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TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER 2016 

De gemeente als regisseur 

De Vlaamse overheid kent de gemeenten een spilfunctie toe in het lokaal woonbeleid. De 
sturing van het lokaal woonbeleid ligt bij de gemeente. 1 aspect van het woonbeleid is het 
doordacht monitoren en aansturen van de woningmarkt om in een voldoende, betaalbaar en 
aangepast aanbod aan woningen te voorzien. Meten is daarbij weten. In 2008 al werkte de 
gemeente een woonprogrammatie uit in het kader van het woonplan en de woonstudie die 
daaraan voorafging.  

De woonstudie bekeek aan de hand van de evolutie van het aantal huishoudens en inwoners 
de behoefte aan bijkomende woningen. Het woonplan geeft aan dat de gemeente bij het 
realiseren van een bijkomend aanbod in de eerste plaats werk wil maken van een voldoende, 
betaalbaar en kwalitatief aanbod in de gemeente. Dit met de nodige aandacht voor jonge 
gezinnen, sociale huisvesting en senioren. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan het activeren 
van het ‘slapend’ aanbod door speculatieve leegstand aan te pakken, onbebouwde percelen te 
activeren door een belasting en inbreidingsprojecten aan te moedigen. De woonprogrammatie 
zelf geeft dan weer een beeld of het voorziene aantal woningen aansluit bij de bestaande 
woonbehoefte. Daarnaast is ze nuttig om toekomstige projecten zowel naar woonvorm als 
ruimtelijk een kwalitatieve invulling te geven.  

In  2008 werd nog een sterkere groei van het aantal huishoudens verwacht dan nu het geval is. 
Sinds 2010 wordt deze te verwachten evolutie jaarlijks bijgewerkt. Aan de hand van 
bevolkingscijfers en in overleg met sociale en private actoren wordt een realistische planning 
gemaakt voor de gemeente. De gemeente wil hiermee de vinger aan de pols houden voor het 
te realiseren aanbod aan woningen. Verwachtingen en aanbod worden op die manier op elkaar 
afgestemd. Dit blijkt ook uit de cijfers. De afgelopen 8 jaar (2008 – 2015) werden zo’n 628 
woningen bijgebouwd in inbreidingsprojecten en nieuwe projecten. Dit is gemiddeld 78 
woningen per jaar. Het aantal huishoudens steeg de laatste jaren met gemiddeld 85 per jaar. 
De verdichting die in de cijfers stedenbouw wordt vastgesteld zorgt er voor dat alsnog een 
voldoende aanbod wordt gecreëerd.  

De programmatie is in die zin een levend document, een werkinstrument voor de gemeente als 
regisseur van het beleid rond wonen en ruimtelijke ordening.  

De actuele woonbehoefte 

De woonprogrammatie sluit zoals gezegd aan bij een concrete woonbehoefte vanuit de 
bevolkingsevolutie en een ruimtelijke visie die zowel binnen de gemeente als op Vlaams 
niveau bestaat. De focus ligt daarbij vooral op het voorzien in de eigen behoefte aan 
bijkomende woningen om het stijgend aantal huishoudens op te vangen en het realiseren van 
een bijkomend aanbod in stedelijk gebied om het buitengebied minder te belasten.  

Vertrekpunt voor het berekenen van de woonbehoefte is het bevolkingscijfer, en belangrijker 
nog, de evolutie van het aantal huishoudens in de gemeente. Alle huidige prognoses gaan 
daarbij uit van een blijvende stijging van het aantal huishoudens, zij het elk jaar een minder 
grote stijging. De gezinsgrootte daalt nog steeds: het aantal koppels met kinderen loopt terug, 
het aantal alleenstaanden, koppels zonder kinderen en eenoudergezinnen stijgt. Tot slot is er 
de toenemende vergrijzing, verzilvering en afhankelijkheidsgraad binnen de bevolking. Al 
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deze elementen hebben als gevolg dat het aantal huishoudens sneller stijgt dan de bevolking 
aangroeit. Dit stellen we in de praktijk ook vast: het aantal inwoners in Wevelgem blijft 
nagenoeg stabiel, het aantal huishoudens daarentegen blijft toenemen. 

Verschillende cijfers zijn voorhanden om de verdere evolutie van het aantal huishoudens in te 
schatten: het woonplan uit 2008, cijfers van de studiedienst van de Vlaamse Regering, de 
gegevens uit het rijksregister, de prognoses van de provincie.  

De woonstudie uit 2007 en het woonplan uit 2008 leggen de toename van het aantal 
huishoudens op tien jaar tijd (tot 2017) op 1260 extra gezinnen of een gemiddeld 126 
huishoudens per jaar.  
De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakte begin 2015 nieuwe projecties voor de 
periode 2015-2030.  De studiedienst voorspelt slechts een beperkte toename van gemiddeld 
26 huishoudens per jaar (12.843 in 2014 tot 13.102 in 2024).  
Ook de provincie maakte voor elke gemeente een berekening van de woonbehoefte in het 
kader van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. De provincie gaat daarbij voor Wevelgem 
uit van een bruto taakstelling van 552 woningen (2012 – 2022), dus 55 per jaar.  
De officiële cijfers van het kadaster die de dienst bevolking elk jaar verzamelt, geven een 
actueel beeld. Daar is de laatste 9 jaar een jaarlijkse stijging van gemiddeld 85 huishoudens 
merkbaar. In elk geval is de verwachting dat het aantal huishoudens jaarlijks nog zal blijven 
stijgen, maar steeds minder snel.  

EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING 
BEVOLKING 

  Woonstudie 
Studiedienst Vl. 

Reg. 
Bevolkingsdienst 

RR 
1997 / 31.105 31.106 

2007 30.926 30.926 30.922 

2010 / 30.909 30.972 

2011 / 30.897 31.070 

2012 31.040 30.893 31.083 

2013 / 30.886 31.089 

2014 / 30.882 31.046 

2015 / 31.057 31.280 

2016 / / 31.264 

2017 31.117 31.016 / 

gemiddeld/jaar  19 -4 8 
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EVOLUTIE VAN HET AANTAL HUISHOUDENS 
HUISHOUDENS 

  Woonstudie 
Studiedienst Vl. 

Reg. 
Bevolkingsdienst 

RR 

1997 11.534 11.538 11.865 

2007 12.340 12.303 12.576 

2010 12.736 12.594 12.867 

2011 / 12.664 12.949 

2012 13.009 12.752 13.042 

2013 / 12.799 13.082 

2014 / 12.843 13.105 

2015 / 12.871 13.301 

2016 / 12.917 13.339 

2017 13.600 12.957 / 
gemiddeld/jaar 
(laatste 10j – RR 9 
jaar)

126 73 85 

Om de eigen woonbehoefte van de gemeente in de toekomst te berekenen, nemen we als 
uitgangspunt de reële cijfers van het rijksregister van eind 2015, waarop de evolutie van de 
gezinsverdunning, zoals door de studiedienst van de Vlaamse Regering vooropgesteld, wordt 
toegepast. Daarbij gaan we er van uit dat het bevolkingsaantal stabiel blijft.  Op basis van 
deze berekening zijn tegen 2024 minimaal ongeveer 366 woningen nodig om aan de eigen 
gesloten behoefte te voldoen (41 woningen / jaar). Tot 2030 gaat het om 527 woningen, een 
jaarlijkse behoefte van 35 woningen.  

BEREKENING TE VERWACHTEN EVOLUTIE HUISHOUDENS 
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Daarnaast is het ook een beleidskeuze om vanuit de taakstelling vanuit Vlaanderen ook 
bijkomend jonge gezinnen aan te trekken. Vlaanderen kiest in zijn Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen immers voor een open en stedelijk Vlaanderen, waarbij minstens 60% van nieuwe 
woningen in stedelijk gebied moet worden gebouwd. De woningdichtheid bij nieuw te 
ontwikkelen projecten binnen dit stedelijk gebied wordt op 25 woningen per hectare gelegd. 
Voor het buitengebied wordt een dichtheid van 15 woningen per hectare als norm gehanteerd.  

De bedoeling is om het stijgend aantal huishoudens dat in Vlaanderen wordt verwacht 
voornamelijk in dit stedelijk gebied op te vangen om op die manier het buitengebied te sparen 
en de open ruimte te behouden. Daartoe werden bij de afbakening van het stedelijk gebied 
zones aangeduid voor bijkomende woningontwikkeling. Het stedelijk gebied Kortrijk dat in 
het kader van deze visie werd afgebakend, bevat grote delen van Wevelgem en Gullegem. 
Moorsele wordt zo dus buitengebied. Het gebied Kleine Molen in Wevelgem en de Ijzerpoort 
te Gullegem werden daarbij aangeduid als nieuw te ontwikkelen woongebied. De gemeente 
kreeg er op die manier in 2008 een taakstelling inzake woningbouw van ongeveer 650 
woningen bij. Gerekend op de horizon 2032 is dit een bijkomend aanbod van 26 woningen 
per jaar.  

De woonprogrammatie dient dus niet alleen bekeken te worden in het licht van een stijgend 
aantal huishoudens, maar ook in het licht van de bijkomende taakstelling die de gemeente 
vanuit Vlaanderen krijgt opgelegd.   

De woonprogrammatie. 

Opbouw 

De opbouw blijft dezelfde: 1 hoofdtabel die de planning voor komende jaren weergeeft en een 
2e kleinere tabel daaronder die weergeeft wat van de programmatie uit 2008 al gerealiseerd 
werd. Er wordt in de hoofdtabel een onderscheid gemaakt tussen Korte Termijn (2017 – 2024) 
Middellange Termijn (2025 – 2032) en de Lange Termijn (2033 - …). Een tweede 
onderscheid wordt gemaakt op niveau van de eigenlijke ontwikkelingen: zijn deze sociaal 
(SHM) of privaat (PRIVAAT).  

Aan gemeenten wordt de verplichting opgelegd om een welbepaald aantal sociale woningen 
te realiseren, het zogenaamde sociaal objectief. Voor Wevelgem ligt dit objectief op 95 
koopwoningen en 5 sociale kavels tegen 2020 en het realiseren van 206 huurwoningen tegen 
2023 (of zelfs 2025). Ook dit wordt in de tabel weergegeven tot 2024. Nieuw is dat de Design 

and Build projecten van de huisvestingsmaatschappij, die een verdichting met zich 
meebrengen ook in rekening worden gebracht.  

Verder wordt in de kolommen groennorm 45m²/WE en groen voorzien volgens BPA 
aangegeven of het project al dan niet onder deze bepalingen valt. Om een hoge woonkwaliteit 
te verzekeren dient immers op wandelafstand van de eigen woonomgeving groen te worden 
voorzien. Daarbij maakt de gemeente werk van een samenhangend netwerk van 
groenstructuren vanuit bestaande natuur- en groenelementen en wenst de gemeente het 
kerngebonden groen te behouden, te versterken en verder uit te werken.  De 
woonprogrammatie geeft dus aan in welke mate groen moet voorzien worden of waar al 
voldoende groen voorzien is.  
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Tot slot wordt ook aangegeven voor welke projecten momenteel wordt gewerkt aan een 
ruimtelijk uitvoeringsplan en staat in de kolom opmerkingen meer uitleg omtrent de stand van 
zaken van het project of waarom geen groen dient te worden voorzien.  

Cijfers en tendenzen 

De programmatie laat in de absolute cijfers zien dat tot 2024 iets minder woningen dan nodig 
en door Vlaanderen gevraagd voorzien worden. Het zelfde geldt voor de ML termijn.  

NODIG EN GEPROGRAMMEERD 
stijg 
huish vlaand. tot frictie tot nodig program 

Jaarlijks nodig tot 2024 41 26

tot 2024 328 208 536 16 552 541

Jaarlijks nodig tot 2032 34 26

tot 2032 544 416 960 29 989 916

Sociale woningen 

Opvallend is het grote aantal sociale projecten dat gepland staat. Vanuit het decreet grond en 
panden werd in 2007 aan elke gemeente een sociaal objectief opgelegd. De oorspronkelijke 
doelstelling voor Wevelgem was om tegen 2020 206 huurwoningen, 95 koopwoningen en 5 
kavels te realiseren. Deze doelstelling werd door Vlaanderen bijgestuurd. Op dit moment 
wordt vanuit Vlaanderen vooral nog ingezet op het realiseren van huurwoningen. Het 
opgelegde objectief moeten gemeenten nu tegen 2023 of zelfs 2025 halen. Het uiteindelijke 
streefdoel voor Vlaanderen is het behalen van 9% sociale huurwoningen op het totale 
patrimonium, per gemeente.  

De gemeente bevestigde in het woonplan de ambitie vanuit het streekpact om op termijn te 
komen tot een aandeel van 11% sociale huurwoningen op het totale woningenbestand. Zo wil 
Wevelgem de bestaande achterstand inzake sociale woningbouw wegwerken.  
De komende jaren levert de bouwmaatschappij een doorgedreven inspanning om het 
oorspronkelijke doel van het sociaal objectief tegen 2020 te halen en tegelijk verder te streven 
naar 9% sociale huurwoningen in de gemeente. Dit betekent wel dat met de Vlaamse 
Overheid een convenant zal moeten worden afgesloten om dit bijkomend aanbod, bovenop 
het sociaal objectief, te kunnen realiseren. Zonder convenant zullen bijkomende woningen 
niet mee gefinancierd worden vanuit Vlaanderen. 

Het aandeel van sociale huurwoningen dat in 2008 5,79% van het totale woningenbestand 
bedroeg, zou op die manier alles bij elkaar genomen tegen 2024 komen te liggen op ongeveer 
8,23%. De bouwmaatschappij komt op die manier tegen 2024 aan een patrimonium van 1041 
huurwoningen. Dit is ook van belang voor het voortbestaan van de bouwmaatschappij als 
zelfstandige entiteit. Het zogenaamde performantiedecreet legt immers een schaalgrootte vast 
voor huisvestingsmaatschappijen van minstens 1000 huurwoningen. Deze moeten tegen 2020 
geprogrammeerd staan om tegen 2024 uitgevoerd te worden. 
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SOCIAAL OBJECTIEF 
doel 2016 2020 2024 

DGP huur 206 120 264 409 

koop 95 54 99 110 

kavel 5 31 33 33 

NULMETING 2008 2016 2020 2024 NULMETING

Huishoudens 12362 13339 13547 13667 12362 

sociale huur 716 836 980 1125 1125 

% sociale huur 5,79 6,27 7,23 8,23 9,10 

SHM 689 760 900 1041 

SVK 19 48 52 56 

OCMW 8 28 28 28 

Typologieën 

Rekening houdend met bovenstaande trend van gezinsverdunning is vooral nood aan kleinere 
typologieën (woning, appartement, bungalow met 1 of 2 slaapkamers), al dan niet aangepast 
voor bejaarden of gehandicapten en in mindere mate aan woningen met veel slaapkamers. 
De cijfers van de dienst stedenbouw geven ook aan dat er nog steeds verder verdicht wordt. 
Het aantal appartementen stijgt vooral in het stedelijk gebied. Verwacht wordt dat deze 
verdichting het kleine ‘tekort’ aan woningen verder zal blijven opvangen.  

CIJFERS STEDENBOUW: TYPOLOGIEËN WONINGEN 
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Activeren leegstand en onbebouwde percelen 

In het woonplan kiest de gemeente er voor om het slapend aanbod verder te activeren. Wat 
leegstand betreft, worden momenteel 27 woningen belast (+- 10% aantal geregistreerde 
leegstaande woningen). Daar zijn ondertussen een 4tal eigenaars die jaarlijks 4000 euro 
betalen op leegstand. Vanuit de inventarisatie zien we wel dat heel wat woningen in 
‘beweging’ komen eens ze op de lijst worden opgenomen. Woningen worden dus sneller dan 
zonder een inventarisatie verkocht, gerenoveerd, … . Daarnaast stellen we ook een verhoging 
van het aantal 2e verblijven vast. Het totaal aantal geïnventariseerde panden ligt op +- 300 
panden, en dit blijft jaarlijks zo. Een groot deel valt dus onder de zogenaamde 
frictieleegstand. In een gezonde markt wordt verwacht dat ongeveer 3% van de panden 
tijdelijk leegstaat om te worden verkocht (voor Wevelgem: op een totaal van +-13000 
woningen gaat dit over 390 woningen). Ook dit is een indicatie dat het goed zit met het 



��

�

bijkomend aanbod. Zolang de leegstand onder de 3% op het totale aantal blijft, is er niet echt 
sprake van een overaanbod.       

De gemeente heeft ook een register van onbebouwde percelen. Deze onbebouwde percelen 
zijn voor een groot stuk meegenomen in de programmatie, waar nieuwe ontwikkelingen te 
verwachten zijn. Enkel percelen in een niet vervallen verkaveling worden in principe belast, 
er zijn wel mogelijkheden om een vrijstelling te bekomen. De gemeente stimuleert dus de 
volledige ontwikkeling van vergunde verkavelingen eerder dan alle onbebouwde percelen te 
willen activeren. Dit ligt ook in de lijn van de doelstellingen uit het woonplan en de 
woonprogrammatie. 133 percelen worden belast, dit aantal blijft jaarlijks stabiel. Toch 
worden nog nieuwe verkavelingen gerealiseerd. Dit betekent dat nieuwe verkavelingen 
ingevuld raken. Zoals bij leegstand blijven wel een aantal percelen onbebouwd en wordt de 
belasting jaarlijks betaald.  

Inbreiding 

Ook nieuwe (grote) private projecten komen in de woonprogrammatie aan bod. De gemeente 
blijft in de eerste plaats aansturen op het activeren van het bestaande aanbod en 
inbreidingsprojecten. Pas daarna kan er sprake zijn van het aansnijden van nieuwe gebieden. 

Voorbeelden van inbreidingsprojecten zijn de sites New Franco Belge en Brille in Wevelgem, 
het Pintohof en de Karrestraat in Moorsele, de site Primus in Gullegem. Voor deze 
inbreidingsprojecten wordt in overleg met de ontwikkelaars gekeken om het voorzien in een 
bijkomend aanbod aan woningen gefaseerd te laten verlopen. Vaak gaat het hier ook om 
projecten die minstens gedeeltelijk in een KMO ontwikkeling voorzien (Europalaan, Brille, 
...). 

De bijkomende taakstelling voor de komende jaren vanuit Vlaanderen wordt gedeeltelijk nabij 
de Ijzerpoort gerealiseerd. In de Kleine Molen heeft de gemeente strategische gronden 
gekocht. Zonder een ontsluiting op deze gronden kan niet gestart worden met de ontwikkeling 
van dit gebied. Het gebied kan dus worden beschouwd als een strategische reserve voor de 
gemeente. Een ontwikkeling op korte of middellange termijn is niet aan de orde. Het 
bijkomend aanbod dat Vlaanderen vraagt wordt in de gemeente in andere projecten wordt 
verzekerd. 

In elk geval is het bijkomend hieraan effectief bestemmingsmatig omzetten van gronden naar 
woongebied niet nodig om aan de woonbehoefte te voldoen.  

Na 2032 

Na 2032 is er nog een reserve voor +- 1500 woningen, waarvan 2/3 voor deelgemeente 
Wevelgem. 500 daarvan zijn voorzien in het gebied Kleine Molen. Bij verdere jaarlijkse 
evaluatie van de woonprogrammatie zal steeds worden geëvalueerd in welke mate dit 
reservegebied aangesneden moet worden.  
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Conclusie 

De gemeente wil met deze programmatie de vinger aan de pols houden wat het te realiseren 
aanbod aan woningen in de gemeente betreft. Verwachtingen en aanbod worden op die 
manier op elkaar afgestemd. Dit blijkt ook uit de cijfers. De afgelopen 8 jaar (2008 – 2015) 
werden zo’n 628 woningen bijgebouwd in inbreidingsprojecten en nieuwe projecten. Dit is 
gemiddeld 78 woningen per jaar. Het aantal huishoudens steeg de laatste jaren met gemiddeld 
85 per jaar. De verdichting die in de cijfers stedenbouw wordt vastgesteld zorgt er voor dat 
alsnog een voldoende aanbod wordt gecreëerd.  

Ook de komende jaren wordt een voldoende aanbod verwacht en gecreëerd, met een 
inhaalbeweging voor sociale woningen. Het oorspronkelijke doel om tegen 2020 206 
bijkomende huurwoningen te creëren en tegelijk verder te streven naar 9% sociale 
huurwoningen in de gemeente wordt behaald. Dit betekent wel dat met de Vlaamse Overheid 
een convenant zal moeten worden afgesloten om dit bijkomend aanbod, bovenop het sociaal 
objectief, te kunnen realiseren. Zonder convenant zullen bijkomende woningen niet mee 
gefinancierd worden vanuit Vlaanderen. 

De meeste private projecten blijven hun tijdshorizon van voorgaande jaren behouden. Enkel 
Kleine Molen wordt nu volledig op de Lange Termijn geplaatst. De gemeente blijft de 
evoluties op de woonmarkt opvolgen om behoefte en aanbod blijvend op elkaar af te 
stemmen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een kwalitatieve ontwikkeling van 
inbreidingsprojecten.  



Woonplanning 26/10//2016

project naam ontwikkelaar oppervlakte dichtheid project groen groen RUP? opmerkingen

ha WE/ha 45 m²/WE BPA

SHM PRIVAAT SHM PRIVAAT SHM PRIVAAT huur koop kavels huur koop kavel

WEV01a posthoorn 1 SHM 4,2282 25 106 WEV01a x

WEV01b posthoorn 2 PRIVAAT 1,06 24 25 WEV01b x RUP Menenstraat Zuid

WEV02a katerstraat 1 SHM 8,467 25 30 15 165 30 WEV02a x

WEV02c katerstraat 3 PRIVAAT 1,97 13 26 WEV02c

WEV03a artoisstraat PRIVAAT 1,7319 35 61 WEV03a x

WEV03b parkstraat PRIVAAT 1,357 25 34 WEV03b x

WEV04 moorselestraat 1 PRIVAAT 1,997 20 20 20 WEV04 x

WEV05c vinkestraat 2 SHM 2,5298 26 65 31 32 2 WEV05c x

WEV06 kleine molen 1 GEMENGD 20,5 24 125 375 WEV06 x RUP Kleine Molen

WEV08 stationsomgeving GEMENGD 3,4747 36 59 22 29 16 59 18 11 WEV08a x RUP Stationsomgeving

WEV10 moorselestraat 2 PRIVAAT 0,957 25 24 WEV10 x

WEV11 roodbaardstraat PRIVAAT 0,5457 46 25 WEV11

WEV14 weverij/New Franco Belge PRIVAAT 3,3918 32 30 50 30 WEV14 x RUP op te maken

WEV15 kweekstraat PRIVAAT 0,9113 25 23 WEV15 x

WEV20 sancta maria PRIVAAT 0,24 104 25 WEV20 RUP Menenstraat Noord B

WEV22 normandiestraat PRIVAAT 0,785 20 16 WEV22 x

WEV24 site Brille PRIVAAT 3 25 75 WEV24 x RUP op te maken

57,1464 26 154 88 44 151 396 658 90 32 2 48 11 0

# WE

GUL01 ijzerpoort-zuid PRIVAAT 3,3726 25 84 GUL01 x

GUL02 ijzerpoort-noord PRIVAAT 2,5834 25 64 GUL02

GUL04 pijplap PRIVAAT 0,8074 25 20 GUL04 x

GUL05 kerselarenlaan PRIVAAT 0,6283 25 16 GUL05

GUL06a pereboomhof SHM 3,9659 25 35 15 49 35 GUL06a x

GUL06b h. consciencestraat PRIVAAT 2,1472 14 30 GUL06b x

GUL07 roterij PRIVAAT 2,4 25 59 GUL07 x RUP Roterij

GUL08 centrum gullegem SHM 0,8269 7 6 6 GUL08 x RUP Gullegem Centrum

GUL09 beekstraat PRIVAAT 3,1378 12 19 20 GUL09 x RUP opmaken

GUL10 europalaan 1 PRIVAAT 6,2021 12 75 GUL10 x

GUL16 bissegemstraat PRIVAAT 0,8702 25 22 GUL 16 x

GUL18 tombroekdreef PRIVAAT 0,2 40 8 GUL18 x

27,1418 19 41 94 15 111 49 212 0 6 0 35 0 0

# WE

MOO01 oude tramweg PRIVAAT 0,9661 14 14 MOO01

MOO02 wagenbrugstraat 1 SHM 1,05 35 37 30 7 MOO02

MOO03 wagenbrugstraat 2 PRIVAAT 0,7319 15 11 MOO03 x

MOO04 meerlaanstraat 1 PRIVAAT 4,9957 15 75 MOO04 x RUP opmaken

MOO06 overheule SHM 5,0607 15 76 MOO06 x RUP opmaken

MOO08 centrum moorsele PRIVAAT 0,2402 125 15 15 MOO08

MOO09 witte molenstraat 1 PRIVAAT 1,5332 18 14 13 MOO09 x

MOO10 t vrije SHM 2,7514 14 38 38 MOO10 x RUP opmaken

MOO11 witte molenstraat 2 PRIVAAT 2,2737 15 34 MOO11 x

MOO12 karrestraat PRIVAAT 0,5248 38 20 MOO12 x RUP Karrestraat

MOO15 zuidhoekstraat PRIVAAT 0,3987 15 6 MOO15

MOO16 Pintohof PRIVAAT 1,4 14 20 MOO16 x RUP Moorsele Centrum

21,9264 14 75 49 0 54 0 210 30 7 0 38 0 0

# WE

Totalen 270 231 59 316 445 1080 140 45 2 141 11 0

501 375 1525 20 DB 187 20 DB 152

339

open ruimte - geen groen te voorzien

RUP goedgekeurd

watertoets,  5,0607/11,4729 ha bebouwbaar, zie ook visie RUP Groene Slinger Moorsele

261

Hier is geen groen te voorzien, gezien het groen in OC De Brouwerij

210

1054

30 serviceflats te realiseren door rusthuis, overleg in kader heraanleg centrum lopende

overleg lopende

watertoets dient te gebeuren

sociale koop appartementen

strategisch groen en woonproject, beperken in bebouwde oppervlakte, brownfieldconvenant

overleg lopende

Hier is geen groen te voorzien, gezien het groen in MOO 04 en 06, overleg lopende

Verkaveling in beroep bij provincie

te bekijken met het totaalpakket van de SHM, soepel te hanteren

ontsluiting moelijk

past in het totaalpakket van de SHM, snelst uit te voeren, in de kern

het nodig groen is voorzien in RUP stationsomgeving, vraag naar cohousing

RUP Leievallei centrum opgestart

zal waarschijnlijk voor 1 woning gebruikt worden

deels KMO en deels wonen te voorzien, gefaseerd uit te voeren naargelang behoefte

pas na Kleine Molen, strategische reserve

deels gerealiseerd, nog appartementen

invulling ook met KMO, brownfieldconvenant 

geen groen gezien nabijheid Ter Walle

mogelijkheid cohousing

te bekijken met het totaalpakket van de SHM, soepel te hanteren

Hier is geen groen te voorzien, gezien het groen in Katerstraat 1 en in het BPA Parkstraat.

groenzone volgens BPA te voorzien

groenzone volgens BPA te voorzien

strategische reserve

RUP voor de raad van state

verkavelingsaanvraag zal worden ingediend

124 54

242 195

135 126

aantal woningen

KT 2017 - 2024 MT 2025 - 2032 KT tot 2020LT 2033- …

SOCIALE ACTOREN

KT 2021 - 2024


