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Rol van de gemeente 
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Rol van de gemeente 

• Noteert de interesse van Ikea om te 
investeren in West-Vlaanderen, concreter in 
Wevelgem. 

• Ontvangt de aanvrager, zoals elke potentiële 
investeerder. 

• Is geen ‘beslissend’ orgaan in dergelijk 
dossier, gelet op ruimtelijk gegeven en 
vereisten inzake mobiliteit. 

• Volgt het dossier van nabij op, want directe 
impact op de gemeente. 

• Is geen eigenaar van de gronden. 



Rol van de Vlaamse overheid 

• Ruimtelijk vlak: gelegen in gewestelijk 

RUP ‘Afbakening stedelijk gebied 

Kortrijk’, omschreven als ‘stedelijk 

landbouwgebied met bijzondere 

potenties’. 

• Investering vereist wijziging van 

gewestelijk RUP = bevoegdheid van 

de Vlaamse regering. 



Rol van de Vlaamse overheid 

• Geen investering mogelijk zonder 

goede mobiliteitsafwikkeling. 

• Deze afwikkeling gebeurt vanop 

autowegen, dus geen gemeentelijke 

wegen. 



Bezorgdheden  

• Impact op de mobiliteit, doorstroming. 

• Impact op huidige landbouw. 

• Impact op directe omgeving, 
nabuurschap. 

• Momenteel nog open ruimte. 

• Impact op lokale handel. 

 Overleg met Boerenbond, Unizo, 
buren, vzw Eensgezond 

 



Kansen 

• Mobiliteitsingrepen door Vlaamse 
overheid mogelijk, ten bate van 
doorstroming. Bijkomend openbaar 
vervoer. 

• Creatie van tewerkstelling. 

• Inbuffering, duurzame ingrepen mogelijk 
voor directe omgeving?  

• Rechtszekerheid voor het gebied 
zoeken naar aanleiding van deze vraag?  



Vraag gemeente 

• Vanuit bezorgdheden: vraag tot 
opmaak planMER (6/1/2016) aan 
bevoegde minister. 

• PlanMER (LER/MOBER) moet milieu-
effecten in kaart brengen. Dit leidt tot 
duidelijk afwegingskader voor 
concreet investeringsproject. 

• Op basis van deze vraag: overleg met 
kabinet en mogelijke investeerder. 



Gebied Ter Biest 

• Gebied is ruimer dan interesse van 
Ikea. 

• Totaalvisie lijkt aangewezen in functie 
van rechtszekerheid. 

• Totaalvisie betekent niet totale 
‘ontwikkeling’, wel duidelijke 
bestemming.  

• Deze bestemming is onderdeel van 
wijziging gewestelijk RUP. 



Rol regio, streekintercommunale 

• Streekintercommunale Leiedal voert 
in opdracht van Vlaamse overheid 
studie uit voor het gebied (Rekover+). 

• Wijziging van gewestelijk RUP 
betekent advies vanuit gemeenten 
binnen dit RUP. 

• In die zin ook besproken op 
conferentie burgemeesters (informeel 
overlegorgaan, niet beslissend). 



Rol gemeente vandaag 

• Zorgen voor correcte informatie. 

• Overleggen met betrokken partijen. 

• Bij planMER: inspraakprocedure mee 

ondersteunen. 

• Adviseren op basis van duidelijke 

informatie. 




