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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

legende

fi guur 15: Gewenste ruimtelijke structuur van de regio Kortrijk
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4.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt een elementair verschil 
gemaakt tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied. Op deze optie wordt ook 
het ruimtelijk beleid afgestemd - stedelijk beleid en beleid in de buitengebieden. Om 
dit te realiseren en te operationaliseren worden stedelijke gebieden afgebakend. De 
afbakeningen van de regionale stedelijke gebieden behoort tot de taken van het Vlaams 
Gewest.

In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk wordt de deelgemeente 
Wevelgem grotendeels opgenomen binnen het stedelijk gebied. Ook het plangebied van 
het RUP Menestraat-Noord A ligt volledig binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat 
het ruimtelijk beleid, de principes, maatregelen en acties eigen aan een stedelijk gebied 
binnen het BPA van toepassing zijn.

Het gewestelijk RUP afbakening van het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk werd door 
de Vlaamse regering goedgekeurd op 20 januari 2006.

fi guur 16: Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk

legende

DEERLIJK

4.2 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS W-Vl) situeert de 
gemeente Wevelgem binnen de Leieruimte. Aangezien het grondgebied van Wevelgem 
deels tot het regionaalstedelijk gebied behoort, doet het PRS West-Vlaanderen enkel 
nog uitspraken over het buitengebiedgedeelte.

Het plangebied van het RUP Menenstraat-Noord A ligt volledig in het stedelijk gebied.

Wevelgem behoort in het PRS-WVl tot de Leieruimte waar dynamische stedelijke 
ontwikkelingen en kwalitatief wonen voorop staan in de toekomstvisie.
De provinciale domeinen (Gavers, Bergelen) moeten verder uitgebouwd worden.
In de Leieband moeten de groene longen behouden blijven, zodat de Leieruimte geen 
aaneengesloten bebouwde ruimte wordt.
De stedelijke gebieden zijn toeristisch-recreatieve knooppunten. In toeristisch-
recreatieve knooppunten kunnen hoogdynamische vormen van toerisme en recreatie 
een plaats krijgen.
Wevelgem behoort tot de intensief gedifferentieerde agrarische structuur. 
De draagkracht van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden en vernieuwing van de landbouw. Het ruimtelijk beleid 
moet de nodige maatregelen nemen om deze verwevenheid te ondersteunen en om de 
infrastructuur te optimaliseren met respect voor de landschappelijke waarden.

fi guur 17: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen - Leieruimte

situering van het plangebied
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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.

Gewenst ruimtelijk beleid (GRS Wevelgem)

Gebiedsgericht ruimtelijk beleid - Groot Wevelgem

In dit hoofdstuk wordt een ruimtelijke uitwerking en verfi jning gegeven van de visie 
voor Groot-Wevelgem naar de verschillende deelgebieden in Wevelgem. Hierbij wordt 
voor elk deelgebied eerst een visie opgebouwd, waarna het gewenste ruimtelijk beleid 
wordt uitgewerkt in verschillende doelstellingen en ruimtelijke concepten.  Voor elk 
deelgebied worden ook op een fi guur de structuurbepalende elementen en concepten 
aangegeven. 

Bij de uitwerking van dit gebiedsgericht ruimtelijk beleid worden de samenhang en 
correlatie’s besproken tussen verschillende thema’s binnen één bepaald deelgebied. 
De gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden vormt aldus de synthese en de 
toepassing van het ruimtelijk beleid van de verschillende thema’s binnen een bepaald 
deelgebied. De gewenste ruimtelijke structuur van de thema’s op zich wordt verder 
uitgewerkt in het hoofdstuk ‘thematisch ruimtelijk beleid’.

Deelgebied Wevelgem

Visie

Wevelgem wordt verder uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk. Het centrum van Wevelgem wordt opgewaardeerd en heeft naast een woon-
, winkel- en werkcentrum ook de rol van verzorgend, cultureel en administratief 
centrum voor Groot-Wevelgem. Wevelgem voert een stedelijk aanbodbeleid op vlak 
van wonen en bedrijvigheid. In dit deelgebied Wevelgem worden dan ook bijkomende 
ontwikkelingen op niveau van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk voorzien (nl. de 
uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, de ontwikkeling van de 
kleinhandelszone N8 en het stedelijk woongebied Kleine Molen). 

Het 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)

Het plangebied van het voorliggende RUP is gesitueerd tussen het eerste en het 
derde subcentrum. Het dichtstbijzijnde subcentrum, ook qua algemeen karakter, is de 
Posthoorn.
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)
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fi guur 19: GRS WEVELGEM - ruimtelijke 
groenstructuren

Groene en recreatieve slinger Wevelgem-Posthoorn langs de spoorlijn 

Parallel met de spoorlijn wordt vanuit het centrum van Wevelgem een groene en 
recreatieve slinger gecreëerd in de richting van de wijk de Posthoorn. Deze groene en 
recreatieve strook wordt samengesteld uit het gemeentelijke park (met bijhorende 
bibliotheek, zwembad en gemeentelijke administratieve diensten), de gemeentelijke 
begraafplaatsen, de lokale outdoor- en indoor-sportvoorzieningen van Wevelgem en de 
open ruimte ter hoogte van de Normandiestraat.

De open ruimte tussen Wevelgem, de Posthoorn en de spoorlijn (ter hoogte van de 
Normandiestraat) kan behouden worden voor de landbouw, maar kan ook ruimte bieden 
voor landschapsopbouw met kleine landschapselementen en bijkomende lokale outdoor-

sportvoorzieningen, indien de behoefte zich hiertoe aandient. 

Een deel van de open ruimte ten zuiden van de Normandiestraat kan ook worden 
aangewend voor de eventuele uitbreidingsbehoefte van de bestaande bedrijven langs de 
N8 (conform bestaande BPA Perremeersch).

(GRS Wevelgem, richtinggevend deel, pag 136)

Structuurschets open ruimte
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5 .  S a m e n v a t t i n g  a n a l y s e  b e s t a a n d e 
c o n t e x t

5.1 Vaststelling 1 - straatwanden
Het plangebied omvat een deel van de Menenstraat (N8), gelegen tussen de westelijke 
gemeentelijke grens (met Menen) en het centrum van Wevelgem.

Deze belangrijke verbindingsweg wordt gekarakteriseerd door een heterogene 
straatwand, door menging van verschillende functies en activiteiten die zich vestigen 
langs dit type intercommunale verbindingswegen - de vroegere rijkswegen. Waar in 
sommige delen het wonen nog altijd de dominante functie vormt, is er in andere delen 
van de Menenstraat het wonen volledig vervangen door bedrijvigheid, commerciële 
activiteiten of allerlei soort dienstverlening, vooral grote en kleine bedrijven, 
grootschalige kleinhandelszaken.

5.2 Vaststelling 2 - functies

Even zoals in grote delen rondom gewestweg N8, is ook het plangebied van dit RUP 
een lappendeken van verschillende functies en dwarse verkeersstromen. Ook de schaal 
en de korrel van deze functies is zeer heterogeen. Vooral het oostelijk deel van het 
plangebied typeert deze stellingen.
Enkele van de aanwezige activiteiten, vooral de handelszaken, zijn cliënteelgebonden en 
dus sterk verkeersgenererend. De ontsluiting naar de Menenstraat is niet, en kan niet, 
altijd ruimtelijk en verkeerstechnisch optimaal opgelost worden.

5.3 Vaststelling 3 - transformaties
1/ 

De handelszaak Meubelen Omez vraagt rechtszekerheid van het bestaan, 
ontwikkelingsmogelijkheden indien de huidige activiteit behouden blijft, of 
mogelijkheden van omschakeling naar andere commerciële activiteiten in geval van 
de stopzetting van de huidige functie. Tenslotte is ook de formulering van mogelijke 
nabestemmingen van belang.

Het bedrijf beschikt over een gebouwenvolume met twee bouwlagen en een 
uitbreidingsruimte op het aanpalende perceel (BPA nr. 34 – Zonevreemde bedrijven).

Het RUP moet dus een fl exibel instrument zijn dat de toekomstige ontwikkelingen 
stuurt, maar open genoeg om ook onvoorziene scenario’s niet uit te sluiten, indien deze 
programmatorische verrijking van de locatie zouden betekenen.

2/

Het containerbedrijf Van Gansewinkel heeft de huidige locatie te koop gesteld. Dit biedt 
een perspectief voor het optimaliseren van deze gronden en herstructurering van de 
brede omgeving.

In het RUP worden de ruimtelijke randvoorwaarden afgebakend en de belangrijkste 
structurele opties vastgelegd. Ook dit wordt zo fl exibel mogelijk geformuleerd.

5.4 Stedenbouwkundige opportuniteit
De bovenvermelde ruimtelijke transformaties en veranderingen moeten leiden tot het 
verbeteren van de kwaliteit van dit deel van de Menenstraat. Deze kwaliteit betreft 
zowel het goed functioneren van het geheel (plangebied), zoals het verbeteren van de 
beeldkwaliteit van de gewestweg en de omgeving.

6 .  V i s i e  o p  r u i m t e l i j k e  o n t w i k k e l i n g

Stedenbouwkundige opties

In de vroegere voorontwerpen werden in het kader van voorafgaand stedenbouwkundig 
onderzoek een aantal scenario’s uitgewerkt. In deze scenario’s werden vooral 
antwoorden gezocht naar de optimale organisatie van zowel de bestaande activiteiten 
en opties op kortere termijn, maar ook waar en welke mogelijkheden er bestaan om 
de transformaties op lange termijn op te vangen. De verschillende confi guraties en hun 
combinaties werden geëvalueerd op basis van functionele, ruimtelijke en cijfermatige 
aspecten.

In het volgende overzicht werden deze opties besproken in de richting van het centrum 
van Wevelgem, van oost naar west, en dus niet in de hiërarchie van belang.

optie 1 Voor het bedrijf UNIGOM werden de opties van het bestaande BPA nr. 32 - 
Perremeersch overgenomen. Dat betekent dat de gebouwenvolumes van het bedrijf en 
tevens de huidige activiteiten (of in de toekomst analoge activiteiten) in het RUP worden 
bevestigd. Ook de twee deelzones gelegen aan de straatkant van de Menenstraat die 
in het BPA voorzien zijn als ruimte voor administratieve functies of parkings, worden 
in het RUP behouden. Als zachte functies vormen ze immers een overgang tussen de 
bedrijfsgebouwen en de openbare ruimte van de Menenstraat. Bovendien vervullen deze 
functies (kantoren en showrooms) ook een representatieve rol en dragen op die manier 
bij de kwaliteit van het straatbeeld.  

Daarnaast worden in het RUP stedenbouwkundige bepalingen geformuleerd om de 
ruimtelijke afwerking t.o.v. het open landschap aan de noordkant te optimaliseren. 
In de oostelijke hoek van het bedrijventerrein zal het bedrijf een opvangbekken voor 
regenwater bouwen. Ook de realisatie van deze infrastructuur wordt via het RUP 
mogelijk gemaakt.

optie 2 De aanleiding voor de opmaak van dit RUP was de aanvraag van het 
stedenbouwkundig attest door de NV Cedox (AD Delhaize). De renovatie van de 
gebouwen en aanleg van de parkings zijn ondertussen gerealiseerd.

optie 3

Het container- afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel liet het gemeentebestuur 
weten dat het de huidige lokatie zal verlaten. Deze actualiteit biedt een groot aantal 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de betreffende gronden met het oog op 
optimaliseren van de functiesamenstelling.
In het RUP wordt geopteerd om dit deelgebied op verschillende manieren te kunnen 
ontwikkelen:
• ofwel voor woonprojecten
• ofwel voor bedrijfsactiviteiten; in dat geval worden er dezelfde 

ontwikkelingsmogelijkheden gegeven, als voorzien voor de achterkant van de 
meubelen Omez, nl. gedeeltelijk bebouwbaar, maar uitsluitend bestemd voor 
stapelen, dus geen productieactiviteiten.

optie 4 Ook voor de Meubelen Omez worden in het RUP de functionele en ruimtelijke 
randvoorwaarden vastgelegd. De bestaande stedenbouwkundige randvoorwaarden van 
het BPA nr. 34 - Zonevreemde bedrijven (deel van het bedrijfseigendom gelegen achter 
de handelszaak) worden in het RUP herbevestigd. 

optie 5 De bebouwing langs de Menenstraat wordt gekenmerkt door menging 
van wonen en verschillende complementaire activiteiten en functies eigen aan de 
concentraties langs de gewestwegen. Ook de korrel van de bebouwing is bijzonder 
heterogeen.

In het RUP worden al deze activiteiten geordend en worden fl exibele 
stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd om het bestaan en een 
beperkte ontwikkeling van deze functies mogelijk te maken. Vooral de optimale 
functievermenging is van groot belang.
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fi guur 20: Waterhoofdstuk
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Terreinkenmerken

Het terrein is gelegen aan de rand van de 
Leievallei. Door het natuurlijke reliëf - praktisch 
volledig zonder niveauverschillen en dus zonder 
hellingen, maar aan de rand van de vallei - 
worden de gronden binnen het plangebied op een 
natuurlijke manier afgewaterd. Zoals vanuit de 
analysekaarten geconcludeerd kan worden ligt het 
plangebied op infi ltratiegevoelige gronden.

Plankenmenken

De ontwikkelingsmogelijkheden voorzien in het 
RUP, representeren slechts in zeer beperkte mate 
bijkomende bebouwing (sporthal), bijkomende 
verharding en bijkomende aanplantingen.

Conclusie

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

7.1 Watertoets

7 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g 
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fi guur 21: Waterhoofdstuk
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7.2 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, 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 worden verwacht. 
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te verlenen tot opmaak van een Plan-MER.

De dienst MER heeft op 23 september 2010 formeel beslist dat er geen Plan-MER dient 
opgemaakt te worden.

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 – Brugge
• Agentschap Ondernemen – Brussel
• ANM – West-Vlaanderen – Brugge

• Agentschap Ruimte en Erfgoed – Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen – Brugge
• Agentschap Ruimte en Erfgoed – Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen – Brugge
• Agentschap Wonen - Vlaanderen – Brussel
• Agentschap Wegen en Verkeer – Brugge
• Departement LNE – Afdeling Land Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke

Rijkdommen – Zwijnaarde
• OVAM – Mechelen
• Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid, Afdeling  

Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid – Dienst Hinder en risicobeheer – 
Brussel

• VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer – Brussel
• Waterwegen en Zeekanaal - Willebroek-
• Departement LNE – Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid - Brussel

3. coördineren van de adviezen,

4. einddossier overmaken aan de dienst MER, 

5. beslissing dienst MER op 23/09/10,

6. openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER
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fi guur 22: Screening Plan-MER
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7.3 Buurtwegentoets
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fi guur 23: Buurtwegentoets

plangebied

wijzigingen

Volgens de atlas der buurtwegen ligt binnen 
het plangebied van het RUP geen tracé van een 
buurtweg.

De ontwikkelingen voorzien in het RUP 
veronderstellen geen nieuwe infrastructuur voor 
het zacht verkeer.

De sportzone gepland aan de noordelijke kant van 
het gebied zal volledig ontsloten worden via de 
Normandiestraat.
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8 .  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

De bepalingen van het gewestplan van het arrondissement Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen) binnen het plangebied worden opgeheven. 

De stedenbouwkundige bepalingen van het

BPA nr. 28 - De Keuntjes, MB 26.02.1987
BPA nr. 32 - Perremeersch, MB 27.07.1993
BPA nr. 34 - Zonevreemde bedrijven, MB 11.05.2001

binnen het plangebied van het RUP worden opgeheven.

De vastlegging van het openbaar domein wordt overgenomen in het verordenend plan 
van het RUP.

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

nr bestemming gewestplan bestemming RUP opp (m²)

1 agrarisch gebied zone voor industrie 20.112
3 agrarisch gebied zone voor bedrijvigheid 14.204
4 woongebied zone voor kleinhandel 15.143

5 woongebied zone voor showrooms en 
parkings

3.853

nr bestemming BPA
en gewestplan

bestemming RUP opp (m²)

1 woongebied zone voor kleinhandel 6.759

7.4 Planbaten, planschade, kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijk 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.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en het BPA en 
de bestemmingen in het voorliggende RUP komen er geen delen van het plangebied in 
aanmerking voor planbaten.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en het BPA en 
de bestemmingen in het voorliggende RUP komen er geen delen van het plangebied in 
aanmerking voor planschade.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerschade:
Niet van toepassing.
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