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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Ligging

Het plangebied is gelegen in het centrum van Gullegem, een deelgemeente 
van Wevelgem. Het bevat 2 deelgebieden. Eén gebied is gelegen tussen de 
Bankstraat, de Rederijkersstraat en de Kerkstraat. Een tweede gebied is 
gelegen tussen de Koningin Fabiolastraat en de Heulebeek. 

1.2. Doel van het RUP

Op het deelgebied tussen de Bankstraat, de Rederijkersstraat en de Kerkstraat 
is een woningbouwproject gepland. De projectontwikkelaar Himmos diende een 
projectvoorstel in. Het ingediende project werd geweigerd wegens afwijkingen 
op het bestaande bestemmingsplan. Het gemeentebestuur van Wevelgem 
wenst de ruimtelijke randvoorwaarden voor het woningbouwproject Himmos bij 
te sturen op basis van volgende uitgangspunten:

het aantal bouwlagen aan de kant van de Bankstraat en de 
Rederijkersstraat afstemmen op de bestaande bebouwing
het hoofdvolume voorzien langs de kant van het Marktplein
voldoende parkings voor de bewoners en bezoekers van de appartementen 
voorzien
inrichten van een ruim, groen, publiek toegankelijk binnenplein
het binnenplein verbinden met het Marktplein 

Bij het opmaken van een inrichtingsplan werd geen rekening gehouden met 
de bestaande eigendomsstructuur. De eigendom van de gemeente werd mee 
opgenomen in het project.

Tussen de Koningin Fabiolalaan en de Heulebeek bevinden zich de gebouwen 
van de fi rma Theys. De fi rma Theys heeft zich geherlokaliseerd naar 
het regionaal bedrijventerrein Gullegem-Moorsele. Daardoor komen de 
bedrijfsgebouwen vrij en kan een herbestemming overwogen worden.
Het project Heerlijke Heulebeek voorziet een opwaardering van de beekvallei 
als publieke ruimte. Nu wordt de Heulebeek begrensd door de achterkant van 
het bedrijfsgebouw. Door het realiseren van een woningbouwproject wordt de 
achterkant een voorkant.

Via het ontwerpend onderzoek wordt nagegaan in welke mate de 
nieuwbouwprojecten mee kunnen helpen aan de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van het plangebied en het openbaar domein.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden worden juridisch verankerd in het 
RUP.

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied beperkt zich tot de percelen waarop de projecten kunnen wor-
den gerealiseerd. Het ontwerpend onderzoek is ruimer. Er wordt nagegaan op 
welke manier het Marktplein ruimtelijk kan worden afgewerkt.

•

•
•

•
•

3D simulatie van het project Himmos
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fi guur 01: Situering
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fi guur 02: Orthofoto
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1.4. Sfeerbeelden - omgeving
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

Deelgebied A

Het plangebied bevat een braakliggend terrein tussen de Bankstraat, het 
Marktplein en de Rederijkersstraat. Het terrein is ontstaan door afbraak van 
de bedrijfsgebouwen in de jaren ‘90. Het was de bedoeling op het terrein een 
woningbouwproject te realiseren. Slechts een klein deel van het oorspronke-
lijke projecten, nl. één urban villa, werd gerealiseerd langs de Bankstraat. De 
bebouwing langs de Bankstraat bestaat hoofdzakelijk uit rijwoningen met diepe 
tuinen. De wachtgevel van de rijwoning die paalt aan het plangebied is niet 
afgewerkt.
De bebouwing langs de Rederijkersstraat bestaat uit rijwoningen, 
koppelwoningen en villa’s met een bouwhoogte van 1 tot 3 bouwlagen.
Op het terrein staat, op de perceelsgrens tussen de eigendom van de 
gemeente en Himmos, een rij populieren. Ten zuiden werd in de jaren ‘70 een 
appartementsblok ingeplant. De bouwhoogte bedraagt 5 à 6 bouwlagen.
Langs de oostzijde paalt het plangebied aan het Marktplein. De ruimte rond het 
Marktplein is op vandaag ongestructureerd.
Door het plangebied loopt een collector. Deze is aangeduid op plan. Een 
bouwvrije strook van 6 m moet gerespecteerd worden. 
De wandelpaden langs en over de Heulebeek maken deel uit van een groter 
netwerk.

Deelgebied B

Dit plangebied is gelegen tussen de Koningin Fabiolalaan en de Heulebeek. Het 
is nagenoeg volledig bebouwd, kantoren langs de straatzijde, bedrijfsgebouwen 
langs de kant van de Heulebeek. Tussen de straat en de kantoren is een kleine 
parkeerplaats aangelegd. 
De bedrijfsgebouwen zijn ontsloten via de Kerkstraat en de Koningin Fabio-
lastraat. De weg langs de Heulebeek is tevens garageweg voor de aanpalende 
percelen.

Cijfergegevens

Totale oppervlakte plangebied: 1 ha 09 a 15 ca
 
Deelgebied A

oppervlakte: 8.176 m²
oppervlakte eigendom gemeente: 1.967 m²
oppervlakte eigendom Himmos: 5.912 m²

Deelgebied B

oppervlakte: 2.739 m²
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fi guur 03: Feitelijke toestand
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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 Volgens het gewestplan Kortrijk (K.B. 
04/11/1977 en latere wijzigingen) is het 
plangebied gelegen in woongebied

BPA Het BPA 3 Centrum, goedgekeurd bij Besluit 
van 28.11.1995 is van toepassing op het 
plangebied

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen

Milieuvergunningen Inrichting voor metaalbewerking voor het 
herstellen en vervaardigen van elektrische 
motoren (ARAB vergunning van 26/03/1992 
tot en met 01/09/2011)

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

Geen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Buurtwegen Geen

Waterlopen (categorisering) Heulebeek categorie 1

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

Andere

Gullegem BPA nr 3 Centrum
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fi guur 04: Gewestplan
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1 Relatie met het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen werd het regionaal stedelijk gebied 
Kortrijk afgebakend. Het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal stedelijk 
gebied’ werd bij Besluit van de Vlaamse regering 
van 20 januari 2006 defi nitief vastgesteld.
De bebouwde kern van de deelgemeente Gullegem 
is opgenomen binnen de regionaal stedelijk 
gebied Kortrijk. Het stedelijkgebiedbeleid zoals 
beschreven in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen is van toepassing op het plangebied. 
Dit houdt ondermeer in dat woonprojecten 
gerealiseerd moeten worden met een dichtheid 
van 25 woningen per ha.

Het plangebied van RUP maakt geen deel uit 
van een deelplan van het gewestelijk RUP van 
afbakening van het regionaal stedelijk gebied 
Kortrijk.

Een plan met de afbakeningslijn is weergegeven 
op de fi guur hiernaast.
.

fi guur 05: Afbakening regionaal stedelijk ge-
bied Kortrijk
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4.2 Relatie met het Provinciaal 
structuurplan

Het RUP voorziet in een inbreidingsgericht 
woonproject in de kern van Gullegem. Gullegem 
maakt deel uit van de Leieruimte en werd niet 
geselecteerd. De inrichting voorgesteld in het 
RUP beoogt een versterking van het bestaande 
kernpatroon van Gullegem en een opwaardering 
van de bestaande woonomgeving. Dit komt 
globaal gezien overeen met de ruimtelijke visie uit 
het PRS-WV.

De Heuelbeek werd in het PRS-WV geselecteerd 
als natuurverbindingsgebied. Het PRS-WV 
stelt dat dergelijke natuurverbindingsgebieden 
in verstedelijkte omgeving een belangrijk 
aanknopingspunt zijn voor vernieuwing en 
herinrichting van het openbaar domein. Dit dient 
te gebeuren met het behoud en het herstel van de 
verbindingsfunctie.

Het doel van de bebouwing langs de Heulebeek 
is de opwaardering van de site. Het bestaande 
bedrijfsgebouw is op vandaag een achterkant. Het 
omvormen van de site zorgt ervoor dat het gebied 
deel uitmaakt van het marktplein, een belangrijk 
centrumplein voor de kern van Gullegem. 
De inrichting van het openbaar domein moet 
gebeuren met de nodige aandacht voor het groene 
karakter en de natuurwaarde van de beekvallei.
Het gemeentelijk RUP bouwt daarvoor de nodige 
garanties in.
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4.1 Relatie met het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan

Het GRS van Wevelgem werd goedgekeurd op 17 
augustus 2006.   
Het plangebied maakt deel uit van het 
centrumgebied van Gullegem (p139).
In de  gewenste ruimtelijke structuur is 
opgenomen dat het centrumgebied van Gullegem 
kwalitatief versterkt wordt. Het centrumgebied 
moet zich verder ontplooien als een verweven en 
verstedelijkt gebied, waarin het aantrekkelijk is 
om te wonen, met een ruim lokaal aanbod van 
gemeenschapsvoorzieningen, handel, ...
Er moet gewerkt worden aan de inrichting van 
het openbaar domein en het verbeteren van de 
verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.

Het GRS voorziet ook dat de Heulebeekvallei een 
groene corridor vormt dwars door Gullegem. Ter 
hoogte van het marktplein is de Heulbeek echter 
ingekokerd zodat de mogelijkheden voor het ver-
groenen van de vallei eerder beperkt zijn.

In Gullegem wordt ook de optie genomen om 
verblijfsgebieden verder uit te bouwen door 
het voeren van een stedelijk aanbodbeleid met 
bijkomende woonmogelijkheden. Dit gebeurt in 
de eerste plaats door het prioritair realiseren 
van enkele wooninbreidingsprojecten en door 
het benutten van juridisch bestaande effectieve 
bouwgronden.
Het voorliggende RUP is een uitvoering van deze 
doelstelling.

Heulebeek
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?
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Woonuitbreiding (korte termijn)
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Overgangslint naar open ruimte

Regionaal bedrijventerrein

Bedrijvigheid (te evalueren en
integreren)
Optioneel lokaal bedrijventerrein

Strategische projecten

Lokale outdoor-
sportvoorzieningen
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van deelgebied Gullegem

legende - RG figuur nr. 03

?

?
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Deze figuur is een schematische
weergave, geen bestemmingsplan
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5 .  D e  g e w e n s t e  r u i m -
t e l i j k e  s t r u c t u u r

5.1 Globaal masterplan

Vooraleer het RUP op te starten werd een 
ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de 
omgeving van het marktplein. Het was de 
bedoeling na te gaan hoe de ruimtelijke 
samengang van het plein kon verbetert worden 
door het bouwen van nieuwe bouwvolumes op de 
rand van het plein. 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven 
op het plan heirnaast.

Een deel van de mogelijkheden werden 
weerhouden voor realisatie op korte en 
middellange termijn en werden opgenomen in het 
inrichtingsplan. 
Een ander deel werd gezien als mogelijkheid op 
lange termijn.
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5.2 Concepten

Het gebied is doorwaadbaar voor fi etsers en voetgangers, 
zowel in noordzuid als in oostwestrichting. Het netwerk 
sluit aan op de wandelpaden langs de Heulebeek.

Het Marktplein wordt ruimtelijk afgewerkt met gebouwen 
en/of met groen.

Het appartementsblok de Gulle wordt geïntegreerd in 
het nieuwbouwproject.
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5.2 Inrichtingsplan
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6 .  W a t e r h o o f d s t u k

Door het plangebied lopen geen natuurlijke waterlopen. Het gebied paalt aan 
de Heulebeek. De beek is gekanaliseerd en gedeeltelijk ingekokerd.

Het plangebied komt niet voor in de risicozones voor overstromingen, in de 
recent overstroomde gebieden of in de van nature overstroombare gebieden. 
De hellingen zijn niet specifi ek groot. 

Het gebied maakt deel uit van de centrumzone. Het was grotendeels bebouwd 
en verhard. Er is dan ook geen aanleiding om specifi eke waterproblemen te 
verwachten. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen 
en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater 
vangt de effecten van de verschillende projectsites op. Er zijn geen bijkomende 
maatregelen nodig. 

7 .  B u u r t w e g e n t o e t s

Binnen het plangebied zijn geen voetwegen gelegen die opgenomen zijn in de 
atlas der buurtwegen.

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

Er is geen toename of afname van de bestemmingen zoals voorzien in het gewestplan.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Algemene voorschriften

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

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.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. 
Bij wegenis zal in functie van het type van weg de inrichting van de weg een 
verbindend of verblijfskarakter hebben.

Openbaar domein zijn alle voor het publiek toegankelijke open ruimtes zoals: 
wegenis, garagestraten, voet- en fi etswegen, pleinen, openbaar groen, publieke 
parkings en publieke recreatieve voorzieningen.

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

Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies...

Bestaande bebouwing die vergund (geacht) is, die afwijkt van de gestelde 
bepalingen mag behouden blijven en intern worden verbouwd.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
bestemmingsvoorschriften is niet toegestaan.

Enkel vergunde constructies vallen onder deze regeling.

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

Zone 1: Zone voor wonen in ruime zin

Deze zone is bestemd voor het realiseren van een stedelijk woonproject. Wonen 
en aanverwante functies en voorzieningen zijn toegelaten. 

De aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn enkel toegelaten op 
het gelijkvloers.

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
kleinhandel, horeca, , kantoren en diensten, socio-culturele voorzieningen. 
Horeca is enkel toegelaten op het gelijkvloers aan de zijde van het marktplein.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
-  bedrijven.

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

Horeca: restaurant, café, ...

Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking. 

Naast het wonen en aan het wonen verwante functies is de zone ook bestemd 
voor (groene en verharde) openbare ruimtes. 

In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken toegelaten noodzakelijk 
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het openbaar domein.

De ‘zone voor wonen in de ruime zin’ omvat eveneens de aanleg en het onderhoud 
van de openbare wegenstructuur, buurtspeelpleintjes, de publieke groenaanleg 
(parken) en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies..

Terreinbezetting

Maximum 25% van de zone mag bebouwd worden. Verhardingen en 
ondergrondse constructies worden niet in rekening gebracht.

9 .  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
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

De bouwzones zijn schematisch weergegeven op plan. 
Bij de vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie gevoegd voor de 
volledige zone en aanpalende zones in het plangebied. 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. 

Op dit plan wordt aangeduid wat publiek, semi-publiek of privaat groen is. In 
principe is het binnengebied gevormd door de Gulle en de bouwblokken A, B en 
E semi-publiek. De andere open ruimte is publiek. Aansluitend op de apparte-
menten op het gelijkvloers is een privaat terras met een diepte van maximum   
6 m toegelaten. De aanleg en inrichting van deze zone moet van voldoende 
hoge kwaliteit zijn. De verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende 
materialen.

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. 

Ten opzichte van de bouwzones ingetekend op het plan is voor de bouwblokken 
A,B,C en E een verschuiving van maximum 2m toegelaten, zonder toename van 
de bebouwde terreinoppervlakte.  
Buiten de bouwzones zijn naast verhardingen alleen constructies toegelaten in 
functie van de inrichting van het openbaar domein.
 

De schematische weergave geeft de schikking van de bouwvolumes weer. Deze is 
gebaseerd op het inrichtingsplan. 
Bij de verdere uitwerking van de grondplannen van de appartementen en de 
parkeerplaatsen kunnen de afmetingen van de gebouwen verschillen van deze 
aangeduid op plan. Ze worden beoordeeld op basis van de inrichtingsstudie die bij de 
vergunningsaanvraag gevoegd is.

Het maximaal aantal bouwlagen per zone bedraagt:
- zone A: 5 + penthouse
- zone B: 3 + penthouse
- zone C: 4 
- zone D: 3 + penthouse
- zone E: 3 
De bebouwde oppervlakte van de bouwlaag met penthouses is maximum 70% 
van de onderliggende bouwlaag.

In de zones A,B,C en E zijn platte daken verplicht.

In blok C mogen geen ramen geplaatst worden in de gevel die paalt aan de aan-
palende tuin (oostelijke gevel)

Een penthouse is een dakappartement. De oppervlakte van het dakappartement is 
kleiner dan de oppervlakte van het onderliggende appartement. Door de vormgeving 
onderscheidt het dakappartement zich ook van de onderliggende appartementen, 
zodat het niet gelezen wordt als een volwaardige bouwlaag

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; vanaf de eer-
ste verdieping geldt een maximale-bruto hoogte van 3,5 m. Enkel de bovengrondse 
ruimtes tellen mee als bouwlaag.  

Bouwdiepte
De maximum bouwdiepte van de gebouwen in de zones A, B, C en E bedraagt 
12m.
De maximum bouwdiepte voor blok D bedraagt ten opzichte van de rooilijn 
langs de Bankstraat op de bouwlagen 1 en 2 20m, op de hogere bouwlagen 
15m.

1. De parkeernorm bedraagt 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid. 

2. De parkeervraag voor de aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
dient eveneens te worden opgelost. Een overzicht van de parkeerbehoefte en 
-aanbod dient te worden gemotiveerd in een parkeernota die bij de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunningen 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.

3. De toegang tot de parkeerplaatsen kan genomen worden via de Bankstraat 
en de Rederijkerstraat
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Collector

Ter hoogte van de collector wordt over een strook met een breedte van 6m 
een volledig bouwverbod opgelegd. Enkel beplanting en verhardingen zijn 
toegelaten. Deze strook is bezwaard met een erfdienstbaarheid van toegang en 
doorgang.

Zone 2: Zone voor gemengde functies

De zone is bestemd voor gemengde 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, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen en recreatieve 
voorzieningen.

De aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn enkel toegelaten op 
het gelijkvloers.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving 
- milieubelastende bedrijvigheid
- socio-culturele en recreatieve voorzieningen met lawaaihinder voor de 

omgeving.

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is. 

Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking): winkels, 
grootschalige kleinhandel, groothandel, ... 

Horeca: hotel, restaurant, café.

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen,  rust- en 
verzorgingsinstellingen.

Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum, gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, eredienstgebouw, bibliotheek, volkstuintjes.

Recreatieve voorzieningen: fi tnesscentra, ..

De maximum bebouwbare oppervlakte op het gelijkvloers bedraagt 70% van de 
zone.

Terreinbezetting: alle bebouwing, d.i. het hoofdgebouw en alle bijgebouwen, exclusief 
verharding op de niet bebouwde delen.

De gevels van het gebouw in bouwzone F die gericht zijn naar het park moeten 
op een kwalitatieve en volwaardige manier worden afgewerkt.

1. De parkeernorm bedraagt 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid. 

2. De parkeervraag voor de aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
dient eveneens te worden opgelost. Een overzicht van de parkeerbehoefte en 
-aanbod dient te worden gemotiveerd in een parkeernota die bij de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunningen 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.

Er dienen in principe voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te 
worden, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 

Aantal bouwlagen:
zone F: 3 bouwlagen 
zone G: 3 bouwlagen  + penthouse

De bebouwde oppervlakte van de bouwlaag met penthouses is maximum 70% 
van de onderliggende bouwlaag.

In de zone F zijn platte daken verplicht.

Bouwdiepte op de verdieping:
De bouwdiepte op de verdieping bedraagt maximum 12m (voor de zone 5)en 15 
m (voor de zone G).

Een penthouse is een dakappartement. De oppervlakte van het dakappartement is 
kleiner dan de oppervlakte van het onderliggende appartement. Door de vormgeving 
onderscheidt het dakappartement zich ook van de onderliggende appartementen, 
zodat het niet gelezen wordt als een volwaardige bouwlaag.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; vanaf 
de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
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1 0 .  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 BPA nr 3 Centrum Wijziging G2 goedgekeurd bij besluit van 
28.11.1995 worden opgeheven.

De bepalingen van het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) wor-
den opgeheven.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

De bouwzone op de verdieping is schematisch weergegeven op plan.

Bij de vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie gevoegd voor de vol-
ledige zone en aanpalende zones in het plangebied. 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 ruimte-
lijke 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.  

De schematische weergave geeft de schikking van de bouwvolumes op de verdieping 
weer. Deze is gebaseerd op het inrichtingsplan. 
Bij de verdere uitwerking van de grondplannen van de appartementen en de parkeer-
plaatsen kunnen de afmetingen van de gebouwen verschillen van deze aangeduid op 
plan. Ze worden beoordeeld op basis van de inrichtingsstudie die bij de vergunnings-
aanvraag gevoegd is.

Zone 3: Zone voor parkeerplaatsen en voortuinen

Deze zone is bestemd voor het aanleggen van parkeerplaatsen en/of voortuinen. 

Bebouwing in deze zone is niet toegelaten.

Zone 4: Zone voor toegangsweg - garageweg

Deze zone is bestemd voor het aanleggen van een garageweg en 
parkeerplaatsen.

Voor de aanleg van de garageweg wordt één soort verharding gekozen.  De 
materialen moeten waterdoorlatend zijn en passen in het globale concept van de 
open ruimte.

Ten opzichte van de Heulebeek dient een groenstrook met een breedte van 5 m 
aangelegd.

Verplichte doorgang

Waar aangeduid op plan moet een verplichte doorgang worden voorzien. De 
doorgang mag overbouwd worden waar het plan dit toelaat. De vrije hoogte 
bedraagt minimum 4.5m

De breedte van de doorgang naar het marktplein in de bouwzone A bedraagt 
minimum 10m.

Zone 5: Zone voor openbaar groen

De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van 
een groenzone. 

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