van de woonzone bedraagt ongeveer 8.500 m² (= schatting op basis van 
gewestplan, de exacte oppervlakte dient te worden opgemeten).

Op heden bestaat de vraag om het deel woonzone aan te snijden en een 
woningbouwproject te realiseren. In het woonplan Wevelgem werd voor deze zone een 
tiental wooneenheden naar voor geschoven.
Het deel landbouwzone blijft ongewijzigd, en valt buiten het plangebied.

De inrichtingsprincipes zoals voorzien in het BPA Wezelstraat zijn niet langer gepast. 
• Binnen het BPA werd voor de nog te realiseren woonzone een centraal plein 

voorzien, met doorsteek naar de oostelijk gelegen gronden. Deze doorsteek is 
op heden niet meer wenselijk. Er wordt immers geopteerd om de gronden in de 
toekomst via de Katerstraat (buiten plangebied) te ontsluiten.

• De ligging van deze as resulteert daarenboven in een noord-zuid gerichte oriëntatie, 
terwijl een oost-west confi guratie meer potentie biedt.

Inrichtingsprincipes deelgebied D

Volgende krachtlijnen worden vooropgesteld bij de ontwikkeling van het woonproject:
• interne ontsluiting gebeurt op eigen terrein (ligging ervan wordt fl exibel en 

schematisch weergegeven met een pijl op het verordenend plan);
• de doorgang naar de oostelijke percelen via een centraal plein (zoals aangegeven op 

het vigerende BPA) wordt niet langer voorzien in het RUP;
• er wordt gestreefd naar een tiental wooneenheden; waarvan 1 sociale woning en 2 

bescheiden woningen (cfr. woonplan Wevelgem);
• de groennorm van de gemeente Wevelgem is hier niet van toepassing, gezien het 

voorziene groen in de aansluitende oostelijke ontwikkeling ‘Katerstraat 1’ en de vrij 
beperkte oppervlakte van het perceel (cfr. woonplan Wevelgem);

• parkeren dient te gebeuren op eigen perceel (parkeernorm van 2,5 
parkeergelegenheden/woning).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Visserijstraat op heden een beperkt wegprofi el 
heeft. 
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5.6. Visie op het meest zuidelijk perceel langs de 
Wezelstraat

Dit ruim perceel, voor het in werking treden van dit RUP, bestaat uit een noordelijk 
deel bestemd als woonzone en een zuidelijk deel bestemd als agrarische zone (BPA 
Wezelstraat). 

Gezien 
• het plangebied deel uitmaakt van de Leievallei, die in het GRS aangeduid wordt als 

waardevolle ruimte waarin de gemeente bijkomende bebouwing wenst te vermijden 
(GRS, richtinggevend deel, p152); 

• de vrije ruimte op dit perceel niet werd aangeduid in het woonplan als te 
ontwikkelen woongebied; 

worden in dit RUP geen bijkomende woningen of een opsplitsing van de percelen 
mogelijk gemaakt. 

Het perceel wordt echter wel volledig aangeduid als zone voor ‘wonen in ruime zin’, mits 
een beperking van maximum 1 woning. Zo wordt de grens van de agrarische structuur 
op de perceelsgrens gelegd; conform het gewestelijk RUP Leievallei.

Hiermee volgt de gemeente het advies van de deputatie van West-Vlaanderen op het 
ontwerp RUP.

5.7. Visie op de relatie van het plangebied t.o.v. de 
Leievallei

Zowel in de geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei Wervik-Kortrijk, als in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van Wevelgem wordt gesteld dat de ontwikkelingen ten zuiden 
van de N8 zich kunnen verder ontwikkelen, op voorwaarde dat het deelgebied van de 
Leivallei niet verder wordt ingenomen, en mits voldoende landschappelijke inkadering. 
(Richtinggevend gedeelte, pg 135). 

Naast de zichtas op de gronden Watteyne die dient bewaard te blijven, wordt voor de 
overige percelen een gesloten versus halftransparante randafwerking van de bebouwde 
ruimte naar de open ruimte van de Leievallei vooropgesteld.

In dit RUP wordt deze visie verder gespecifi ceerd: 
• Ten zuiden van de grotere korrels (bestaande bedrijven) wordt gekozen om een 

voldoende dichte buffering te voorzien (= gesloten randafwerking);
• Ten zuiden van de kleinere korrels (bestaande en nieuwe woonontwikkelingen) 

wordt gekozen voor een halfopen karakter in streekeigen soorten (= 
halftransparante randafwerking).

• Ter hoogte van de gronden Watteyne wordt een open zicht-as bewaard (= 
plaatselijke zichtas).

Leievallei

BPA: landbouw

-> RUP: wonen

BPA: wonen

-> RUP: wonen

gew RUP: landbouw

BPA percelen Wezelstraat visie op zuidelijke percelen Wezelstraat
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6 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g 

6.1. Buurtwegentoets

Er zijn twee buurtwegen aanwezig in het plangebied, op het tracé van de Visserijstraat 
en de Wezelstraat. Er treden dus ook geen wijzigingen op t.o.v. de bestaande situatie.

6.2. Relatie met afbakening herbevestigd agrarisch gebied

Het plangebied valt buiten de afbakening van het herbevestigd agrarisch gebied. Er 
treedt dus geen wijzing op t.o.v. de bestaande situatie.

6.3. Watertoets

Terreinkenmerken

Het terrein helt af in zuidelijke richting, met beperkte erosiegevoeligheid. Gezien het 
plangebied zich op de zijde van de heuvel bevindt, helt het terrein licht. De reliëfkaart 
geeft weer waar deze helling relatief steiler verloopt dan elders.

Het gebied watert af naar de zuidelijk gelegen Leievallei. Op vandaag zijn op het terrein 
geen grachten aanwezig.

In het zoneringsplan is de site opgenomen in het ‘centraal gebied’, of sluit er nauw 
bij aan. Dit betekent dat de site dient aan te sluiten op de riolering en via een 
zuiveringsstation behandeld zal worden. Dit legt geen bijkomende eisen op naar 
afvalwater.

De kaarten signaleren geen belangrijke knelpunten in de waterhuishouding.

Het gebied wordt echter gekruist door een aardgasleiding. Bij nieuwe bouwprojecten zal 
een bufferzone moeten worden voorzien t.o.v. deze aardgasleiding.

Conclusie

Na de analyse van de watertoetskaarten en de reliëfgegevens van het betrokken gebied
kan worden vastgesteld dat er geen enkel confl ictpunt voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied onoplosbaar is. Wel moeten de maatregelen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de opvang van het hemelwater 
gerespecteerd worden.

Bovendien behelst het RUP Menenstraat-Zuid een toename in de oppervlakte van 
bebouwde ruimte en verharding. Hiervoor dient bij elk woonproject binnen het 
plangebied site een waterbuffer te worden voorzien (de capaciteit van de buffer dient 
verder berekend te worden). 
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fi guur 21: Watertoetskaart - deel 1

Schaal 1:12.500
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fi guur 22: Watertoetskaart - deel 2

Schaal 1:12.500

Legende
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Opmerking: Hiernaast werd de 
nieuwe, geactualiseerde kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden, die geldt vanaf 
1 maart 2012, reeds opgenomen. Uit vergelijking 
met de ‘oude’ kaart blijkt dat er binnen het 
plangebied van het RUP geen noemenswaardige 
wijzigingen zijn. Er zijn geen wijzigingen aan de 
conclusies van de watertoets. 
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en Gezondheid, Dienst Hinder en Risicobeheer
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu 
en Gezondheid, Dienst Veiligheidsrapportager
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu 
en Gezondheid, Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte planprocessen
• Vlaamse Overheid – Departement MOW - Brussel
• Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid West-
Vlaanderen
• Vlaamse Overheid - VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer
• Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen - Entiteit Ruimtelijke Economie
• Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
• OVAM - Afdeling Bodembeheer

3. Coördineren van de adviezen
4. Einddossier overmaken aan de dienst MER
5. Beslissing dienst MER
6. Openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER

6.5. Beoordeling nabijheid Seveso-bedrijven

Gelet op het feit dat:

• er in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn;
• er in het plangebied van het RUP een aandachtsgebied, met name gebied met 

woonfunctie, gelegen is;
• er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een lagedrempel Seveso-

inrichting aanwezig is, nl. Capelle Pigments NV, gevestigd in Menen (pigmenten voor 
verven en bedekkingsmiddelen);

• dat de voorgestelde planopties binnen dit RUP de reeds aanwezige woonfunctie niet 
substantieel, maar slechts beperkt uitbreidt;

• er voldoende elementen aanwezig zijn om de risico’s in te schatten waaraan 
mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden tengevolge van 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit bedrijf en dat de inplanting van 
de aandachtsgebieden te verzoenen is met de aanwezigheid van deze Seveso-
inrichtingen;

heeft de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie beslist dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, 
en er voor wat het aspect externe veiligheid betreft Seveso-inrichtingen moeten 
uitgesloten worden binnen het plangebied (advies dd. 22 juni 2011 - AMNE/VR/BJ/2011 
SCR11/033).

6.4. Screening plan-MER

Situering

Het RUP is niet van rechtswege plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM. Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een 

vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 opgesomde projecten. Het RUP regelt het gebruik van een klein 
gebied van lokaal niveau. Het RUP houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het 
artikel 36ter, §3, vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht en een kleine 
wijziging inhoudt (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een 
screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de 
verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke 
en juridische toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.

Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot milieueffectenrapportage afgerond. 
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening 
houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing 
van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De Dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft op 4 augustus 
2011 haar beslissing aangaande de screening plan-MER schriftelijk overgemaakt. De 
Dienst MER concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieueffecten en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Volgende stappen werden doorlopen:
1. Verzoek tot raadpleging opstellen
2. Verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 
werden voor advies gevraagd:

• Provinciebestuur West-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke Planning
• Vlaamse Overheid – Agentschap R-O West-Vlaanderen – Ruimtelijke Ordening
• Vlaamse Overheid – Agentschap R-O West-Vlaanderen – Onroerend Erfgoed
• Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en verkeer West-Vlaanderen
• Vlaamse Overheid – Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Wonen
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu 
en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu 
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fi guur 23: Screening plan-MER
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6.6. Planbaten, planschade, kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen 
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek 
gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het BPA 30 Wezelstraat en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP zijn de delen die worden omgezet van 
• zone voor milieubelastende industrie naar zone voor wonen (hoofdfunctie: wonen); 
• zone voor openluchtrecreatie naar zone voor wonen (hoofdfunctie: wonen) 
• zone voor landbouw naar zone voor wonen (hoofdfunctie: wonen)
in aanmerking voor planbaten.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het BPA 30 Wezelstraat en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP is het deel dat wordt omgezet van 
• zone voor wonen naar zone voor bedrijvigheid
in aanmerking voor planschade.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het BPA 30 Wezelstraat en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen gedeelten in aanmerking voor 

kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie

Disclaimer

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 

7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffi  ng, een 

kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer 

waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 

vergoeding of heffi  ng. De opname van percelen in dit register houdt dus 

niet in dat sowieso een heffi  ng zal worden opgelegd of dat een vergoeding 

kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 

worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van 

die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffi  

ng is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is 

te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid.

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet 

van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 

erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan 

geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving.

De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden 

op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de 

bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In 

een aantal gevallen verschilt de cartografi  sche ondergrond waarop de 

bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom 

kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register 

moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.”
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Legende

Percelen die in aanmerking kunnen komen 
voor planbaten

Disclaimer: deze kaart is louter informatief en 
doet op geen enkele manier rechten of plichten 
ontstaan

4

3

1

2

0 75 15037,5 Meters

1 van bedrijvigheid naar wonen

2 van landbouw naar wonen

3 van openluchtrecreatie naar wonen

Schaal 1:5.000

Disclaimer
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waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffi ng, een 
kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer 
waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven 
tot vergoeding of heffi  ng. De opname van percelen in dit register 
houdt dus niet in dat sowieso een heffi  ng zal worden opgelegd of dat 
een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die 
per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus 
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en 
volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling 
over de planbatenheffi  ng is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 
kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende 
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid.
De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet 
van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek 
wetgeving.
De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan 
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de 
bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In 
een aantal gevallen verschilt de cartografi  sche ondergrond waarop 
de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. 
Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. 
Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.”
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fi guur 24: Planbaten en planschade
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7 .  O p  t e  h e f f e n  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

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige 
voorschriften opgeheven: 

• De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Wevelgem nr. 30 Wezelstraat 
(MB 26/02/1987) voor zover gelegen binnen het plangebied. 

• De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Wevelgem nr. 30 Wezelstraat, 
gedeeltelijke wijziging A (MB 17/11/1987) voor zover gelegen binnen het 
plangebied. 

• De volgende verkavelingsvergunningen gelegen binnen het plangebied worden 
opgeheven: 
• VK 230.457;
• VK 5.00/34041/321 Herman Rene;
• VK 5/34041/1023;
• VK 558.1110.

• De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met 
K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van 
het plangebied van het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan. Het gaat om de 
bestemmingen woongebied, woonuitbreidingsgebied, milieubelastende industrie en 
agrarisch gebied.

8 .  R u i m t e b a l a n s

nr bestemming gewestplan bestemming BPA bestemming 
RUP

opp (m²)

1 zone voor industrie zone voor industrie zone voor wonen   4.796 m²
2 zone voor wonen zone voor 

openluchtrecreatie
zone voor wonen 8.494 m²

3 zone voor 
woonuitbreidingsgebied

zone voor landbouw zone voor wonen 2.625 m²

4 zone voor 
woonuitbreidingsgebied

zone voor wonen zone voor 
bedrijvigheid

  2.702 m²
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fi guur 25: Ruimtebalans
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