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1   S i t u e r i n g

1.1  Ligging & onderwerp RUP 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine Molen’ 
wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Wevelgem, defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
op 17 augustus 2006.

Het plangebied van het RUP Wevelgem nr. 2.1. ‘Kleine Molen’ is gelegen tussen de 
spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge in het zuiden, de Gullegemstraat en Kapellestraat in 
het westen, de Gullegemstraat in het noorden en tenslotte de autosnelweg A17-E403 
(Brugge-Kortrijk-Doornik) in het oosten. Ten zuiden van de spoorlijn wordt eveneens 
een strook loodrecht naar de Kortrijkstraat (gewestweg N8) en een doorsteek naar de 
Spoorwegstraat opgenomen in het plangebied. 

Het plangebied omvat drie types van ruimtelijke ontwikkelingen:
• Het deelplan 7a van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de 

afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk voorziet in een nieuw 
stedelijk woongebied met een bruto-oppervlakte van ongeveer 23,5 hectare 
(incluis bestaande bebouwing en incluis een 30m bouwvrije strook langs de 
autosnelweg). Dit gebied is gelegen ten oosten van de kern van Wevelgem tussen 
de Gullegemstraat, de Molenstraat, de autosnelweg A17-E403 (Brugge-Kortrijk-
Doornik) en de voetweg nr. 37.

• In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem wordt het resterende gebied 
tussen de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge en het nieuwe stedelijk woongebied 
aangeduid als een nieuw lokaal bedrijventerrein.

• In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem wordt het gebied ten 
noorden langs de Gullegemstraat gereserveerd voor nieuwe openbare voorzieningen 
en diensten. 

De Gullegemstraat en andere centrumstraten in Wevelgem kunnen deze nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen, die voorzien zijn in het gebied ‘Kleine Molen’, niet dragen op 
vlak van mobiliteit. Op piekmomenten is er nu reeds regelmatig verkeerscongestie in de 
smalle Lode de Boningestraat, Gullegemstraat, Brugstraat en andere centrumstraten in 
Wevelgem. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Wevelgem werd een nieuwe lokale 
ontsluitingsweg voorzien, vanaf de N8 en over de spoorweg nr.69 Kortrijk-Poperinge 
naar het gebied Kleine Molen. Op deze manier kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen het gebied Kleine Molen worden ontsloten naar de secundaire weg N8 (Menen-
Wevelgem-Kortrijk), zonder dat het centrum van Wevelgem wordt overbelast. 

In dit RUP Wevelgem Kleine Molen worden dus volgende elementen behandeld: 
• Bestemming en inrichting van het nieuw stedelijk woongebied ‘Kleine Molen’ (circa 

23,5 ha bruto-oppervlakte): dit is een verfi jning van het deelplan 7a van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk, dat defi nitief werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 
januari 2006 

• Bestemming en inrichting van het nieuw lokaal bedrijventerrein ‘Kleine Molen’ (circa 
5ha bruto-oppervlakte) en van de aanpalende beekvallei (circa 2ha)

• Bestemming en inrichting van een nieuwe zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en recreatie tussen de Gullegemstraat en Molenstraat (circa 2 ha bruto-oppervlakte)

• Een duurzame verkeersstructuur voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen 
(zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fi etsers en voetgangers), met in het 
bijzonder de aanleg van nieuwe ontsluitingsweg vanuit het gebied Kleine Molen, 
met een tunnel onder de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge, naar de gewestweg N8 
Kortrijkstraat. 

--> Figuur: Situering – aanleiding RUP

1.2  Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd:
• ten noorden door de Gullegemstraat
• ten westen door de Gullegemstraat, de Kapellestraat en door bestaande 

perceelsgrenzen ten westen van de luchthaven Wevelgem-Kortrijk
• ten oosten door de autosnelweg A17/E403 Brugge-Kortrijk-Doornik en door 

bestaande perceelsgrenzen ten westen van de luchthaven Wevelgem-Kortrijk
• ten zuiden door de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge en door de gewestweg N8 

Kortrijkstraat.

1.3  Statuut van RUP versus inrichtingsstudie

• 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.

• Voorliggend gemeentelijk RUP ‘verfi jnt’ het stedelijk woongebied van het 
gewestelijk RUP en legt bovendien bestemmingen en voorschriften vast voor 
een ruimer plangebied. Het verordenend grafi sch plan en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch-planologisch statuut en 
een ‘verordenende’ kracht. 

• De inrichtingsstudie, zoals opgenomen in deze toelichtingsnota, heeft geen 
verordenende kracht. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft ook 
aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De 
inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag tot het 
bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning 
of een stedenbouwkundig attest en wordt als dusdanig meegestuurd naar de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 
behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij 
een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie.

De gemeente Wevelgem heeft - bij de opmaak van het RUP - beslist om zelf een 
inrichtingsstudie te laten opmaken vanuit haar ambitie om Kleine Molen uit te bouwen 
tot een duurzaam en kwaliteitsvol stedenbouwkundig project. Deze studie vormt 
een onderhandelingsbasis t.a.v. toekomstige projectontwikkelaars. De gemeente 
Wevelgem draagt de eigen inrichtingsstudie uit als een ‘voorbeeldplan’, d.w.z. dat 
ontwikkelaars twee keuzes krijgen:
• ofwel realiseren de projectontwikkelaars deze inrichtingsstudie van de gemeente;
• ofwel moeten projectontwikkelaars zelf een alternatieve inrichtingsstudie 

opmaken, dat minimaal dezelfde kwaliteitsnormen respecteert of nog beter is. 
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2  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

De feitelijke toestand wordt weergegeven met behulp van:
• fi guur nr. 02: feitelijke toestand - topografi sche kaart
• fi guur nr. 03: feitelijke toestand - gebouwen- & functiekaart
• fi guur nr. 04: feitelijke toestand - reliëf
• fi guur nr. 05: feitelijke toestand - orthofoto (2005)
• fi guur nr. 06: feitelijke toestand - percelen- en gebouwenkaart
• fi guur nr. 07: feitelijke toestand - fotoreportage

2.1 Ruime omgeving van het plangebied

Het plangebied van het RUP Wevelgem nr. 2.1 ‘Kleine Molen’ grenst aan de vele 
woonverkavelingen van Wevelgem ten westen van de Gullegemstraat. Deze 
woonverkavelingen dateren uit de laatste drie decennia, hebben een vrij lage 
woningdichtheid (circa 8 à 12 woningen per ha) en bestaan vooral uit vrijstaande, 
private ééngezinswoningen. 

De Gullegemstraat vormt een onderdeel van de lokale verbindingsweg tussen de 
deelgemeenten Wevelgem en Gullegem. De Gullegemstraat loopt m.b.v. een brug over 
de autosnelweg A17-E403 (Brugge-Kortrijk-Doornik) en geeft aansluiting op het in- en 
uitrittencomplex ‘Gullegem’ van de autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper). 
In het verlengde van de Gullegemstraat loopt de Koningin Fabiolastraat door tot in 
het centrum van Gullegem. In de andere rijrichting (naar het zuiden toe) loopt de 
Gullegemstraat over in de Brugstraat tot in het centrum van Wevelgem en sluit aan 
op de N8 (de bovenlokale verbindingsweg Kortrijk-Menen). In de Brugstraat is echter 
éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de N8 tot de Handboogstraat omwille van de 
beperkte verkeerscapaciteit van deze centrumstraat. Dit impliceert dat het verkeer 
komende vanuit Gullegem of de A19 in de Gullegemstraat rechts wordt afgeleid via de 
Roterijstraat naar de Roeselarestraat en de Lode De Boningestraat. 

Ten zuiden van het plangebied en ten zuiden van de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge 
is de luchthaven Wevelgem-Kortrijk gelegen. Rond het vliegveld is de industriezone 
Wevelgem-Bissegem nagenoeg volledig ontwikkeld. Dit bedrijventerrein wordt specifi ek 
voorbehouden voor luchthavengerelateerde bedrijvigheid. Het bedrijventerrein wordt 
ontsloten via de straat Vliegveld, die aansluit op de rotonde met de N8 (Kortrijkstraat) 
en het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem’ van de A17-E403.

De autosnelweg A17-E403 (Brugge-Kortrijk-Doornik) ligt verzonken ten oosten van het 
plangebied. Het bestaande groentalud vormt reeds een buffer t.o.v. het plangebied, 
maar het geluid van het verkeer op de autosnelweg kan binnen het plangebied nog 
goed gehoord worden. De autosnelweg A17-E403 duikt net buiten het plangebied in een 
tunnel onder de luchthaven Wevelgem-Kortrijk, de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge en 
de gewestweg N8 (Menen-Wevelgem-Kortrijk).

Ten noorden van de kern van Wevelgem ligt het Vijverhof, een recreatieve waterplas, 
en ten zuiden van Wevelgem ligt de Leievallei, een waardevol open-ruimtegebied en 
natuurgebied. 

foto 1: zicht op de Gullegemstraat en Brugstraat nabij de 
bestaande overweg over de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge

foto 4: zicht op de autosnelweg A17-E403 (Brugge-Kortrijk-
Doornik) vanop de brug van de Bieststraat, met links het 
groentalud. Er is een niveauverschil van 5 à 7m tussen het 
plangebied en de ingegraven autosnelweg.

foto 2: zicht op de Gullegemstraat nabij de Roterijstraat met 
perspectief op kerk van Wevelgem

foto 5: zicht op de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge,  met 
links het plangebied

foto 3: zicht op de Gullegemstraat nabij de beschermde Van 
Butseles molen

foto 6: panoramische luchtfoto op het bedrijventerrein en de 
luchthaven Wevelgem-Kortrijk 
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2.2 Binnen en rond het plangebied

In de bestaande, feitelijke toestand is het plangebied hoofdzakelijk in agrarisch gebruik 
met deels akkerland en deels weiland. Behoudens een aantal bomengroepen en enkele 
solitaire groenelementen is het plangebied volledig open. Op het terrein is er slechts 
een minimaal hoogteverschil van 3 à 5m tussen het noorden en het zuiden van het 
plangebied aanwezig (afstand 800m; hellingsgraad minder dan 1%).

Centraal in het plangebied is de perceelsstructuur opvallend in een noordzuidelijke 
richting georiënteerd. 

Langs de Gullegemstraat, Bieststraat, Molenstraat, en de Kleine Molenstraat zijn enkele 
ééngezinswoningen (zowel aanééngesloten, halfopen als open bebouwing) gelegen. Het 
zijn meestal kleine, oude (al dan niet gerenoveerde) landarbeiderswoningen.

Ten zuiden van de Molenstraat ligt de tennisclub Bloemenhof (nr. 2). 
Het voormalige ‘Bloemenhof’ (nr. 3) was gelegen ten zuiden van de Bieststraat, maar 
werd begin 2009 afgebroken. Dit Bloemenhof was een horecazaak, met bijhorende mini-
golf, bloementuin en tennisterreinen. De site werd volledig vrijgemaakt van bebouwing 
en beplanting.

Net buiten het plangebied is tussen de Gullegemstraat en de Vinkestraat de Van 
Butseles Molen (nr. 1) gelegen, dat een beschermd monument is (M.B. 14/04/1944). 
Vanuit het plangebied is deze windmolen als waardevol bouwkundig erfgoed en als 
baken meestal goed visueel waarneembaar.  

In de oksel van de autosnelweg A17/E403 en de spoorlijn nr. 69 Kortrijk-Poperinge 
is een grootschalig landbouwbedrijf (nr. 4) gelegen: het betreft de NV Ghekiere, 
een kuikenkwekerij (geen kweken van volwassen kippen). Het bedrijf is voldoende 
economisch leefbaar en reeds verzekerd van de nodige opvolging.  

Aan de achterzijde van de Kapellestraat, die hoofdzakelijk met rijwoningen is bebouwd,  
ligt de bedrijfssite van Jolipa (nr. 5), een groothandelszaak in decoratieartikelen. En aan 
het einde van de Kapellestraat heeft zich enkele jaren geleden een boomkweker (nr. 6) 
gevestigd. 

Dwars doorheen het plangebied lopen een aantal voetwegen (nr. 37, 45 en 15). 
Enkel de erkende voetweg nr. 37 is zichtbaar op het terrein en ook in feitelijk gebruik 
(onderdeel van de Guldenbergfi etsroute). De Kleine Molenstraat en Bieststraat maken 
deel uit van het recreatief fi etsnetwerk van de Leiestreek. De Bieststraat loopt in 
oostelijke richting verder via het landbouwgebied ‘Ter Biest’ naar Bissegem-Kortrijk. 

In het zuiden van het plangebied loopt een onbevaarbare waterloop van 3e categorie, 
die een bovenloop van de Neerbeek (= beek 2e categorie) vormt. Parallel met deze 
beek en met de spoorlijn is een ondergrondse afvalwatercollector 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.  
Langs de oostelijke grens van het plangebied werd de Stierbeek (een onbevaarbare 
waterloop van 2e categorie) rechtgetrokken en als een brede, rechte gracht 
(afwateringskanaal) aangelegd parallel met de autosnelweg A17/E403. 
Ongeveer parallel en ten noorden van de Bieststraat loopt in west-oostelijke richting 
ook een naamloze beek van 3e cat., die plaatselijk ingekokerd is en uitmondt in de 
Stierbeek. 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 en de Leie. 

Grenzend aan de luchthaven Wevelgem-Kortrijk liggen langs de straat Vliegveld enkele 
vliegtuighangars (nr. 8) en een klein bedrijf. In het uiterste zuiden van het plangebied 
zijn enkele garageboxen (nr.9) gelegen, die ontsloten worden vanaf de N8 Kortrijkstraat. 
In het uiterste noorden ligt een verkeersoefenpark (nr. 10) in een aftakking van de 
Gullegemstraat. 

bovenaan: panoramische luchtfoto vanuit het noorden

onderaan: panoramische luchtfoto vanuit het zuidwesten
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fi guur 3: Feitelijke toestand - gebouwen- en 
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fi guur 7: Feitelijke toestand - fotoreportage 

foto 7: zicht op het beschermde monument ‘Van Butseles molen’ foto 8: zicht op de landbouwgronden en de kleine, oude maar 
gerenoveerde landarbeiderswoningen langs de Bieststraat

foto 9: zicht op de landbouwgronden in het plangebied met perspectief 
op de beschermde Van Butseles molen

foto 11: zicht op de bedrijfssite van bvba Jolipa (groothandel in 
decoratieartikelen) aan de achterzijde van de Kapellestraat

foto 12: zicht op de bestaande garageboxen met op de achtergrond de 
gewestweg N8 Kortrijkstraat 

foto 13: zicht op de gekanaliseerde afwateringsgracht van de 
Stierbeek, die parallel met de autosnelweg E403/A17 loopt

foto 15: panoramisch zicht van de bestaande landbouwgronden met 
links de Bieststraat en rechts een glimp van de Gullegemstraat 

foto 14: zicht op de Bieststraat in het landbouwgebied Ter Biest 
naar Bissegem en Kortrijk. Dit deel van de Bieststraat werd enkele 
jaren geleden heraangelegd met een centrale kasseienstrook en 
haagstructuur.  

foto 10: zicht op kruispunt van de Bieststraat met de Kleine 
Molenstraat met enkele kleine ééngezinswoningen langs de Bieststraat
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3  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

3.1  Overzichtstabel

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 
en latere wijzigingen) bestemt het 
plangebied als agrarisch gebied, woongebied, 
woonuitbreidingsgebied, woongebied 
met landelijk karakter, gebied voor 
milieubelastende industrieën en gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 

BPA Niet binnen het plangebied

RUP Gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk: het plangebied ligt binnen de 
afbakeningslijn. 
+ Deelplan 4a van dit gewestelijk RUP: stedelijk 
woongebied ‘Kleine Molen’

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen (enkel binnen het 
plangebied)

• V.K. 230/422: gerealiseerd
• V.K. 230/477: gerealiseerd
• V.K. 230/511: gerealiseerd
• V.K. 230/449: niet gerealiseerd. Deze 

verkaveling dateert van 19/12/1967, maar is 
nog van kracht.

Milieuvergunningen • NV Ghekiere - Verder exploiteren en het 
veranderen door wijziging en uitbreiding van 
een kippen- en paardenfokkerij - klasse 1 - 
vervaldatum 19-11-2029 

• BVBA Jolipa - groothandel met 
opslagplaatsen voor decoratieartikelen voor 
kantoor, keuken, met kleinatelier - klasse 3 - 
meldingsplichtig - geen vervaldatum

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

• Beschermd monument: Van Butseles molen 
(M.B. 14/04/1944)

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Atlas der buurtwegen • 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.

• buurtweg (sentier) nr. 15: werd ondertussen 
vervangen door de Gullegemstraat.

Waterlopen (categorisering) • Stierbeek: onbevaarbare waterloop 2e 
categorie

• zuidelijke beek (code WL.31 - bovenloop van 
de Neerbeek): onbevaarbare waterloop 3e 
categorie

• naamloze beek langs Bieststraat (code 
WL.31.3.1.): onbevaarbare waterloop 3e 
categorie

VEN-gebied, IVON-gebied Geen 

Gemeentelijke verordeningen Geen
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fi guur 8: Gewestplan
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3.2 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk, dat defi nitief werd vastgesteld door de Vlaamse 
Regering op 20 januari 2006, omvat enerzijds een afbakeningslijn en anderzijds 
verschillende deelplannen. Het deelplan 7a van het gewestelijk RUP voorziet in een 
nieuw stedelijk woongebied ‘Kleine Molen’. 

Dit nieuwe woongebied kan qua bestemming een vrij multifunctionele invulling 
verkrijgen. Er geldt een voorkooprecht voor de gemeente Wevelgem en de sociale 
bouwmaatschappij de Vlashaard. Langs de autosnelweg wordt een groene bouwvrije 
strook aangeduid van 30m breed. En er moet een inrichtingsstudie worden gemaakt bij 
woonprojecten vanaf 2 ha en/of 50 woningen. 

Hierna worden de verordenende stedenbouwkundige voorschriften van dit deelplan 7a 
‘stedelijk woongebied Kleine Molen’ weergegeven:

“
Art 7.1. Stedelijk woongebied

§1 Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten 
en aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen verwante 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, parkeer- en openbaar 
vervoervoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele 
inrichtingen en recreatieve voorzieningen.

§2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van 
de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 
verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan :
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen.

...

Voor het deelplan ‘Kleine Molen wordt de rangorde voor de toepassing van het 
voorkooprecht vastgesteld als volgt : 
1. de gemeente Wevelgem 
2. de sociale bouwmaatschappij de Vlashaard.

...

Groene bouwvrije strook    In overdruk  

Het gebied is aangeduid als bouwvrije strook die door de aanplant en onderhoud van 
hoog- en laagstammige bomen en struiken ook een bufferfunctie vervult.
In de bouwvrije strook zijn geen stedenbouwkundige handelingen als bedoeld in artikel 
99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening toegelaten, ongeacht of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Dit 
verbod is niet van toepassing op werken en handelingen die nodig zijn voor:
• Het functioneren van de A17 en R8;
• De aanleg, de heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen;
• Het behouden en instandhouden van bestaande vergunde constructies;
• Het afbreken van bestaande constructies;
• De aanleg, heraanleg en onderhoud van openbare wegenis, een fi etspad of 

groenelementen.

...

Procedurele aspecten 
Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning 
voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 2 ha en/of 50 
woongelegenheden wordt door de aanvrager een inrichtingsstudie bijgevoegd. De 
inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid 
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de 
rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende 
de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest en wordt als dusdanig 
meegestuurd naar de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag 
kan hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie.
“

• fi guur: Het deelplan 7a van het gewestelijk RUP voor de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk
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fi guur 9: Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk - 
deelplan 7a stedelijk woongebied Kleine Molen 
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fi guur 10: Juridische toestand - overzicht 
bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en 
gemeentelijke RUP’s

begrenzing

bpa's - MB of KB

rup's in opmaak

rup's - besluit van Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen

Opmerkingen: 
• Ten westen van het plangebied van het RUP Kleine 

Molen is het gemeentelijk RUP Wevelgem nr. 1.1 
‘stationsomgeving’ in opmaak.

• Voor het gebied Marremstraat (rond het Vijverhof) 
is er ook in een gemeentelijk RUP in opmaak. In 
afwachting van goedkeuring blijven de twee BPA’s 
Marremstraat (deel 1 en 2) juridisch onverminderd 
van kracht. 
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fi guur 11: Juridische toestand - 
verkavelingen & milieuvergunningen

Verkavelingsvergunningen:
• V.K. 230/422: gerealiseerd
• V.K. 230/477: gerealiseerd
• V.K. 230/511: gerealiseerd
• V.K. 230/449: niet gerealiseerd. Deze 

verkaveling dateert van 19/12/1967, maar is 
nog van kracht.

Milieuvergunnningen:
1. NV Ghekiere
De Deputatie heeft bij beslissing in zitting van 
19.11.2009 de milieuvergunning VLAREM 1ste klasse 
verleend aan Ghekiere N.V., 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
• 19.11.2029 voor de overige inrichtingen

2. Jolipa
Het CBS Wevelgem nam op 20.01.2010 akte van 
de melding van JOLIPA BVBA, Kapellestraat 120, 
voor het exploiteren van een groothandel met 
opslagplaatsen voor decoratieartikelen voor kantoor, 
keuken, met kleinatelier. De uitgevoerde activiteiten 
zijn volgens melding ingedeeld in de 3de klasse.  Er 
is geen einddatum.1

2
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fi guur 12: Juridische toestand - bouwkundig 
erfgoed

plangebied

van butseles molen - beschermd monument
datum besluit: 1944.04.14

!

inventaris bouwkundig erfgoed!

Kapel O.L.V. Ter Biest, beschermd monument
datum besluit: 2005.06.03

!

afgebroken

afgebroken

Opmerking: 
Binnen het plangebied zijn enkele gebouwen 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 
Twee gebouwen werden echter in 2009 reeds 
afgebroken: het voormalige Bloemenhof en een 
landarbeiderswoning, beiden gelegen ten zuiden 
van de Bieststraat. 
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4.2  Relatie met het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
West-Vlaanderen

4.2.1  Algemeen

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

De globale opties, die in dit gemeentelijk RUP Wevelgem Kleine Molen worden beoogd, 
geven uitvoering aan volgende beleidsdoelstelling voor deze Leieruimte: het stedelijk 
gebied Kortrijk ondersteunen als knooppunt voor ontwikkeling. 
Meer concreet worden in het RUP volgende bepalingen nagestreefd:
• aanbodbeleid voor wonen en bedrijvigheid;
• bij het stedelijk wonen extra aandacht naar de inrichting van het openbaar domein;
• het maximaal benutten van de mogelijkheden voor bovenlokale fi etsverplaatsingen;
• aandacht voor groen in de stad, omwille van de woon- en toeristisch-recreatieve 

kwaliteiten.

4.2.2 Specifi eke bepalingen en selecties

Volgende specifi eke bepalingen en selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
West-Vlaanderen zijn van belang voor dit RUP:
• De gewestweg N8 werd geselecteerd als secundaire weg categorie 2.
• In het specifi ek beleidskader voor de nederzettingsstructuur wordt gestreefd 

naar een ‘een menging van verschillende woningtypes met sociale huur- en 
koopwoningen, sociale kavels en private woningen voor zover de schaal van de 
bebouwde omgeving dit toelaat’. 

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 het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt Kortrijk geselecteerd als 
regionaalstedelijk gebied.  Het regionaalstedelijk gebied Kortrijk maakt als economisch 
knooppunt ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. De 
kern van Wevelgem (en dus incluis het plangebied van Kleine Molen) behoort tot dit 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. 

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

De globale opties, die in dit gemeentelijk RUP Wevelgem Kleine Molen worden beoogd, 
geven uitvoering aan volgende ontwikkelingsperspectieven voor het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk:
• het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor woningen: 

nl. het nieuwe stedelijk woongebied voor circa 500 nieuwe woningen
• het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor bedrijven: 

nl. de ontwikkeling van het nieuw lokaal bedrijventerrein tussen de spoorweg en het 
nieuwe woongebied Kleine Molen

• versterken van de multifunctionaliteit: nl. de verweving van functies in het 
gebied Kleine Molen

• behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 
groengebieden: nl. de aanleg van circa 2 ha nieuwe groenzone en behouden van 
beekvalleien

• stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en locatiebeleid: nl. een goede 
verkeersstructuur voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen (zowel voor privaat 
gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, als voor fi etsers en voetgangers).


