
Kernwinkelgebied Wevelgem 
Acaciastraat 

volledige straat 

Brugstraat 
t.e.m. de nummers 74 en 79 

Deken Jonckheerestraat 
t.e.m. de nummers 5 en 14 

Grote Markt 
volledige straat 

Hoogstraat 
volledige straat 

Kortrijkstraat 
t.e.m. de nummers 119 en 136 

Lauwestraat 
t.e.m. de nummers 101 en 116 

Lode De Boningestraat 
volledige straat 

Menenstraat  
t.e.m. de nummers 20 en 47 

Roeselarestraat:  
t.e.m. de nummers 127 en 106 

Schoolstraat  
volledige straat 

Stationsstraat 
volledige straat 

Vanackerestraat 
volledige straat 

 

 

 
 

 
 

*Opmerking: deze afbeelding is louter informatief. Bij de bepaling of een handelspand al dan niet in het kernwinkelgebied is gevestigd wordt enkel gekeken naar het kernwinkelgebied zoals 

omschreven in artikel 6 van het reglement voor de bouw- en renovatiepremie voor handelszaken. 



Kernwinkelgebied Moorsele 

*Opmerking: deze afbeelding is louter informatief. Bij de bepaling of een handelspand al dan niet in het kernwinkelgebied is gevestigd wordt enkel gekeken naar het kernwinkelgebied zoals 

omschreven in artikel 6 van het reglement voor de bouw- en renovatiepremie voor handelszaken. 

Caesar Gezellestraat 
t.e.m. de nummers 46 en 47 

Damberdstraat 
volledige straat 

Ieperstraat 
t.e.m. de nummers 82 en 89 

Karrestraat 
t.e.m. de nummers 57 en 72 

Overheulestraat 
t.e.m. de nummers 62 en 63 

Rozenstraat 
t.e.m. de nummers 80 en 97 

Salinusstraat 
volledige straat 

Secretaris Vanmarckelaan 
t.e.m. de nummers 37 en 38 

Sint-Janstraat 
volledige straat 

Sint-Maartensplein:  
volledige straat 

Vrijstraat 
t.e.m. de nummers 38 en 61 

Warandestraat 
t.e.m. de nummers 67 en 68 

 

 

 
 

 
 



Kernwinkelgebied Gullegem 

*Opmerking: deze afbeelding is louter informatief. Bij de bepaling of een handelspand al dan niet in het kernwinkelgebied is gevestigd wordt enkel gekeken naar het kernwinkelgebied zoals 

omschreven in artikel 6 van het reglement voor de bouw- en renovatiepremie voor handelszaken. 

Bankstraat 
t.e.m. de nummers 63 en 66 

Bissegemstraat 
t.e.m. de nummers 80 en 87 

Dorpsplein 
volledige straat 

Kerkstraat 
volledige straat 

Koningin Fabiolastraat 
t.e.m. de nummers 61 en 64 

Peperstraat 
volledige straat 

Poststraat 
volledige straat 

Rederijkersstraat 
volledige straat 

 

 

 
 

 
 


