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1 .  S i t u e r i n g

1.1 Onderwerp van het RUP

Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt als (gedeeltelijke) 
herziening van verschillende vigerende BPA’s: 
een deel van het BPA nr. 28 - De Keuntjes, (M.B. 26.02.1987), 
het BPA nr. 32 – Perremeersch, (M.B. 27.07.1993), 
en het sectoraal BPA nr. 34 - Zonevreemde bedrijven (M.B. 11.05.2001).

Zoals overal in de complexe gebieden van de gemeentelijke centra en belangrijke 
invalswegen, hebben zich er ook binnen de bovengenoemde BPA’s in de loop van de 
laatste decennia verschillende functionele en ruimtelijke problemen gemanifesteerd.

Om de actuele ontwikkelingen mogelijk te maken en tevens om de fl exibiliteit van het 
planingsinstrument te verhogen heeft het gemeentebestuur van Wevelgem beslist om 
de bovengenoemde BPA’s (gedeeltelijk en/of volledig) te herzien.

De afbakening van het plangebied werd medebepaald door de situering van tot op 
heden gekende problematieken of concrete knelpunten. 

Tevens wordt het plan opgesteld ter uitvoering van de opties van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem, dat defi nitief werd goedgekeurd op 17.08.2006 
door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Tenslotte is ook de aanvraag voor het stedenbouwkundig attest ingediend door de 
Cedox n.v. (AD Delhaize) voor de uitbreiding van het gebouw en aanleg van de parkings 
een aanleiding geweest voor de opmaak van het RUP.

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 de grens 
tussen beide gemeenten.
Wevelgem ligt deels binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

1.3 Situering in de gemeente

Het plangebied van het RUP Menenstraat-Noord ligt in Wevelgem, in het westelijke 
deel van de gemeente. Het plangebied paalt vanuit het noorden aan de gewestweg N8, 
Menenstraat. De Menenstraat is een belangrijke intercommunale verbindingsweg tussen 
Menen, Wevelgem en Kortrijk.

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

De positie van het plangebied in de stedenbouwkundige structuur van de gemeente 
determineert reeds vooraf de spanning tussen de functionele karakteristieken en 
ruimtelijke eisen van dergelijke verbindingswegen en de daaraan palende residentiële 
woonwijken.
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Het plangebied wordt begrensd:

De noordelijke begrenzing van het plangebied 
wordt bepaald door de as van de Normandiestraat 
en de bestaande eigendomsgrenzen en de 
feitelijke bebouwing. Gedeeltelijk is ook 
de bestemmingsgrens van het gewestplan 
(woonuitbreidingsgebied) bepalend geweest.

De grenzen van het plangebied van het BPA
nr. 32 – Perremeersch vormen ook de oostelijke 
begrenzing van het plangebied.

De zuidelijke grens wordt bepaald door de as van 
de Menenstraat (N8).

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

2.1 Ruimtelijke informatie

Begrenzing van het plangebied

Orthofoto van het plangebied
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Bebouwing
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Fotoreportage
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Op de orthogonale luchtfoto is duidelijk de 
heterogeniteit van de stedenbouwkundige 
structuren binnen het plangebied merkbaar.

De belangrijkste elementen hierbij zijn:

1. de historische rijbebouwing langs de 
Menenstraat, waar naast het wonen als 
hoofdfunctie ook enkele middelgrote 
kleinhandelszaken gevestigd zijn (wijnhandel) 
in combinatie met recente handelszaken en 
dienstverlenende functies, meestal gevestigd 
in geïsoleerde bebouwing van een andere, 
grotere schaal (winkel met sportartikels, 
fi tnesscentrum, enz.)

2. grootschalige handelszaak Meubelen Omez 
(met een magazijn in de uitbreidingszone)

3. containerbedrijf Van Gansenwinkel

4. vestiging van de AD Delhaize (Cedox)

5. bedrijf Unigom

1
2

3
4

5
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Er is weinig niveauverschil merkbaar op het terrein 
binnen het plangebied.

Het dominante terreinelement is vooral de 
gewestweg N8 die tegelijkertijd een overgang 
vormt naar de Leievallei.

De dichte bebouwing langs beide kanten van 
de gewestweg laat de kleine niveauverschillen 
moeilijk voelbaar.

Via enkele openingen in de zuidelijke straatwand 
van de Menenstraat is het hellende terrein in de 
richting van de Leievallei zichtbaar.
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2.2 Sfeerbeelden
fi guur 05: Fotoreportage 

Foto 1: Menenstraat richting centrum van Wevelgem. De Menenstraat vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. Foto 2: Menenstraat richting Menen. Op de achtergrond de kerktoren van de Posthoorn.

Foto 5: Zicht uit het noorden in de richting van de bedrijvenzone (bedrijfsgebouwen van Unigom).

Foto 3: Aan de Menenstraat liggen verschillende grootschalige kleinhandelszaken, zoals AD Delhaize. Op de foto een zicht 
op de parking voor de winkel.

Foto 4: Andere types zijn de alleenstaande handelszaken gelegen langs de Menenstraat.

Foto 6: Dieper in het plangebied, aan de Normandiestraat, ligt het fi tnesscentrum. Ook deze zaak is toegankelijk vanuit de 
Menenstraat.
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3 .  J u r i d i s c h e  i n f o r m a t i e

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen) bestemt het plangebied als:
• woongebied
• gebied voor milieubelastende industrie
• agrarisch gebied

BPA BPA nr. 28 - De Keuntjes (M.B. 26.02.1987)
BPA nr. 32 - Perremeersch (M.B. 27.07.1993)
BPA nr. 34 – Zonevreemde bedrijven
(M.B. 11.05.2001)

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen

Milieuvergunningen Zie fi guur

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
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

Planologische attesten Positief planologisch attest Cedox - AD Delhaize, 
(28.03.2006)

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Zie fi guur

Buurtwegen Zie fi guur

Waterlopen (categorisering) Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Zie fi guur

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)

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 
(08/07/2005)

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)

Andere
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fi guur 07: Juridische positie plangebied Het plangebied van het RUP nr. 3 – Menenstraat-Noord bevat feitelijk 4 verschillende plandocumenten:

1. deel van het gewestplan van het arrondissement Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 
november 1977

2. deel van het BPA nr. 28 - De Keuntjes
3. het volledig plangebied van het BPA nr. 32 – Perremeersch
4. het volledig plangebied van het sectoraal BPA

nr. 34 – Zonevreemde bedrijven

1

2

4 3

BPA nr. 28 - De Keuntjes
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fi guur 09: Goedgekeurde verkavelingen

5.00/34041/1199.3

230.417

230.471

230.471

230.417

5/34041/1185

230.490

558.1054

230.490

5/34041/1199.1bis/fase1

5/34041/1199.1bis/fase2 5.00/34041/1223.2

230.417

230.417

230.482

230.471

230.457

230.472

230.417

230.457

5/34041/1192/FR/FDW

558.1110

230.490

230.436

230.482

230.471
230.417

230.472

230.471

230.490

05027

5.00/34041/1223.1

230.417

5/34041/1202.1

5/34041/1201.1/KVN/KVN

5/34041/1124.2

VK Lijnwaadstraat

5/34041/1172/FR/AMC

5/34041/1023

5/34041/1172/FR/AMC

5.00/34041/1199.3

5/34041/1177/FR/ND

5.00/34041/1223.1

5/34041/1140/VV/KM

230.472

5/34041/1180/FR/ND
5.00/34041/321 herman rene

5/34041/1213.1

0 50 10025 Meters

Legende

plangebied



Gemeente Wevelgem, RUP 3.1 Menenstraat-Noord ALeiedal, december 2011 15

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!
!

!

!

Vlasschuur

Burgerwoning

Arbeidershuis

Arbeidershuisje

Vlashandelaarswoning
Art-decoburgerwoning

Laag arbeidershuisje

Boerenarbeidershuisje

Boerenarbeidershuisje

Boerenarbeidershuisje

Klein arbeidershuisje

Klein arbeidershuisje

Verlaten arbeidershuisje

Parochiekerk Sint-Theresia

Klein boerenarbeidershuisje

Hoeve met losse bestanddelen

Historische hoeve "De Pesscherie",

Deels vrijstaande vlashandelaarswoning

"Perremeershoeve", semi-gesloten hoeve

Deutscher Soldatenfriedhof Menen 1914-1918

Deutscher Soldatenfriedhof Menen, mausoleum

Rijwoning aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid

Vlashoeve met aan de straat gelegen imposante vlasschuur

Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen volgens   spiegelbeeldschema
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fi guur 10: Bouwkundig erfgoed

De twee woningen in de Menenstraat - eenheidsbebouwing van 
twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema - zijn binnen het 
plangebied de enige constructies opgenomen op de inventaris 
van bouwkundig erfgoed met waardevolle gebouwen.


