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Er wordt een relatief hoog aandeel van aanééngesloten ééngezinswoningen beoogd. 
Door verschillende groottes van perceelsoppervlaktes en bouwvolumes toe te passen 
biedt dit toch een gevarieerd woningaanbod voor kleine of grotere en jonge of oudere 
gezinnen. Bovendien biedt dit een rijk scala van woningtypes: van kleine rijwoningen, 
patiowoningen, burgerwoningen tot herenwoningen. Ook het percentage appartementen 
ligt verhoudingsgewijs iets hoger dan het bestaand gemiddelde in Wevelgem. De 
aanééngesloten ééngezinswoningen en de appartementen bieden samen een stedelijke 
woningdichtheid en ook potenties voor levenslang wonen.  

Doordachte schaal & inplanting van gebouwen
In functie van een goede ordening van de verschillende woningtypes wordt een 
bepaalde eenheid van woningtypes per straatzijde nagestreefd. Grote schaalbreuken 
moeten worden vermeden. Bijvoorbeeld appartementen mogen niet willekeurig naast 
een vrijstaande ééngezinswoning worden gebouwd; er zal steeds een openbare weg of 
groenzone tussen liggen. Bij de inplanting van appartementen en stapelwoningen moet 
dus bijzondere aandacht uitgaan naar privacy t.o.v. de omgeving. 

Minimum 25% sociale woningen
Op 9 december 2008 keurde de gemeenteraad het woonplan voor Wevelgem goed. Het 
woonplan omvat een programmatie voor minimum 25% sociale woningen in het gebied 
Kleine Molen. Verrekend over de circa 500 nieuwe woningen impliceert dit minimum 125 
nieuwe sociale woningen.

Conform het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid zal voor de sociale woonzones 
moeten worden gestreefd naar minimale dichtheid van 35 woningen per ha (dit is een 
netto-dichtheid: dus enkel de woonkavels exclusief het openbaar domein). 
Met het nieuwe decreet grond-en pandenbeleid is het decretaal niet mogelijk om 
een aandeel sociale woningen in een RUP te verankeren tenzij het gaat om een 
omschakeling van woonuitbreidingsgebied, landbouwgebied of natuurgebied naar 
woongebied. ‘Kleine Molen’ is reeds als stedelijk woongebied bestemd via het 
gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. 

Door zelf een proactieve rol op te nemen tracht de gemeente Wevelgem het aandeel 
van 25% sociale wooneenheden in het gebied te realiseren zonder sociale woonzones 
in het RUP verordenend te verankeren. De gemeente Wevelgem heeft ondertussen zelf 
voldoende oppervlakte niet-uitgerust woongebied (minnelijk en via haar voorkooprecht)
verworven om het minimum aantal van 125 sociale woningen te (laten) realiseren. 

Bovendien kan bij vergunningsaanvragen conform het decreet grond-en pandenbeleid 
volgende sociale lasten worden opgelegd: 
• bij gronden in eigendom van Vlaamse besturen en semi-publieke rechtspersonen: 

minimum 20% en maximum 40% sociale woningen;
• bij gronden in eigendom van overige natuurlijke of rechtspersonen: minimum 10% 

en maximum 20% sociale woningen. 

Als de gemeente haar gronden doorverkoopt aan één of meerdere sociale 
bouwmaatschappijen, dan kan men zelfs 100% sociale woningen realiseren. 
Door zowel het inzetten van haar eigen gronden als het toepassen van de normen 
voor private gronden kan de globale beleidsdoelstelling van 25% sociale woningen 
uit het woonplan van Wevelgem bereikt worden.  Er wordt via projectregie verder 
onderzocht op welke manier de sociale woonzones op enkele locaties in het plangebied 
kunnen gespreid worden. Het decreet gronden- en pandenbeleid voorziet immers 
in verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van de sociale lasten: in natura, 
verkoop aan sociale woonorganisatie, verhuring aan een sociaal verhuurkantoor, 
overdrachtsmogelijkheden of uitzonderlijke bijdrageregeling. 

Minimum 25% bescheiden woningen
Het woonplan Wevelgem doet ook een uitspraak over het gewenste aantal bescheiden 
woningen in het plangebied: van de 375 private woningen moeten minimum 25% (=94) 
bescheiden woningen zijn. 
De bescheiden en sociale woningen samen zouden op deze manier een percentage 
van iets meer dan 40% uitmaken in het plangebied. Op basis van het decreet kunnen 
bescheiden lasten bij verkavelingsvergunningen opgelegd worden.  
Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen: het aanbod aan kavels en 
woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met 

5.5.4 Stedelijk woongebied

5.5.4.1 Algemene kwaliteitsnormen

Type woonzones & woningdichtheid
Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem geldt er een minimale 
woningdichtheid van 25 woningen per ha in het nieuw stedelijk woongebied. Er wordt 
voorgesteld om de gewenste woningdichtheid te differentiëren afhankelijk van de ligging 
in het gebied (dichter bij het centrum of meer excentrisch). Per zone zal er zowel een 
minimale als een maximale woningdichtheid worden verankerd. Dit hangt samen met de 
identiteit en eigenheid van elke ‘type’ woonzone:
1. zone voor stedelijke functies: minimum 25 en maximum 40 woningen per ha(bruto)
2. zone voor stedelijk wonen: minimum 30 en maximum 50 woningen per ha (bruto)
3. zone voor tuinwijk: minimum 25 en maximum 35 woningen per ha (bruto)
4. zone voor hofwoningen: minimum 15 en maximum 25 woningen per ha (bruto).

Verweving van functies
De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk RUP laten binnen het stedelijk 
woongebied een sterke verweving van functies toe. Er wordt voorgesteld om deze 
verweving van functies ‘gericht’ te sturen per ‘type’ woonzone (zie verder). 

Woningdifferentiatie qua typologie en grootte
De bruto-oppervlakte van het te ontwikkelen woongebied (incluis alle wegenis & 
publieke groenzones maar exclusief de reeds bebouwde percelen en exclusief 30m 
groene bouwvrije strook langs autosnelweg) bedraagt circa 20 ha. Met een minimale 
woningdichtheid van 25 woningen per ha impliceert dit 500 nieuwe wooneenheden. 

In het gebied worden een menging van verschillende woningtypes nagestreefd, 
zowel qua typologie (aaneengesloten, halfopen of open ééngezinswoningen, schakel- 
en stapelwoningen, urban-villa’s, appartementen...) als qua woninggrootte en 
perceelsgrootte. 

Op deze wijze wordt ingespeeld op de visie en doelstellingen uit het woonplan 
Wevelgem, waarin ondermeer bijzondere aandacht uitgaat naar het minimum aanbod 
van 25% sociale woningen, 25% bescheiden woningen, betaalbare kleinere woningen 
voor alleenstaanden en in het bijzonder voor jonge gezinnen (zie planningscontext).  

Onderstaande tabel illustreert een mogelijke verdeelsleutel bij 500 nieuwe 
wooneenheden: 

Woningtype Streef-
percentage

% Aantal Gemiddelde 
perceels-
oppervlakte

Gemiddelde 
bewoonbare 
vloeropp. in 
m² (zonder 
garages of 
bergingen)

totale vloer-
oppervlakte 
in m²

Aanééngesloten 
ééngezinswoningen

40 à 60% 20% 100 150 m² 120 m² 12.000 m²

20% 100 250 m² 150 m² 15.000 m²

10% 50 350 m² 200 m² 10.000 m²

Open/halfopen 
ééngezinswoningen

10 à 20% 10% 50 400 m² 200 m² 10.000 m²

5% 25 600 m² 225 m² 5.625 m²

Appartementen & 
stapelwoningen

30 à 40% 10% 50
(circa 150 m² 

terrein per 
wooneenheid)

120 m² 6.000 m²

10% 50 100 m² 5.000 m²

15% 75 75 m³ 5.625 m²

TOTAAL 100% 100% 500 138 m² 69.250 m²

Deze cijfers zijn gebaseerd op statistieken van het bestaande woningaanbod in 
Wevelgem, maar waarop een correctie werd doorgevoerd om een hogere dichtheid te 
realiseren. Dit zijn enkel indicatieve cijfers; dit wordt niet verordenend verankerd. Per 
woonzone zal wel worden verankerd welke woningtypes zijn toegelaten. 
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bij de woning. Beter is het gebruik van carports of een garagevolume los van de 
woning.  

• Indien men toch opteert om bij rijwoningen een garage intern in het woongebouw 
te voorzien (wat dus wordt afgeraden), dan wordt een gevelbreedte van minimum 
8m geadviseerd. Dit laat toe dat naast een inkom en garage ook nog een leefruimte 
met raamopening aan de straatzijde kan worden voorzien. Dit is gunstig in functie 
van sociale controle en de beeldkwaliteit van de gevels aan de straatzijde.

• Andere mogelijke oplossingen zijn (al dan niet ondergrondse) gegroepeerde 
parkeerconstructies. Voor ééngezinswoningen is dit echter vrij duur. 

• Voor private appartementen wordt het verplichten van een (half-) ondergrondse 
parking als standaardoplossing voorgeschreven voor bouwprojecten vanaf 10 
wooneenheden. Alle parkeerbehoeften van de bewoners opvangen op het maaiveld 
is ruimteverslindend en creëert een onaantrekkelijke woonomgeving, die wordt 
gedomineerd door geparkeerde auto’s. 

• Ook voor fi etsenstallingen is het aangewezen om parkeernormen te hanteren. 
Vooral bij appartementen is dit aangewezen: bvb. minimum 2 fi etsenstallingen per 
appartement, en liefst geïntegreerd in het appartementsgebouw op het gelijkvloers.

Parkeervoorzieningen voor niet-woonfuncties
Voor niet-woonfuncties zoals horeca, handelszaken, kantoren en diensten, 
gemeenschaps- en recreatieve voorzieningen moet de parkeerbehoefte zowel voor 
personeel en bezoekers als voor auto’s en vrachtwagens op privaat domein worden 
opgevangen. Dit moet in een parkeernota worden aangetoond bij de bouwaanvraag. 

een oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met een bouwvolume van ten 
hoogste 550 m³, respectievelijk overige woongelegenheden met een bouwvolume 
van ten hoogste 240 m³. Dit zijn zeer ruime oppervlaktes en bouwvolumes, zodat de 
beleidsdoelstelling van 25% bescheiden woningen uit het woonplan van Wevelgem 
moeiteloos kan bereikt worden.

Privaat groen bij het wonen (individueel en collectief)
Alle grondgebonden ééngezinswoningen krijgen een private tuin, zoveel mogelijk met 
een zuidelijke of west-oostelijke oriëntatie. Het concept van een gemeenschappelijke 
tuin (private eigendom, maar collectief gebruik) blijft ook bij ééngezinswoningen 
mogelijk. 

Appartementen worden zoveel mogelijk gesitueerd aan het centrale wijkpark Molendries 
en deels langs de hoofdontsluitingsweg. Bijkomend kan intern in een bouwblok een 
gemeenschappelijke tuin (private eigendom, maar collectief gebruik) voor deze 
appartementen worden voorzien.

Goede zonoriëntatie van de woningen
De woningen verkrijgen zoveel mogelijk een zuidelijke of een west-oost oriëntatie, 
zodat de leefruimtes zoveel mogelijk kunnen profi teren van passieve zonne-energie en 
een aangename woonsfeer. Dit is vooral van belang voor twee-gevelwoningen (zoals 
rijwoningen en patiowoningen). 

Energiezuinige maatregelen bij woningen
Bij woningen zijn verschillende soorten energiezuinige maatregelen 
mogelijk: verplichten van zonneboiler, woning met betere energienorm dan 
wettelijk voorgeschreven (E60 i.p.v. E80), fotovoltaïsche panelen, alternatief 
verwarmingssysteem d.m.v. warmtekrachtkoppeling, renteloze leningen voor 
bouwheren met energiezuinige woningen, enz.. 

Deze energiezuinige maatregelen kunnen en mogen juridisch niet in het RUP worden 
verankerd, omdat ze geen stedenbouwkundige impact hebben en dus de globale 
structurering van het RUP niet zullen beïnvloeden. De gemeente Wevelgem is immers 
niet bevoegd om strengere normen op te leggen dan de Vlaamse Overheid. De Vlaamse 
Overheid steunt haar eigen regelgeving op de Europese Overheid, die dus maatgevend 
is voor deze energiezuinige maatregelen.   

De gemeente Wevelgem heeft echter wel de ambitie om in haar eigen projecten en 
samen met andere (semi-)publieke actoren (zoals de sociale bouwmaatschappijen, 
Leiedal...) een voorbeeldfunctie op te nemen inzake energiezuinige maatregelen bij 
woningen. Zo zouden voor de (semi-)publieke woonprojecten strengere energienormen 
kunnen worden nagestreefd dan op heden wettelijk voorgeschreven. 

Er wordt nader onderzocht of deze energiezuinige maatregelen ook via andere 
instrumenten (subsidies, verkavelingscontracten,...) kunnen worden ondersteund bij 
private woonprojecten. 

Parkeervoorzieningen bij woonprojecten
Afhankelijk van de verschillende woningtypes en –groottes worden specifi eke richtlijnen 
voor de parkeervoorzieningen van personenwagens opgesteld (zie stedenbouwkundige 
voorschriften). 

Parkeernormen vergen niet alleen een kwantitatieve benadering, maar ook een 
kwalitatieve benadering. Parkeernormen worden immers niet alleen vanuit een 
duurzaam mobiliteitsbeleid bepaald, maar ook vanuit een goede ruimtelijke ordening, 
een kwaliteitsvolle architectuur en sociale overwegingen.  
 
Er kunnen verschillende mogelijke oplossingen voor de parkeervoorzieningen bij de 
woningen worden gesuggereerd. Enkele voorbeelden:
• Vanuit een duurzaamheidsprincipe is het niet wenselijk dat woonstraten 

gedomineerd worden door geparkeerde auto’s. Het gebruik van gebundelde, 
kleinschalige openbare parkeerhavens geniet de voorkeur. Langse parkeerstroken 
worden dus best vermeden, of hoogstens beperkt tot één zijde van een woonstraat. 

• Bij ééngezinswoningen is het wenselijk om garages intern in het woongebouw te 
vermijden, omdat een dergelijke garageruimte veel warmteverlies veroorzaakt 
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5.5.4.2   Zone voor stedelijk functies

De belangrijkste principes van deze zone zijn:
• Bestemming: wonen en andere stedelijke functies: handel, horeca, openbare en 

private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, openbare en 
private groene en verharde ruimten, socio-culturele en recreatieve voorzieningen.

• Woningdichtheid: een bruto-woningdichtheid van minimum 25 en maximum 40 
woningen per ha. Hiervan kan enkel afgeweken worden, indien de ruimte-inname 
van niet-woonfuncties binnen de zone dermate groot wordt zodat deze minimale 
woningdichtheid niet meer realiseerbaar is.

• Woningtypes en aantal bouwlagen: ééngezinswoningen en gestapelde woningen in 
aanééngesloten bebouwing (maximum 3 bouwlagen), meergezinswoongebouwen 
(maximum 4 bouwlagen; eventueel niet-woonfuncties op gelijkvloers)

• Maximale bouwhoogte niet-woonfuncties: 12m

Deze bovenstaande principes zullen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
worden verankerd.

De inrichtingsstudie stelt voor om langs de hoofdontsluitingsweg twee volumes 
in te planten met stedelijke functies op het gelijkvloers en appartementen 
op de verdiepingen. Tussen de twee volumes wordt een stedelijk plein met 
parkeervoorzieningen (t.b.v. de winkels, horeca, kantoren...) aangelegd.
In tweede lijn wordt een rij aanééngesloten ééngezinswoningen ingeplant. Deze 
rijwoningen staan rug aan rug met de rijwoningen van de Kapellestraat. 
Het parkeren van zowel de appartementen als de rijwoningen wordt voorzien in een 
ondergrondse parking. 

fi guur 31: Concept stedelijke functies
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5.5.4.3   Zone voor stedelijk wonen

De belangrijkste principes van deze zone zijn:
• Hoofdbestemming: wonen en de bijhorende openbare en private groene en 

verharde ruimten.
• Nevenbestemmingen tot maximum 250m²: handel, horeca, openbare en private 

nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, socio-culturele en 
recreatieve voorzieningen

• Woningdichtheid: een bruto-woningdichtheid van minimum 30 en maximum 50 
woningen per ha.

• Woningtypes en aantal bouwlagen: ééngezinswoningen en gestapelde woningen in 
aanééngesloten bebouwing (maximum 3 bouwlagen), bestaande ééngezinswoningen 
in halfopen en open bebouwing.

• Meergezinswoongebouwen (appartementen) zijn enkel toegelaten langs de 
hoofdontsluitingsweg (maximum 4 bouwlagen) en langs het openbaar wijkpark 
Molendries (maximum 3 bouwlagen). Er geldt telkens een verplichte bouwlijn. 

• Collectieve buitenruimte: indien wordt gekozen voor de inplanting van 
meergezinswoongebouwen, dan moet een collectieve buitenruimte worden voorzien. 
Deze collectieve buitenruimte  moet collectief privaat beheerd worden,  heeft een 
semi-privaat karakter en mag tijdelijk afgesloten worden voor niet-omwonenden.

Deze bovenstaande principes zullen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
worden verankerd.

De inrichtingsstudie stelt voor om drie nieuwe stedelijke woonbouwblokken te creëren.
Het noordelijke bouwblok heeft appartementen langs de hoofdontsluitingsweg en het 
wijkpark; tussenin worden rijwoningen voorzien en centraal een grote collectieve tuin 
die ook aansluit op de private tuinen van de rijwoningen. Het bewonersparkeren van 
zowel de appartementen als de rijwoningen wordt hoofdzakelijk voorzien in (half-)
ondergrondse parkings.

Het middelste bouwblok omvat enkel aanééngesloten ééngezinswoningen, die elk 
een private tuin hebben. De woningen op de hoeken van dit bouwblok kunnen (dak-)
terrassen verkrijgen. Het bewonersparkeren wordt hoofdzakelijk opgevangen met 
garagewegen die toegang geven tot garages, carports en parkeerplaatsen in open lucht.

Het zuidelijke bouwblok omvat enkel appartementen langs de hoofdontsluitingsweg 
met aansluitend een collectieve tuin en een bouwblok met rijwoningen. Voor de 
appartementen wordt het bewonersparkeren opgevangen in een ondergrondse parking; 
voor de rijwoningen worden garagewegen voorzien. 

Daarnaast wordt ook in het noorden van het plangebied, ter hoogte van de aansluiting 
van de Gullegemstraat, Molenstraat en Kleine Molenstraat, een kleine zone voor 
stedelijke functies voorzien. Deze site omvat een ‘poortgebouw’: dit is een ruimtelijk 
accent bij het binnenrijden van de kern van Wevelgem vanuit het noorden. Omwille van 
de nabijheid van de Van Butseles molen wordt de bouwhoogte van dit poortgebouw 
beperkt tot maximum twee bouwlagen en een dakverdieping. 

In het RUP zullen ook de bestaande ééngezinswoningen langs de Kapellestraat en een 
deel van de Gullegemstraat worden opgenomen binnen deze zone voor stedelijk wonen. 

fi guur 32: Concept stedelijk wonen
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5.5.4.4   Zone voor tuinwijk

De belangrijkste principes van deze zone zijn:
• Hoofdbestemming: wonen en de bijhorende openbare en private groene en 

verharde ruimten.
• Nevenbestemmingen tot maximum 100m² op het gelijkvloers: kantoren en diensten
• Woningdichtheid: een bruto-woningdichtheid van minimum 25 en maximum 35 

woningen per ha. 
• Woningtypes en aantal bouwlagen: ééngezinswoningen in aanééngesloten, halfopen 

en/of open bebouwing (maximum 2 bouwlagen + bewoonbare dakverdieping).
• Zongericht verkavelen: bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of 

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

• Openbare parkeerhavens: geen langse parkeerstroken in de woonstraten, maar 
wel gebundelde, kleinschalige openbare parkeerhavens gespreid over de volledige 
zone. Vanaf elke woning moet men binnen een wandelafstand van maximum 60m 
een openbare parkeerhaven kunnen bereiken. Parkeerhavens worden bij voorkeur 
ingeplant nabij de wijkverzamelweg, tenzij de afstand tot de woningen te groot 
wordt.

• Wijkverzamelweg waarop lokale erftoegangswegen zijn aangesloten.

Deze bovenstaande principes zullen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
worden verankerd.

De inrichtingsstudie stelt voor om de tuinwijk volgens een uniform concept vorm te 
geven:
• De hoofdrichting van de tuinwijk wordt bepaald door de centrale wijkverzamelweg 

die parallel loopt met de bestaande bakstenen muur van de oude site van het 
Bloemenhof.

• Op de wijkverzamelweg sluiten telkens lokale erftoegangswegen aan, die op hun 
beurt toegang verlenen tot de individuele woonpercelen.

• Omwille van de optimale zonoriëntatie worden aan de zuidzijde van de 
erftoegangswegen telkens aanééngesloten ééngezinswoningen ingeplant op de 
rooilijn. Deze woonpercelen zijn relatief breed en ondiep; dit geeft een interessante 
relatie tussen de woonruimtes en de private tuin. De rijwoningen kunnen al dan niet 
met een garage of carport aan elkaar worden geschakeld. 

• De woonpercelen die ten noorden van de erftoegangswegen zijn gelegen, worden 
bebouwd met ééngezinswoningen in halfopen of open bebouwing. Deze woningen 
verkrijgen zo dus een westelijke en/of oostelijke oriëntatie. 

• De openbare parkeerhavens worden telkens ingeplant op het noordelijke perceel 
langs de wijkverzamelweg, of iets dieper in de tuinwijk (als de wandelafstand te 
groot wordt). De parkeerhavens voorzien telkens 1,5 parkeerplaats per woning. 
Voor sociale woningen kan dit volstaan; voor private woningen zal op eigen terrein 
nog een bijkomende parkeerplaats (oprit, garage of carport) moeten voorzien 
worden. 

• Een belangrijk aandachtspunt vormen de perceelsbegrenzingen, die in 
kwaliteitsvolle materialen moeten worden voorzien en maximum 2m hoog mogen 
zijn. De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein (en specifi ek aan het 
wijkpark) dient uitgevoerd te worden als bakstenen muur of als levende haag. 

 

fi guur 33: Concept tuinwijk
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5.5.4.5   Zone voor hofwoningen

De belangrijkste principes van deze zone zijn:
• Bestemming: wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde 

ruimten.
• Nevenbestemmingen tot maximum 100m² op het gelijkvloers: kantoren en diensten
• Woningdichtheid: een bruto-woningdichtheid van minimum 15 en maximum 25 

woningen per ha. 
• Woningtypes en aantal bouwlagen: ééngezinswoningen en gestapelde woningen 

in aanééngesloten en/of halfopen open bebouwing (maximum 2 bouwlagen + 
bewoonbare dakverdieping).

• Collectieve buitenruimte: de woningen moeten worden ingeplant rond een 
collectieve buitenruimte (hof). Deze collectieve buitenruimte moet gericht worden 
naar de Bieststraat en/of de aanpalende beek en mag tijdelijk afgesloten worden 
voor niet-omwonenden;

• Openbare parkeerhavens: geen langse parkeerstroken in de woonstraten, maar wel 
gebundelde, kleinschalige openbare parkeerhavens gespreid over de volledige zone. 

• Er zijn geen individuele erftoegangen tot de woningen toegelaten vanaf de 
Bieststraat. 

Deze bovenstaande principes zullen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
worden verankerd.

De inrichtingsstudie stelt voor om twee zones met hofwoningen te creëren. De 
collectieve buitenruimtes (hoven) zijn gericht naar de Bieststraat (en/of de aanpalende 
beek) en verlenen een bijzonder karakter aan deze straat. 

Ten zuiden van de Bieststraat worden de hofwoningen afgeschermd van de 
bedrijfssite van de kuikenkwekerij Ghekiere door een bufferstrook.  De twee rijen 
ééngezinswoningen zijn met hun voorzijde gericht naar het ‘hof’ en hebben een kleine 
private tuin gericht naar het zuiden of het westen. Aan de achterzijde bevinden zich 
ook tuinbergingen en tuinpaden.  Er worden drie kleine parkeerhavens verspreid 
over de zone voorzien die zowel voor bewoners als bezoekers kunnen fungeren. De 
parkeerhavens kunnen ontsloten worden vanaf de verzamelweg of vanaf de Bieststraat. 

Aan de noordzijde van de Bieststraat wordt een gelijkaardig concept toegepast, maar 
de woningen verkrijgen een andere oriëntatie gericht naar het hof dat aansluit op de 
Bieststraat en de beekvallei ten westen. 

fi guur 34: Concept hofwoningen
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5.5.5 Lokaal bedrijventerrein

Het nieuw lokaal bedrijventerrein is per defi nitie bestemd voor kleine en middelgrote 
bedrijven. Deze bestemming houdt in dat de perceelsgrootte per bedrijf beperkt wordt 
tot maximum 5.000 m² en enkel bedrijven worden toegelaten met een beperkte 
impact op vlak van ruimte, verkeer en milieu. Milieubelastende bedrijven of sterk 
verkeersgenererende bedrijven zijn niet toegelaten. 

De verkoopbare netto-oppervlakte van het lokale bedrijventerrein bedraagt circa 3,3ha. 
Dit impliceert circa 10 à 15 kleine en middelgrote bedrijven. Naar aard van bedrijvigheid 
betreft het eerder ambachtelijke en kantoorachtige bedrijven of kleinere, startende 
bedrijven met een lichte productie, verwerking en/of een beperkte distributie van 
goederen.

Hoewel het GRS een nieuw lokaal bedrijventerrein van minimum 7,5ha vooropstelde, 
bedraagt de bruto-oppervlakte van het ontworpen bedrijventerrein ‘slechts’ circa 
5ha. Dit is te wijten aan het feit dat bij de opmaak van het GRS niet bekend was 
dat een deel van de gronden nabij de spoorweg deel uitmaken van een mogelijk 
overstromingsgebied. Dit betreft de bovenloop van de Neerbeekvallei, die in de 
inrichtingsstudie bewust groen en open gehouden wordt. Bovendien wordt ook een 
bestaand landbouwperceel, in eigendom van de aanpalende kuikenkwekerij Ghekiere, 
ook niet herbestemd tot KMO-zone omdat dit bestaande bedrijf nog de mogelijkheid 
open wil houden om haar broeierij op dit reserveperceel uit te breiden (zie verder). 

In functie van zuinig ruimtegebruik kunnen de bedrijfsgebouwen op minimum één 
zijkavelgrens worden gebouwd.  Bedrijfsverzamelgebouwen (tot 1ha) of geschakelde 
bedrijfsgebouwen worden ook toegelaten. Voor alle bedrijven moet de parkeerbehoefte 
zowel voor personeel en bezoekers als voor auto’s en vrachtwagens op privaat domein 
worden opgevangen. Dit kan zowel individueel (per bedrijf) als eventueel collectief 
worden opgelost. Dit moet in een parkeernota worden aangetoond bij de bouwaanvraag.

Langs de verzamelweg moeten de bedrijven zich met hun voorzijde ‘presenteren’. Een 
uniform ingerichte strip (20m breed) van bedrijfsparkings en kantoren (of toonzalen) 
én de drie bomenrijen zorgen voor een verzorgde beeldkwaliteit en ruimtelijke 
integratie van het bedrijventerrein t.o.v. het stedelijk woongebied. De afstand tussen de 
woonzone en de bedrijfshallen/magazijnen bedraagt bijgevolg minimum 40m, waardoor 
bijkomende groenbuffering niet meer noodzakelijk wordt voor dit type van bedrijven. 

Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt ten zuiden van het bedrijventerrein een 
grote ruimte van circa 3ha voorzien voor de aanleg van groen, waterbufferbekkens, 
waterinfi ltratiezones, landbouwactiviteiten en de bestaande beekvallei. Er is ook een 
verbinding voor fi etsers en voetgangers mogelijk naar de tunnel onder de spoorweg. 

5.5.6 Bestaande bedrijf Jolipa

Aan de achterzijde van de Kapellestraat ligt de bedrijfssite van Jolipa, een 
groothandelszaak in decoratieartikelen. De bestaande bedrijfsgebouwen kunnen 
behouden, verbouwd, uitgebreid, herbouwd worden en/of door nieuwbouw vervangen 
worden, mits er op eigen terrein voldoende ruimte wordt behouden voor het parkeren 
en circuleren voor alle wagens van het bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel 
voor personen- als voor bestel- en vrachtwagens. 

Door de aanleg van de nieuwe hoofdontsluitingsweg en tunnel zal dit bedrijf een betere 
ontsluiting kunnen verkrijgen door aan te sluiten op het nieuwe kruispunt van de 
hoofdontsluitingsweg en de verzamelweg tussen het woongebied en bedrijventerrein. 
Op deze wijze kan de Kapellestraat als woonstraat ontlast worden. De kantoren van het 
bedrijf richten zich reeds naar deze toekomstige ontsluiting. 

De bedrijfssite wordt samen met het gebouw van de dansschool opgenomen binnen de 
zone voor stedelijke functies, omdat deze site ook op het gewestplan is bestemd als 
gemengd woon- en industriegebied. De bestemming als stedelijke functies laat ook toe 
dat - bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten - de site een nieuwe bestemming kan 
verkrijgen die aansluit bij het stedelijk woongebied. 

fi guur 35: Concept bedrijvigheid
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5.5.7 Bestaande kuikenkwekerij Ghekiere

In de zuidoostelijke hoek van het plangebied, in de oksel van de autosnelweg A17/E403 
en de spoorlijn, is de kuikenkwekerij Ghekiere gelegen. Deze kuikenkwekerij beschikt 
over een recent vernieuwde milieuvergunning VLAREM klasse 1. Momenteel zijn er 
maximum 58.000 kuikens.

Voor dergelijke nieuwe bedrijven legt de VLAREM-wetgeving een afstandsnorm op ten 
opzichte van woongebieden van 200m. Bij uitbreiding van de pluimveestapel (vanaf 
60.000 kuikens) zou de afstandsnorm worden verhoogd tot 400m, maar een dergelijke 
uitbreiding is gezien de juridisch-planologische context onmogelijk geworden en dus 
niet relevant. Omdat het een bestaande kuikenkwekerij betreft, zijn de verbods- en 
afstandsregels van 200m echter niet van toepassing. 

De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft bij beslissing in zitting van 
19.11.2009 een nieuwe milieuvergunning VLAREM 1ste klasse verleend aan Ghekiere 
NV, Bieststraat 80, voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en 
uitbreiding van een kippen- en paardenfokkerij, gelegen Bieststraat 80. De vergunning 
wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op 19.11.2009, en eindigt op 19.11.2014 
voor de diepe grondwaterwinning en op 19.11.2029 voor de overige inrichtingen. 

Maar gezien de nabijheid van het te ontwikkelen stedelijk woongebied en de aard 
en grootte van het pluimveebedrijf is toch voorzichtigheid geboden. Verschillende 
argumenten werden afgewogen: 
• De ernst van de geurhinder is beperkt. Een dergelijk pluimveebedrijf (het broeien 

van kuikens; geen kweken van volwassen kippen) kan slechts matige geurhinder 
veroorzaken. Hierover bestaan geen meetgegevens. VLAREM geeft ook niet aan hoe 
dit moet/kan gemeten worden. Het blijft een subjectieve waarneming. Afgelopen 
decennia werd geen enkele klacht van omwonenden ontvangen. 

• De frequentie van de geurhinder is niet continu, maar doet zich voor op het moment 
dat de 5 pluimveestallen worden gereinigd. Dit vindt plaats om de drie maanden 
met telkens een geurhinder van circa 48 uur. Dus ongeveer 10 (maximum 15) 
dagen per jaar (of 2 à 4 % per jaar). 

• De geurhinder t.o.v. de omgeving wordt beïnvloed door de windrichting. De 
pluimveestallen zijn in de zuidoostelijke uithoek van het gebied Kleine Molen 
gelegen in de oksel van de autosnelweg A17/E403 en de spoorlijn Kortrijk-
Poperinge. Het nieuw te ontwikkelen stedelijk woongebied ligt volledig ten noorden 
en ten noordwesten van het pluimveebedrijf Ghekiere. Uit meetgegevens van 
het KMI blijkt dat nadelige zuidelijke en zuidoostelijke windrichtingen slechts in 
beperkte mate voorkomen:

- Zuiden: circa 150 dagen op 10 jaar = 4,1%
- ZuidZuidOosten: circa 100 dagen op 10 jaar = 2,7%
- ZuidOosten: circa 100 dagen op 10 jaar = 2,7 %
- OostZuidOosten: circa 150 dagen op 10 jaar = 4,1%

• Conclusie: De kans op een nadelige zuidelijke en zuidoostelijke windrichtingen 
bedraagt 13,6%. 

• Reeds in de bestaande toestand is er een afstand van minimum 100m aanwezig 
tussen de pluimveestallen (als mogelijke bron van geurhinder) en het nieuwe 
stedelijke woongebied, dat werd vastgelegd door het Vlaamse gewest. De grote 
bestaande loods, die tussen het nieuwe stedelijk woongebied en de pluimveestallen 
ligt, is een broeierij, waaruit geen geurhinder ontstaat en waarvoor ook geen 
milieuvergunning noodzakelijk is. Bovendien zijn de bestaande luchtventilatoren van 
de pluimveestallen gesitueerd aan de zuidzijde, gericht naar de spoorweg Kortrijk-
Poperinge en dus op meer dan 200m gelegen t.o.v. het stedelijk woongebied. 

Op basis van deze afweging wordt beslist dat zowel de kuikenkwekerij als het stedelijk 
woongebied kunnen behouden blijven. In het RUP worden ondersteunende maatregelen 
opgenomen voor een goede ruimtelijke overgang t.o.v. de site van nv Ghekiere:
• In het RUP wordt een bouwzone aangeduid voor de bestaande pluimveestallen. 

Buiten deze zone zijn geen pluimveestallen toegelaten. De bestaande afstandsbuffer 
van minimum 100m wordt op deze wijze juridisch planologisch verankerd. 

• Bovendien wordt in het RUP ook een bufferstrook tussen het nieuwe woongebied en 
de site van nv Ghekiere voorzien.  

• Binnen het nieuw lokaal bedrijventerrein zijn bedrijfswoningen pas toegelaten op 
een afstand van minimum 200m t.o.v. de pluimveestallen. 

In de inrichtingsstudie is de site van de hofwoningen zodanig vorm gegeven zodat er 
voldoende grote afstandsbuffers ontstaan:
• min. 160m tussen de nieuwe hofwoningen en het noorden van de pluimveestallen
• min. 200m tussen de nieuwe hofwoningen en de middellijn van de pluimveestallen 
• min. 240m tussen de nieuwe hofwoningen en het zuiden van de pluimveestallen 

(waar de luchtventilatoren zich bevinden). 

Het bedrijf NV Ghekiere heeft geen toekomstplannen meer voor uitbreiding van de 
pluimveestallen; dit kan ook niet gezien de beperking van de milieuvergunning tot 
60.000 kuikens. Het bedrijf heeft nu nog een akkergrond van circa 1 ha in reserve, 
waarop ze nog de mogelijkheid open wil houden om haar broeierij uit te breiden. Dit is 
mogelijk binnen de huidige gewestplanbestemming ‘agrarisch gebied’. De broeierij is 
geen geurhinderlijke activiteit (enkel meldingsplichtig). Dit is dus ruimtelijk inpasbaar in 
aansluiting bij de bestaande bedrijfsgebouwen en bij het nieuwe lokaal bedrijventerrein. 

Het bedrijf NV Ghekiere wordt nu ontsloten via de Bieststraat, die echter een rustige 
woonstraat en een fi etsroute zou moeten worden. In de inrichtingsstudie wordt voorzien 
dat NV Ghekiere in de toekomst kan ontsloten worden via de nieuwe verzamelweg 
tussen de KMO-zone en het woongebied. Dit is voor NV Ghekiere een aanvaardbare 
oplossing is en zorgt voor een verbeterde verkeersontsluiting van het bedrijf. 

Hoewel het GRS Wevelgem voorzag dat het lokaal bedrijventerrein nog kan worden 
uitgebreid tot maximum 11,6ha en een nabestemming van de site Ghekiere tot KMO-
zone vanuit dit oogpunt een logische keuze zou zijn, is dit op korte termijn toch niet 
haalbaar of wenselijk omwille van volgende redenen:
• De huidige bestemming van de site als kuikenkwekerij is voor vele jaren verzekerd 

door de nieuwe milieuvergunning tot 2029, de opvolging in het bedrijf, de recente 
fi nanciële investeringen en bovenvermelde toekomstplannen.

• Een nabestemming voor de site Ghekiere zou een ‘tijdelijk niet-realiseerbaar 
aanbod aan bedrijventerrein’ impliceren. Hiermee kan de gemeente haar rol 
binnen het stedelijk gebied Kortrijk inzake het creëren van een aanbodbeleid voor 
bedrijventerreinen niet realiseren.  De gemeente wenst het resterende aandeel 
van de economische behoeftenstudie te behouden voor andere ontwikkelingen. Het 
GRS Wevelgem voorziet immers nog twee andere zoekzones voor een nieuw lokaal 
bedrijventerrein (nl. Gullegem koppelingsgebied of Wevelgem Moraviestraat). 

5.5.8  Afweging inventaris bouwkundig erfgoed

• zie fi guur nr 12: Juridische toestand - bouwkundig erfgoed

Zoals hierboven reeds toegelicht, verkrijgt het beschermde monument van de Van 
Butseles molen een bijzondere plaats en functie in het stedenbouwkundig ontwerp als 
‘baken’ op de kop van het nieuwe wijkpark ‘Molendries’.

Daarnaast zijn binnen het plangebied ook enkele gebouwen gelegen, die zijn 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Hiervoor worden volgende ruimtelijke 
opties genomen:
• Twee gebouwen werden reeds in 2009 afgebroken: het voormalige Bloemenhof 

(Bieststraat nr. 68) en een landarbeiderswoning (Bieststraat nr. 48). 
• De aanpalende landarbeiderswoning (Bieststraat nr. 46) is ondertussen ook reeds 

verkrot en wordt niet weerhouden omwille van de beperkte erfgoedwaarde en de 
verregaande verkrotte toestand. 

• Ook de andere landarbeiderswoning centraal in het gebied (Kapellestraat nr. 116) 
heeft een eerder beperkte erfgoedwaarde en is nog moeilijk aanpasbaar aan 
hedendaagse wooncomforteisen. Bijgevolg zou deze woning op termijn kunnen 
afgebroken en vervangen worden als het stedelijk woongebied tot ontwikkeling 
komt. 

• Een kleine opslagplaats voor vlas (Kapellestraat nr. 176) kan behouden worden, 
maar dit vormt geen noodzaak. De Kapellestraat is op heden hoofdzakelijk een 
woonstraat. Bij langdurige leegstand en niet-gebruik van deze opslagplaats is het 
wenselijk dat dit gebouw kan verbouwd worden of vervangen worden door een 
ééngezinswoning. De erfgoedwaarde hoeft dus niet noodzakelijkerwijze beschermd 
te worden in het RUP.  
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5.5.9 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en recreatie ten noorden

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wevelgem wordt de zone ter hoogte 
van de Molenstraat-Gaverstraat (aan beide zijden van de Gullegemstraat) aangeduid 
voor de vestiging van openbare voorzieningen en diensten zonder loketfunctie. 
Gemeenschapsvoorzieningen met een loketfunctie (zoals een administratief centrum, 
bibliotheek, zwembad...) horen eerder thuis in het centrum van een kern. Deze locatie 
bevindt zich aan de rand van de bebouwde kern van Wevelgem en is hiertoe niet 
geschikt. 

Enkel het gebied ten zuiden van de Gullegemstraat (tot de Molenstraat) wordt 
opgenomen in dit RUP om de bestemming te wijzigen van agrarisch gebied naar zone 
voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. Concreet wordt voorgesteld om de locatie 
te benutten voor de inplanting van een carpoolparking en de herlokalisatie van de 
tennisclub Bloemenhof.

De carpoolparking sluit aan bij een basisdoelstelling van het RUP om te streven naar 
duurzame mobiliteit. Dit werd ook opgenomen in het geactualiseerde mobiliteitsplan 
Wevelgem als zoekzone voor carpoolparking. 
Deze locatie is hiertoe uiterst geschikt, nl. in het noorden van de kern van Wevelgem 
langs de verbindingsweg naar Gullegem én vooral vlakbij het in- en uitrittencomplex 
van de autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper), die op zich aansluit op het klaverblad met de 
autosnelweg A17/E403 en de verkeerswisselaar van de R8 rond Kortrijk. Bovendien kan 
de carpoolparking ‘s avonds, in het weekend of op verlofdagen complementair gebruikt 
worden voor bezoekers van de tennisclub Bloemenhof.
Op heden is de idee van een carpoolparking slechts een voorstel. De gemeente 
Wevelgem heeft binnen het kader van het geactualiseerd mobiliteitsplan aan MOW/
AWV van de Vlaamse Overheid de vraag gesteld om dit voorstel verder te onderzoeken. 
Er werd afgesproken dat MOW/AWV dit voorstel zal afwegen op provinciaal niveau. 
Binnen het verordenend plan of stedenbouwkundige voorschriften wordt geen bindende 
uitspraak gedaan over de carpoolparking. Dit kan passen ‘als gemeenschapsvoorziening’ 
binnen de zone 6. De carpoolparking is dus slechts ‘een mogelijke invulling’, geen must.

De bestaande tennisclub Bloemenhof bevindt zich ten zuiden van de Molenstraat en 
werd opgenomen binnen het stedelijk woongebied. Door de ontwikkeling van het 
woongebied en de aanleg van de nieuwe wijkverzamelweg moet de tennisclub op zoek 
naar een nieuwe locatie. Bovendien wenst de tennisclub haar terreinen uit te breiden 
en naast de tennisterreinen in open lucht ook een indoor-tennishal te bouwen. Dit is 
niet in strijd met de opties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem. De 
tennisclub werd immers aangeduid in de bestaande ruimtelijke structuur van Wevelgem. 

Omwille van de gemengde invulling met enerzijds gemeenschapsvoorzieningen 
en anderzijds recreatieve voorzieningen wordt voorgesteld om in het RUP beide 
bestemmingen toe te laten. 

fi guur 36: Concept 
gemeenschapsvoorzieningen & recreatie 
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5.5.10 Akoestische studie

In het plangebied Kleine Molen is er sprake van geluidsoverlast komende van de 
aanpalende autosnelweg A17/E403 (en ook van het noordelijk gelegen klaverblad van 
de  A17/A19). Er werden ook vragen gesteld omtrent de potentiële geluidshinder van de 
nabijgelegen spoorweg Kortrijk-Poperinge en de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk. 

De gemeente Wevelgem heeft een technische akoestische studie laten opmaken door 
het studiebureau A-Tech.  Hierbij werden volgende elementen onderzocht:
• het uitvoeren van geluidsmetingen op verschillende locaties in het plangebied m.b.v. 

mobiele meetposten en één vaste meetpost;
• het onderzoeken van milderende infrastructurele maatregelen tegen de 

geluidshinder van de aanpalende autosnelweg A17/E403;
• het bepalen van ontwerprichtlijnen voor akoestische gevelisolatie bij woningbouw. 

Voor een uitgebreid technisch verslag wordt verwezen naar het eindrapport van deze 
akoestische studie.  De belangrijkste onderzoeksresultaten kunnen bevattelijk als volgt 
worden samengevat:
• Door de verzonken en oostelijke ligging van de autosnelweg t.o.v. het toekomstige 

woongebied is de geluidshinder in de bestaande situatie (anno 2011) niet 
buitensporig. Op het niveau van de tuinen (1,5m boven maaiveld) is vooral het 
oostelijk deel van het nieuw stedelijk woongebied (nl. een strook van circa 50m 
breed langs de 30m groene bouwvrije strook van de autosnelweg) in de bestaande 
toestand onderhevig aan een geluidsniveau van 50 dB(A) of meer. Dit wordt als een 
bovengrens voor de geluidshinder overdag (op tuinniveau) beschouwd.  

• Er werden verschillende infrastructurele maatregelen onderzocht om het 
achtergrondgeluidsniveau, dat veroorzaakt wordt door het wegverkeer op de 
autosnelweg, te beperken: het ophogen van het bestaande groentalud, het bouwen 
van geluidswanden langs de autosnelweg of bovenop het talud, of een combinatie. 
Uit het onderzoek blijkt dat het ophogen van het bestaande talud met een aarden 
wal van 4m hoogte het beste resultaat geeft naar kosten-baten-effi ciëntie. Slechts 
een zeer klein deel van het op heden onbebouwde woongebied zou nog in een zone 
van 50 dB(A) of meer komen te liggen. Door een oordeelkundige inplanting van 
nieuwe bebouwing kan dit ook worden opgelost. 

• De inrichtingsstudie van het woongebied werd beperkt aangepast, waarbij 
de woningen gelegen langs de groene bouwvrije strook van de autosnelweg 
telkens in een L-vormige confi guratie werden gepositioneerd. Hierdoor 
zullen de woongebouwen zelf een gunstige schaduwzone creëren t.o.v. de 
geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 en van het klaverblad van de A17/
A19. Door deze specifi eke inrichting van de tuinwijk en de hofwoningen zal het 
achtergrondsgeluidsniveau, dat verzoorzaakt wordt door het wegverkeer op de 
autosnelweg A17/E403, in alle tuinen beperkt worden tot minder dan 50 dB(A) 
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fi guur 37: Groene 30m bouwvrije strook 
langs de autosnelweg

• bestaande afwateringsgracht van Stierbeek    
= grens van bouwvrije strook van 30m breed

• bufferbekken naast bestaande Stierbeek
• dubbelrijrichtingsfi etspad in lineair bos
• bestaande groentalud langs de autosnelweg 

wordt als bijkomende geluidsbuffer 4m 
opgehoogd (talud met helling 8/4) 

• alle afmetingen zijn slechts indicatief en dienen 
bij de opmaak van defi nitieve wegenisplannen 
opnieuw te worden geëvalueerd.

of zelfs lager dan 40 dB(A). Dit zijn aanvaarbare resultaten voor een stedelijk 
woongebied.

• Ook op een hoogte van 4m (eerste verdieping met slaapkamers) komt men tot 
gelijkaardige aanvaardbare resultaten. Voor de nachtperiode (23u-7u) werd de 
bovengrens voor de geluidshinder bepaald op 45 dB(A). 

• Uit de geluidsmetingen blijkt ook dat de nabijgelegen spoorweg Kortrijk-Poperinge 
en de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk geen abnormale geluidshinder veroorzaakt  
binnen het plangebied van Kleine Molen. De geluidsmetingen geven aan dat 
dit vergelijkbaar is met lokaal gemotoriseerd verkeer in de Gullegemstraat of 
Bieststraat. Om alle vormen van geluidshinder te beperken werd vervolgens 
gefocust op de akoestische isolatie van de woningen zelf. 

• De ontwerprichtlijnen voor akoestische gevelisolatie bij woningbouw werden 
opgemaakt op basis van de Belgische norm NBN S 01-400-1  van januari 2008 
(Akoestische criteria voor woongebouwen). Deze normen zijn reeds van toepassing 
en hoeven niet in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden ingeschreven. 

Conclusies voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:
Bij de zones voor tuinwijk en voor hofwoningen wordt een specifi ek stedenbouwkundig 
voorschrift opgenomen: “De woongebouwen, die direct grenzen aan de groene 
bouwvrije strook langs de autosnelweg, moeten zodanig gepositioneerd worden zodat 
ze een schaduwzone creëren t.o.v. de geluidshinder van de autosnelweg A17/E403 
en van het klaverblad van de A17/A19. Het aanbrengen van gevelopeningen moet 
aan de zijde van de autosnelweg zoveel mogelijk vermeden worden. Het vermijden 
van gevelopeningen is niet van toepassing voor ruimtes, die geen directe hinder 
ondervinden van geluidsoverlast (bvb. garages, carports, inkom, bergingen, sanitair).“

Volgende twee aspecten hebben geen directe impact op de inhoud van het RUP, maar 
worden wel meegenomen in het vervolgtraject van de projectregie van Kleine Molen:
• De gemeente Wevelgem zal toekomstige bouwheren en architecten informeren 

en sensibiliseren over de ontwerprichtlijnen voor akoestische gevelisolatie bij 
woningbouw om alle vormen van geluidshinder intern in de woningen te beperken. 

• Het voorstel om het bestaande talud langs de autosnelweg op te hogen met een 
aarden wal van 4m hoog valt buiten het plangebied van dit gemeentelijk RUP. 
Bovendien ligt het bestaande talud binnen het domein van de Vlaamse Overheid en 
is dit een gewestelijke bevoegdheid. De gemeente Wevelgem zal in samenspraak 
met MOW/AWV de technische en fi nanciële haalbaarheid van dit voorstel nader 
onderzoeken. De fi guur onderaan geeft een dwarsdoorsnede van de groene 30m 
bouwvrije strook en het groentalud langs de autosnelweg A17/E403, dat bijkomend 
4m kan worden opgehoogd.  
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6   F a s e e r b a a r h e i d  v a n  d e  r e a l i s a t i e 
v a n  h e t  p l a n

De gemeente Wevelgem kiest voor een gefaseerde aanpak van de ruimtelijke 
ontwikkelingen, waarbij rechtszekerheid en een duurzaam beleid op vlak van ruimtelijke 
ordening en mobiliteit hand in hand kunnen gaan. 

Vanuit het onderzoek rond de mobiliteitseffecten van de ontwikkeling van het gebied 
Kleine Molen is gebleken dat er een nieuwe ontsluitingsweg moet worden aangelegd 
met een tunnel onder de spoorweg naar de Kortrijkstraat N8. Deze ontsluitingsweg 
is noodzakelijk voor een duurzame verkeersontsluiting van de nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen en de verkeersleefbaarheid van het centrum van Wevelgem (zie 
hoofdstuk 5.3). 

Uit het onderzoek naar de kritische grens voor de aanleg van deze nieuwe 
ontsluitingsweg blijkt dat in eerste fase circa 30% van het nieuwe woongebied (150 
nieuwe wooneenheden) en circa 5 bedrijven mogen ontwikkeld worden, in afwachting 
van de nieuwe hoofdontsluitingsweg met tunnel. 

De gemeente Wevelgem neemt het initiatief voor de realisatie van de 
hoofdontsluitingsweg & tunnel. De noodzakelijke grondverwervingen en 
infrastructuurwerken vergen echter tijd en zware overheidsinvesteringen. Bovendien is 
een afstemming met de meerjarenbegroting van de subsidiërende Vlaamse Overheid 
noodzakelijk. 

De provincie West-Vlaanderen verklaarde zich reeds akkoord met deze fasering en 
vraagt om in het RUP voldoende garanties in te bouwen opdat de kritische grens niet 
wordt overschreden. 

Uitgaande van de ruimtelijke ligging en de mobiliteitsproblematiek lijkt het wenselijk om 
het gebied ten westen van het centrale wijkpark eerst tot ontwikkeling te brengen:
• dit westelijk gebied sluit immers ruimtelijk het dichtst aan bij de bestaande kern en 

het centrum van Wevelgem;
• en dit westelijk gebied omvat het eerste deel van de hoofdontsluitingsweg, dat de 

gemeente Wevelgem dus in eerste fase reeds kan aanleggen. 

Concreet zou in het RUP het gebied voor de eerste ontwikkelingsfase als volgt ruimtelijk 
kunnen afgebakend worden:
• het bestaande woongebied langs de Kapellestraat en Gullegemstraat
• het bestaande bedrijf NV Jolipa
• het nieuwe gebied voor stedelijke functies langs de westzijde van de 

hoofdontsluitingsweg
• het nieuwe gebied voor stedelijk wonen tussen de hoofdontsluitingsweg en het 

wijkpark
• de driehoek tussen de Gullegemstraat, de Bieststraat en het centrale wijkpark (dus 

klein deel van de tuinwijk)
• het westelijk deel van het lokaal bedrijventerrein.

Binnen dit afgebakende gebied kunnen in eerste fase stedenbouwkundige vergunningen 
afgeleverd worden voor de nieuwbouw van maximum 150 nieuwe wooneenheden
en van maximum 5 nieuwe bedrijven.
  
Pas vanaf de dag nadat een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor de 
aanleg van de tunnel en hoofdontsluitingsweg naar de N8 Kortrijkstraat kunnen er 
nieuwe vergunningen verleend worden voor:
• meer dan 150 wooneenheden in het afgebakende gebied of wooneenheden in 

andere delen van het plangebied van het RUP (oostelijke tuinwijk en hofwoningen);
• meer dan 5 bedrijven in het afgebakende gebied of bedrijven in het andere, 

oostelijke deel van het bedrijventerrein. 

fi guur 38: Afbakening fasering
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7  P l a n t o e t s e n

7.1 Buurtwegentoets

Volgens de atlas der buurtwegen liggen binnen het plangebied van het RUP:
• buurtweg (sentier) nr. 37: loopt vanaf de bestaande Kapellestraat naar de 

Bieststraat
• buurtweg (sentier) nr. 45: niet meer in gebruik en niet op het terrein zichtbaar

Het nieuwe interne netwerk van wegen in het gebied Kleine Molen zal de verbindende 
functie van de buurtwegen nr. 37 en nr. 45 overnemen. De procedure voor verlegging 
of afschaffi ng van buurtwegen nr. 37 en nr. 45 kan parallel met de opmaak van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsplannen worden toegepast.

Daarnaast worden op de atlas der buurtwegen ook volgende bestaande wegen 
aangeduid:
• buurtweg (sentier) nr. 15: werd ondertussen vervangen door de Gullegemstraat
• chemin nr. 4 = Molenstraat
• chemin nr. 5 = Bieststraat
• chemin nr. 13 = Kleine Molenstraat
Deze wegen worden allen behouden. 

Tot slot omvat het RUP voorstellen voor nieuwe fi ets- en wandelverbindingen. Deze 
worden in het verordenend grafi sch plan juridisch verankerd. 

7.2  Watertoets

7.1.1  Terrein- en plankenmerken

Op de volgende pagina’s worden 8 relevante kaartbladen van de watertoets opgenomen 
(bron Geo-Vlaanderen). 

• fi guren: watertoets - deel 1 & 2

Kaart met erosiegevoelige gebieden
Het plangebied van het RUP is hoofdzakelijk niet erosiegevoelig, met uitzondering 
van de bestaande beken en grachten in het gebied én het bestaande talud tussen het 
plangebied en de autosnelweg A17/E403: deze zijn ‘erosiegevoelig’.

Hellingenkaart
De hellingenkaart geeft aan dat het terrein hoofdzakelijk vlak is. Het bestaande talud 
tussen het plangebied en de autosnelweg A17/E403 is op de kaart herkenbaar.

Kaart met grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Binnen het plangebied zijn de stroken parallel met de bestaande beken en grachten 
‘zeer gevoelig voor grondwaterstromingen’ (type 1). Het grootste deel van het 
plangebied is ‘matig gevoelig voor grondwaterstromingen’ (type 2). 

Kaart met infi ltratiegevoelige bodems
Deze kaart geeft een tegenovergesteld beeld t.o.v. de grondwaterstromingskaart: het 
grootste deel van het plangebied is infi ltratiegevoelig, met uitzondering van de bodems 
langs de bestaande beken en grachten in het gebied. 

Kaart met overstromingsgevoelige gebieden 
Het plangebied is hoofdzakelijk niet overstromingsgevoelig. Ter hoogte van de 
bestaande beken en grachten zijn de gronden ‘mogelijk overstromingsgevoelig’, hoewel 
de gemeente geen kennis heeft van oude of recente overstromingen. Er zijn geen 
effectief overstromingsgevoelige gronden in het plangebied. 

Kaart met waterlopen
• In het zuiden van het plangebied loopt een onbevaarbare waterloop van 3e 

categorie, die een bovenloop van de Neerbeek (= beek 2e categorie) vormt. 
• In het oosten van het plangebied werd het tracé van de Stierbeek (een 

onbevaarbare waterloop van 2e categorie) rechtgetrokken langs de oostelijke grens 
van het plangebied en als een brede, rechte afwateringsgracht aangelegd parallel 
met de autosnelweg A17. 

• Ongeveer parallel en ten noorden van de Bieststraat loopt in west-oostelijke richting 
ook een naamloze beek van 3e categorie, die plaatselijk ingekokerd is en uitmondt 
in de Stierbeek. 

• Ten oosten van het plangebied (en aan de andere zijde van de A17) wordt de 
Neerbeek aangeduid. Ter hoogte van de brug van de Bieststraat duiken de Stierbeek 
en de andere beken samen met een sifon onder de autosnelweg A17/E403 en 
vanaf de andere zijde vormen ze samen de Neerbeek (2e categorie), die met een 
brede natuurlijke beekvallei verderloopt in het landbouwgebied Ter Biest richting 
Bissegem, waar de Neerbeek uitmondt in de Leie. 

Winterbedkaart
Op de winterbedkaart wordt aangegeven dat er geen informatie beschikbaar is. Gezien 
het ontbreken van een riviervallei kan aangenomen worden dat het plangebied van het 
RUP niet in een winterbedding ligt.

Zoneringsplan
• Op het zoneringsplan wordt de bestaande woonkern van Wevelgem aangeduid 

als ‘centraal gebied’: reeds of binnenkort berioleerd en aangesloten op 
zuiveringsstation. De bestaande bebouwing langs de Gullegemstraat, de 
Kapellestraat, de Molenstraat, de Kleine Molenstraat en de Bieststraat werd 
in dit centraal gebied opgenomen. Dit gebied is immers aangesloten op de 
bestaande afvalwatercollector, die parallel met de Rijnakkerbeek en de spoorlijn 
is aangelegd. Deze afvalwatercollector loopt onder de spoorlijn en het vliegveld 
in zuidelijke richting naar de Leie, vanwaar het afvalwater terug naar de 
waterzuiveringsinstallatie van Menen wordt geleid.  

• De nog onbebouwde gronden, die behoren tot het nieuwe stedelijk woongebied 
Kleine Molen (deelplan uit het gewestelijk RUP), werden aangeduid als ‘collectief te 
optimaliseren buitengebied’: deze gronden moeten dus nog worden berioleerd en 
aangesloten worden op de afvalwatercollector. 

• Het nieuwe lokaal bedrijventerrein en het gebied tussen de Molenstraat en de 
Gullegemstraat werden nog niet op dit zoneringsplan aangeduid, omdat deze 
planopties toen nog niet gekend waren. Het is logisch dat ook deze gebieden 
moeten worden berioleerd. Bij een eerste herziening van het zoneringsplan zullen 
deze gronden dus ook moeten worden aangeduid als ‘collectief te optimaliseren 
buitengebied’. 

7.1.2 Conclusie watertoets

Het plangebied is niet gelegen in een effectief overstromingsgebied, zodat in alle 
redelijkheid dient te worden geoordeeld dat het schadelijk effect bij aansnijden van de 
gronden beperkt is. Rekening houdende met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in het gebied Kleine Molen zijn er echter afdoende maatregelen inzake waterbeheer 
noodzakelijk in het plangebied. Door de sterke toename van de bebouwde en/of 
verharde oppervlakte zal de infi ltratie van het hemelwater in de bodem immers sterk 
worden beperkt. 

Dit zal moeten worden gecompenseerd overeenkomstig de normen vastgelegd in de 
geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infi ltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake (besluit 
van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004). Elke aanvraag ingediend voor het 
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning moet 
beantwoorden aan deze vereisten.

De concrete maatregelen werden hierboven reeds toegelicht bij de inrichtingsstudie (zie 
luik watersysteem).  Voor het afvalwater wordt het volledige gebied gefaseerd uitgerust 
met een gescheiden rioleringsstelsel. In functie van de vertraagde afvoer van het 
hemelwater wordt een combinatie van maatregelen genomen door hergebruik, infi ltratie 
en/of buffering van het hemelwater. Deze randvoorwaarden vanuit de watertoets 
worden in het RUP verordenend verankerd.



59Gemeente Wevelgem, RUP nr. 2.1 Kleine MolenLeiedal, mei 2012

0 50 10025 Meters

schaal: 1:5.000

Legende

fi guur 39: Buurtwegentoets

plangebied

Volgens de atlas der buurtwegen liggen binnen het 
plangebied van het RUP:
• buurtweg (sentier) nr. 37: loopt vanaf de 

bestaande Kapellestraat naar de Bieststraat
• buurtweg (sentier) nr. 45: niet meer in gebruik 

en niet op het terrein zichtbaar.

Daarnaast worden op de atlas der buurtwegen ook 
volgende bestaande wegen aangeduid:
• buurtweg (sentier) nr. 15: werd ondertussen 

vervangen door de Gullegemstraat.
• chemin nr. 4 = Molenstraat
• chemin nr. 5 = Bieststraat
• chemin nr. 13 = Kleine Molenstraat
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fi guur 40: Watertoets - deel 1

schaal: 1:12.000
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fi guur 41: Watertoets - deel 2
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Opmerking: Hiernaast werd de 
nieuwe, geactualiseerde kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden, die geldt vanaf 
1 maart 2012, 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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7.3 Screening plan-MER

7.3.1 Situering

Het RUP is niet van rechtswege planMER plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
a) 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: nl. slechts een 
klein gedeelte van het grondgebied van de gemeente Wevelgem.

Toets met de bijlage 1 en bijlage 2 van het besluit

In het RUP wordt een nieuw lokaal bedrijventerrein voorzien van circa 5 ha.
Enkel industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer zijn bij 
uitvoering project-MER-plichtig. 

Conclusie: Geen enkel onderdeel is bij uitvoering project MER-plichtig. 

b) 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.

7.3.2 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 juridisch toestand en de watertoets onder andere gebruik gemaakt van volgend 
kaartmateriaal: 
• biologische waarderingskaart
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten
• bodemkaart
• seveso-bedrijven

7.3.3 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 mei 2010 
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 planMER 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 – Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen
• Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en 

Energiebeleid
• Vlaamse Overheid – Departement LNE - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, 

Milieu en Gezondheid
• Vlaamse Overheid – Departement MOW - Brussel
• Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid 

West-Vlaanderen
• Vlaamse Overheid - VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer
• Vlaamse Overheid - Agentschap Economie
• NMBS

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

7.4  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, men name een woongebied, 

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

inrichtingen aanwezig zijn, nl. twee vestigingen van Recticel, Zuidstraat 1 en 
Tramstraat 6, op respectievelijk circa 1.100 m en circa 1.150 m ;

• de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan 
mensen in de omgeving van deze inrichtingen blootgesteld worden tengevolge van 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij deze inrichtingen en te besluiten dat de 
inplanting van een gebied met woonfunctie te verzoenen is met de aanwezigheid 
van deze Seveso-inrichtingen ;

beslist de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden,  en er 
voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen dient te 
worden (advies dd. 9 februari 2010 - AMNE/VR/GG/2010/1783). 
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fi guur 42: Kaarten screening plan-MER
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9  R u i m t e b a l a n s

De fi guur hiernaast geeft een overzicht weer van de bestemmingswijzigingen t.o.v. het 
gewestplan.

Hierbij wordt het nieuwe stedelijk woongebied buiten beschouwing gelaten, omdat deze 
bestemmingswijziging reeds werd verankerd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (Besluit Vlaamse Regering van 
20 januari 2006). 

De aanduidingen van nieuwe openbare wegen en groenzones binnen dit stedelijk 
woongebied worden niet in rekening gebracht, omdat dit inherent deel uitmaakt van de 
bestemmingsvoorschriften van het stedelijk woongebied. 

nr bestemming gewestplan / 
gewestelijk RUP

bestemming RUP Wevelgem 
Kleine Molen

opp.

1 agrarisch gebied 
(hoofdcategorie: landbouw)

hoofdcategorie: bedrijvigheid 4,60 ha

2 agrarisch gebied
(hoofdcategorie: landbouw)

hoofdcategorie: wonen 
subcategorie: woongebied

0.45 ha

3 agrarisch gebied
(hoofdcategorie: landbouw)

hoofdcategorie: gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen

en hoofdcategorie: recreatie

1,93 ha

4 agrarisch gebied
(hoofdcategorie: landbouw)

hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: gemengd 
openruimtegebied

1,88 ha

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 stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan 7a ‘stedelijk woongebied 
Kleine Molen’ van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (Besluit Vlaamse Regering van 20 januari 2006) 
blijven onverminderd van toepassing en worden aangevuld in dit gemeentelijk RUP. 
De voorschriften van een gewestelijk RUP kunnen immers van rechtswege niet worden 
vervangen door de voorschriften van een gemeentelijk RUP. 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven :
• de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met K.B. 

4 november 1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van het 
plangebied: zijnde de voorschriften van woongebied, agrarisch gebied, gebied voor 
milieubelastende industrieën, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut, gemengd woon- en industriegebied. 

Volgende verkavelingsvergunning vervalt bij het van kracht worden van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan:
• V.K. 230/449. Deze verkaveling dateert van 19/12/1967, is niet niet gerealiseerd en 

wordt bijgevolg best opgeheven.
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1 0  P l a n b a t e n ,  p l a n s c h a d e , 
k a p i t a a l s c h a d e , 
g e b r u i k e r s c o m p e n s a t i e

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in het RUP in voorkomend 
geval, een register opgenomen te worden, al dan niet grafi sch, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffi ng, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

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.

Hierbij wordt het nieuwe stedelijk woongebied buiten beschouwing gelaten, omdat 
deze bestemmingswijziging reeds werd verankerd bij het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (Besluit 
Vlaamse Regering van 20 januari 2006). 

De aanduidingen van nieuwe openbare wegen binnen dit stedelijk woongebied 
worden niet in rekening gebracht, omdat dit inherent deel uitmaakt van de 
bestemmingsvoorschriften van het stedelijk woongebied. 

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
planbaten:
1. van landbouw naar bedrijvigheid
2. van landbouw naar wonen 
3. van landbouw naar recreatie (opmerking: deze zone is ook bestemd voor 

gemeenschapsvoorzieningen waarop geen planbaten geheven worden.)

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
planschade:
4. van wonen naar overig groen

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie:
5.  van landbouw naar overig groen
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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 kapitaalschade 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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gemeente Wevelgem dit openbaar wijkpark zal aanleggen en beheren.  

Voor de delen van deze zone voor het nieuw openbaar wijkpark, die reeds behoren tot 
het domein van de gemeente Wevelgem, is dit voorkooprecht logischerwijze niet meer 
noodzakelijk. 

11.4  Zone voor kleine en middelgrote bedrijven 

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de intercommunale Leiedal.

Overwegende dat:
• er conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op lokaal niveau 

inplantingsmogelijkheden moeten voorzien worden voor kleine en middelgrote 
bedrijven;

• de gemeente Wevelgem behoort tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en 
dus een economisch knooppunt vormt, hetgeen inhoudt dat het voor Vlaanderen 
structuurbepalend is en een strategische locatie, waar de economische 
ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd en geconcentreerd;

• binnen het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk de 
gemeente Wevelgem een taakstelling heeft gekregen inzake nieuwe lokale 
bedrijventerreinen, waarop kleine en middelgrote bedrijven zich kunnen vestigen;

• een nieuw lokaal bedrijventerrein in het gebied Kleine Molen werd voorzien in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem, defi nitief goedgekeurd door de 
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 augustus 2006; 

• de gemeente Wevelgem aan de intercommunale Leiedal verzocht heeft om dit 
bedrijventerrein met spoed te ontwikkelen omdat er op heden weinig of geen 
aanbod is aan bouwrijpe gronden voor lokale bedrijven in de gemeente Wevelgem;

• de intercommunale Leiedal als dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
decretaal gemachtigd is om een voorkooprecht uit te oefenen;

wordt een voorkooprecht voorgesteld, die noodzakelijk is ten behoeve van de 
verwezenlijking van de zone voor kleine en middelgrote bedrijven en de aanpalende 
zone voor openbare wegeninfrastructuur. Het voorkooprecht is dus gericht op het 
verwerven van de onroerende goederen waarop de intercommunale Leiedal dit nieuw 
lokaal bedrijventerrein kan realiseren. 

1 1  V o o r k o o p r e c h t

Artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening §1 voorziet in een recht van 
voorkoop. 

Bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine Molen’ wordt 
een voorkooprecht ingevoerd voor de verwezenlijking van volgende (delen van) 
bestemmingszones in dit ruimtelijk uitvoeringsplan: 
• de zone van openbare wegeninfrastructuur
• de zone van openbaar wijkpark
• de zone met wisselbestemming: gemeenschaps- en/of recreatieve voorzieningen 
• de zone voor kleine en middelgrote bedrijven.

De geldingsduur van dit voorkooprecht wordt bepaald op tien jaar vanaf de 
inwerkingtreding van het RUP. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine Molen’ is een uitvoering van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem en is verenigbaar met de beleidsopties 
van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Voor een uitgebreide lezing van de planningscontext wordt 
wordt verwezen naar de toelichtingsnota – hoofdstuk 4.

11.1  Zone voor openbare wegeninfrastructuur  

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd met volgende rangorde:
1. voor de gemeente Wevelgem
2. voor de intercommunale Leiedal. 

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking van een nieuwe 
openbare hoofdontsluitingsweg (inclusief met tunnel onder de spoorweg en lopend naar 
de gewestweg N8 Kortrijk), die een duurzame verkeersontsluiting van het gebied Kleine 
Molen moet garanderen. Ook een nieuwe openbare weg tussen de Spoorwegstraat en 
de nieuwe hoofdontsluitingsweg is noodzakelijk ter ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
rond de Spoorwegstraat. Ter ontsluiting van het nieuw lokaal bedrijventerrein moet 
ook een nieuwe verzamelweg worden aangelegd. Het voorkooprecht is dus gericht op 
het verwerven van de onroerende goederen waarop de gemeente Wevelgem en/of de 
intercommunale Leiedal deze openbare wegeninfrastructuur zal aanleggen en beheren.  

Voor de delen van deze zone openbare wegeninfrastructuur, die reeds behoren tot 
het domein van de gemeente Wevelgem en/of de intercommunale Leiedal, is dit 
voorkooprecht logischerwijze niet meer noodzakelijk.  

11.2  Zone met wisselbestemming: gemeenschaps- en/of 
recreatieve voorzieningen

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de gemeente Wevelgem.

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking van 
gemeenschaps- en/of recreatieve voorzieningen. Het voorkooprecht is dus gericht 
op het verwerven van de onroerende goederen waarop de gemeente Wevelgem deze 
bestemming kan realiseren. 

11.3  Zone voor openbaar wijkpark  

Er wordt een voorkooprecht ingevoerd voor de gemeente Wevelgem.

Het voorkooprecht is noodzakelijk ten behoeve van de verwezenlijking van een nieuw 
openbaar wijkpark centraal in het nieuwe stedelijk woongebied Kleine Molen. Het 
voorkooprecht is dus gericht op het verwerven van de onroerende goederen waarop de 
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