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INLEIDING

1 beslissing tot opmaak

Het CBS besliste op 11 januari 2016 om WVI aan te 
stellen als ontwerper voor de opmaak van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan “Ketenstraat”. Het rup Ketenstraat 
betreft de herziening van het BPA nr. 8 Ketenstraat 
MB dd. 01-01-1983 en gedeeltelijk herzien bij MB dd. 
30-04-1992. De contour van het RUP wordt tevens 
beperkt uitgebreid doordat deze afgestemd wordt op 
aanpalende bestemmingsplannen. 

2 motivering tot opmaak

Met dit RUP wenst de gemeente de ruimtelijke ont-
wikkelingsperspectieven voor de Vierbunderwijk of de 
omgeving van de Ketenstraat vast te leggen in een 
globaal ruimtelijk uitvoeringsplan. De doelstellingingen 
van het RUP incorporeren onder meer:

 ● de actualisatie van het huidige BPA nr. 8 
Ketenstraat en de gedeeltelijke herziening, met 
een kleine zuidoostelijke uitbreiding door afstem-
ming op aanpalende bestemmingsplannen,

 ● het updaten van verouderde voorschriften,
 ● het voorzien van een ruimtelijk kader voor een 

mogelijke reconversie van bedrijfssites naar pro-
jectzones voor wonen i.f.v. ontwikkelingsmogelijk-
heden gerelateerd aan de stationsomgeving,

 ● het (beperkte) resterende erfgoed evalueren en 
eventueel verankerd als erfgoed in het RUP.

Zo kunnen de verouderde voorschriften van het BPA 
Ketenstraat aangepast worden naar de hedendaagse 
context en kunnen krachtlijnen bepaald worden om 
aan de terreinen rond de stationsomgeving kansen 

te kunnen bieden voor de ontwikkeling van een kwa-
litatieve, dynamische stationsomgeving. Dit met bij-
zondere aandacht voor de kwaliteit van de woonom-
geving, de goede inpassing van bedrijvigheid in deze 
woonomgeving.
Het RUP zal o.a. aandacht besteden aan de volgende 
elementen:

 ● De mogelijkheid tot het creëren van een stedelijke 
ontwikkelingszone in de stantionssomgeving en 
het inrichten van centrumvoorzieningen langs-
heen de Izegemstraat.

 ● Een verdere uitbouw van het trage wegen netwerk 
doorheen de wijk om zo ook een vlotte toegang 
naar het station te realiseren

 ● verenigbaarheid van bestaande en nieuwe bedrij-
vigheid met de woonomgeving

 ● kwaliteit van het openbaar domein en de gebouw-
de omgeving

 ● ...

3 in uitvoering van GRS 

De actualisatie van het BPA Ketenstraat door de op-
maak van het grup, is in uitvoering van het GRS dat 
goedgekeurd werd bij Besluit van de Bestendige De-
putatie dd. 19 april 2007. 
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plangebied RUP Ketenstraat
bron: orthofoto W.-Vl. [AGIV, juli 2012]
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FEITELIJKE RUIMTELIJKE CONTEXT

1 situering

Ingelmunster is gelegen in het centrum van de provin-
cie West-Vlaanderen, tussen de steden Roeselare en 
Kortrijk. 

De gemeente grenst in het: 
 ● noorden en oosten aan Meulebeke,
 ● oosten aan Oostrozebeke,
 ● zuidoosten aan Harelbeke,
 ● zuidwesten Lendelede,
 ● westen Izegem.

De gemeente maakt deel uit van de industriële as die 
zich langsheen het kanaal Roeselare-Leie heeft ont-
wikkeld. Deze as bestaat uit twee sterk verstedelijkte 
gebieden: in het westen het gebied rond Roeselare 
[Roeselare, Izegem, Ingelmunster] en in het oosten 
het gebied rond Waregem [Waregem, Wielsbeke, 
Oostrozebeke]. De ruimte is te beschouwen als een 
geïndustrialiseerd stedelijk netwerk op provinciaal ni-
veau. 
Bovenlokale verbindingswegen die de gemeente 
doorkruisen zijn de N50, de N357 en de N399. 
De E403 [Kortrijk-Brugge] is geselecteerd als een ver-
bindingsweg op Vlaams niveau: de gemeente kent zo 
een vlotte ontsluiting naar het hogere wegennetwerk. 
De spoorverbinding Kortrijk - Roeselare loopt in het 
zuidwesten -deels parallel aan het kanaal Roeselare-
Leie- over het grondgebied van Ingelmunster.

Het plangebied van RUP Ketenstraat situeert zich 
ter hoogte van de kern Ingelmunster, in het zuidelijke 
deel. 

 J begrenzing van het plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuiden van de kern 
Ingelmunster, ten zuiden van het Kanaal Roeselare-
Leie en in de directe omgeving van het station van 
Ingelmunster. 

Enerzijds neemt het plangebied een deel van het kern-
gebied van Ingelmunster in, anderzijds vormt het de 
overgang naar het landelijk gebied [zuidelijk]. 

mesosituering van het plangebied RUP Ketenstraat
Het plangebied wordt begrensd door: 

 ● ten noorden: de N357 Izegemstraat als historische 
invalsweg

 ● ten oosten: de spoorlijn Kortrijk - Roeselare
 ● ten zuiden: de Spoorwegstraat en grens sectoraal 

BPA zonevreemde bedrijven ‘Matco’
 ● ten westen: de Rozestraat

Het plangebied van het RUP beslaat een oppervlakte 
van ca. 38ha 51a 65ca. 
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2 bestaande ruimtelijke structuur

De omschrijving van de ruimtelijke structuur heeft be-
trekking op de feitelijke toestand en zijn ruimtelijke 
context. 

2.1 ruimtelijke context
Ruimtelijk gezien vormt het plangebied een zuidwes-
telijke lob door zijn ligging ten zuiden van het kanaal 
Roeselare-Leie met parallel eraan opgespannen N357 
[Izegemstraat], aan de grens met buurgemeente Ize-
gem, op de rand met de zuidelijk gelegen open ruimte 
en begrepen door de oostelijk gelegen spoorlijninfra-
structuur. 

Het gebied zelf wordt omvat door begrenzende infra-
structuren zijnde de N357 Izegemstraat, de spoorlijn  
Kortrijk - Roeselare en de weginfrastructuur Heirweg-
zuid (tot de grens met sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven ‘Matco’) | Spoorwegstraat | Rozestraat. Van 
noord naar zuid loopt door het plangebied en parallel 
aan de Rozestraat & Spoorwegstraat, de Ketenstraat- 
Mezenstraat, welke as een knip kent ter hoogte van de 
groenstructuur. 

Het plangebied kan onderverdeeld worden in volgen-
de ruimtelijke elementen:

[1] in hoofdzaak lintbebouwing ter hoogte van de 
N357 Izegemstraat, waarin begrepen 2 vrijstaande 
villa’s waaronder t ‘kasteeltje’ in een groene setting, 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed
[2] een gedifferentieerde strook ter hoogte van de 
Spoorwegstraat met aan westelijke zijde van de 
Spoorwegstraat een bedrijvencluster [2a] en aan 
oostelijke zijde een diffuse cluster van bedrijvigheid 
- handel - wonen op ruimte kavels - braakliggende 
gronden [2b]

[3] gedifferentieerde bebouwing ter hoogte van de 
Ketenstraat; wonen - beperkte handel en kmo
[4] residentiële woontypologie, in open morfologie 
[Vierbunderwijk]
[5] kleinschalige halfopen bebouwing
[6] voormalige hoevesite aan de Vierbunderstraat
[7] ambachtelijke bedrijvencluster aan de Rozestraat 
en Heirweg-Zuid
[8] ingesloten blok in agrarisch gebruik, bestemd 
KMO
[9] groenstructuur ter hoogte van de Lendeledebeek 
en doorheen de wijkdelen
 

opmaak eigenkaart
sjabloon illustrator

2a 2b

1

3

4

5
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foto 4 - N357 Izegemstraat

foto 8 - open ruimte t.h.v. de Spoorwegstraat

foto 3 - N357 Izegemstraat

foto 7 - Spoorwegstraat

foto 2 - N357 Izegemstraat x Ketenstraatfoto 1 - N357 Izegemstraat

foto 9 - Spoorwegstraat - Rozestraat

foto 5 - Spoorwegstraat richting station foto 6 - Spoorwegstraat
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foto 13 - Rozenstraat, braakliggend terrein

foto 17 - Klompenmakersstraat

foto 12 - Rozenstraat, bedrijfscluster

foto 16 - Hüllhorststraat

foto 11 - Rozestraat x Schrijnwerkersstraatfoto 10 - Rozestraat

foto 18 - Weversstraat

foto 14 - Ketenstraat foto 15 - Ketenstraat
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foto 22 - Timmermanstraat

foto 26 - Lendeledebeek t.h.v. Spoorwegstraat

foto 21 - Schrijnwerkersstraat

foto 25 - speelterrein Timmermanstraat

foto 20 - Mandenmakersstraatfoto 19 - Leeuwerikenstraat

foto 27 - hoeve Vierbunderstraat

foto 23 - groenzone Metselaarsstraat foto 24 - buurtpark 
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2.2 nederzettingsstructuur

 J bebouwingstypologie en morfologie
Het plangebied wordt naar bebouwingstypologie als 
volgt gekenmerkt:

 ● langsheen de N357 Izegemstraat, in het seg-
ment begrepen tussen Spoorwegstraat - tracé 
ingebuisde Lendeledebeek: een gesloten bebou-
wingstypologie, gekenmerkt door het voorkomen 
van vnl. ééngzinswoningen en handelspanden, 
overwegend met 1 tot 2 bouwlagen en overwe-
gend hellend dakvolume. Vervolgens in het seg-
ment vanaf ingebuisde beek tot Rozestraat: een 
aaneengesloten lintbebouwingstypologie onder de 

vorm van ééngezinswoningen, gaande van 1 tot 3 
bouwlagen, met overwegend 2 bouwlagen en een 
hellend dakvolume. In dit segment komen enkele 
panden in open bebouwingstypologie voor, waar-
van 2 meer naar achter gelegen villa’s [waaron-
der  ‘Kasteeltje’ nr. 135 opgenomen in inventaris 
bouwkundig erfgoed]. 

 ● langsheen de Ketenstraat, aan oostelijke zijde een 
aaneengesloten bebouwingstypologie onder de 
vorm van ééngezinswoningen, perceelsstructuur 
gekenmerkt door relatief diepe tuinen, overwe-
gend met 2 bouwlagen en een hellend dakvolume. 

 ● langsheen de Ketenstraat, aan weste-
lijke zijde een eerder open tot halfopen 

bebouwingstypologie onder de vorm van éénge-
zingswoningen gekenmerkt door relatief diepe tui-
nen waarop in achtergelegen orde veelal loodsen 
opgericht zijn. Overwegend met 1 tot 2 bouwlagen 
en een hellend dakvolume. 

 ● vanaf de kruising Ketenstraat x Nachtegaalstraat, 
binnen de volledige Vierbunderwijk; een residenti-
ele open typologie, onder de vorm van ééngezins-
woningen op traditionele kavelgrootte, overwe-
gend met 1 bouwlaag en een hellend dakvolume;

 ● in het noordwesten, ter hoogte van de wijk 
‘Timmermanstraat’, een halfopen tot geschakelde 
typologie onder de vorm van ééngezinswonin-
gen met een zekere groepsbouwtypologie met 1 
bouwlaag en een hellend dakvolume;

 ● langsheen de Rozestraat in het noorden, alwaar 
woonbebouwing onder de vorm van ééngezinswo-
ningen in een open, halfopen tot geschakelde ty-
pologie, overwegend als 1 bouwlaag met hellend 
dak en eerder beperkt voorkomend; 2 bouwlagen 
met overwegend hellend dak. 

 ● langsheen de Spoorwegstraat grootschalige 
bebouwingstypologie onder de vorm van bedrijfs-
gebouwen, aansluitend residentiële ééngezinswo-
ningen op ruime kavels onder de vorm van open 
bebouwingstypologie met overwegend 1 bouw-
laag en een hellend dakvolume; 

 ● in de bocht Rozestraat - Spoorwegstraat midden-
schalige bedrijfsgebouwen.

2.3 verkeersstructuur
De N357 Izegemstraat is een lokale weg I. Lokale 
verbindingswegen verzorgen de verbinding van Ingel-
munster met de omliggende gemeenten. Alle overige 
wegen zijn als lokale weg III [zowel wijkstraten, lande-
lijke wegen en erftoegangswegen] geselecteerd. 

opnameplaats foto’s
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 J doorsteken in het weefsel
Het plangebied kent een vrij fijnmazig net van voet-
gangers- en fietsdoorsteken binnen de wijk zelf. Bin-
nen het openbaar domein en vaak als onderdeel van 
de opgenomen groenstructuur, zijn diverse fiets- en 
voetgangersdoorsteken voorzien in het wijkweefsel. 
Door een pijpekopsysteem en gerichte ‘knippen’ op de 
weginfrastructuur, ontstaat een systeem van doorste-
ken voor het traag verkeer. 

 J openbaar vervoer
Buslijn 81 Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Anzegem 
doet de N357 Izegemstraat aan met halteplaats ‘Peli-
kaan’ ter hoogte van de kruising met de Kleppestraat. 
Eveneens is er een halteplaats ‘Rozenstraat’ op de 
N357, iets ten westen van de Rozenstraat en aan het 
station. Deze buslijn kent op weekdagen een variabele 
frequentie met 8 ritten per dag [op woensdag 6]. Tij-
dens het weekend is er geen aanbod op deze lijn. 

In de onmiddellijke omgeving loopt buslijn 52 Kortrijk-
Tielt. Deze lijn doet de N50D Stationsstraat-Kortrijk-
straat aan en kent in de omgeving van het plangebied 
haltes aan het station en halteplaats ‘Garage’. Deze 
buslijn heeft op weekdagen een frequentie van gemid-
deld 1 verbinding per uur. Tijdens de spitsuren zijn er 
2 verbindingen per uur. Op zaterdag is er 1 verbinding 
per uur en is er vervoer tussen 9u en 17.30u, op zon-
dag 1 verbinding om de 2 uur en dit tussen 10.30u en 
18.30u. 
Het plangebied behoort tot het belbusgebied Izegem-
Ingelmunster-Lendelede-Kuurne. Binnen het plange-
bied van het RUP komen 2 halteplaatsen voor i.f.v. de 
belbus: op de Spoorwegstraat ter hoogte van de ‘Me-
zenstraat’, alsook ter hoogte van het pleintje aan de 
‘Vierbunderstraat’ situeert zich een halteplaats. 

doorsteek Schoenmakers-
straat - Schrijnwerkersstraat

doorsteek Nachtegaalstraat 
naar buurtpark

doorsteek buurtpark

doorsteek Ketenstraat - Me-
zenstraat

doorsteek Hüllhorststraat - 
Mandenmakersstraat

doorsteek Nachtegaalstraat

doorsteek Smedenstraat

doorsteek verlengde Metse-
laarsstraat
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 J bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
De provincie West-Vlaanderen heeft een netwerk uit-
getekend voor de dagelijkse fietsverplaatsingen [= 
functioneel, bv. naar school of het werk]. Het betreft 
fietsroutes over de gemeentegrenzen heen waarbij 
het netwerk in totaal bijna 2.000 km fietsroutes omvat, 
over heel West-Vlaanderen.

Het jaagpad, nl. de Zuidkaai - Kanaalstraat langsheen 
het kanaal Roeselare-Leie fungeert als hoofdroute en 
is aangeduid als een fietssnelweg.
De as Bruggestraat-Stationsstraat-Stationsplein-Kor-
trijkstraat is aangeduid als functionele fietsroute. Ook 
de Gentstraat [in het verlengde van de Izegemstraat] 
en de Lendeleedsestraat [grondgebied Izegem] zijn 
aangeduid als functionele fietsroute. 

2.4 natuurlijke structuur
Binnen het plangebied zijn de natuurlijke waarden eer-
der beperkt. De biologische waarderingskaart vermeld 
volgende waarderingen:

 ● een gedeelte van het perceel gelegen aan de 
Vierbunderstraat | Smedenstraat als onderdeel 
van de hoevesite, is aangeduid als biologisch 
waardevol. Het betreft een soortenrijk permanent 
cultuurgrasland [hp+] met een eerder zwak 
ontwikkelde hoogstamboomgaard [kj-].

 ● De strook openbaar domein begrepen tussen 
de Nachtegaalstraat - Smedenstraat [alwaar de 
Lendeledebeek deels ingebuisd loopt] is aange-
duid als complex van biologisch minder waarde-
volle en waardevolle elementen, het betreft een 
soortenarm permanent cultuurgrasland [hp] met 
bomenrij van populier [kbp] en al dan niet geknot-
te wilg [kbs]. 

 ● Een deel van een achtertuin palend aan deze 
strook, is eveneens aangeduid als biologisch 
waardevol; het betreft een bomenrij van esdoorn 
[kbac]. 

 ● Eveneens palend aan de strook openbaar domein 
zijn enkele achterste perceelsdelen van 3 tuinen, 
aangeduid als een complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen. Het zou 
gaan om een hoogstamboomgaard. Echter, deze 
is op terrein niet meer aanwezig gezien deze ach-
terste perceelsdelen [recentelijk] bebouwd zijn. 

 ● Het buurtparkje [kp] ter hoogte van het bufferbek-
ken op de Lendeledebeek is als een complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen aangeduid. 

sjabloon 
illustratorsjabloon 
illustrator
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 J terreinwaarnemingen
Een opmerkelijke boom markeert de inkom van de 
hoevesite ter hoogte van de Vierbunderstraat. Het be-
treft een rode beuk of Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ 

Laanbeplanting komt eerder beperkt voor binnen 
het plangebied; zo zijn enkele bomen aangebracht 
langsheen de Vierbunderstraat, Smedenstraat, Schil-
dersstraat, Beenhouwersstraat, Hüllhorststraat, Man-
demakersstraat en Schoenmakersstraat. Deze laan-
beplanting komt voornamelijk voor in een grasberm. 

Ter hoogte van de straten Mandemakersstraat - 
Schoenmakersstraat - Hüllhorsstraat is er langsheen 
het openbaar domein een zekere gelaagdheid aange-
bracht in de beplanting [door middel van laagblijvende 
heesters ed.] langsheen het openbaar domein. Voor 
de overige delen betreft het veelal gemaaide grasber-
men. 

2.5 landschappelijke structuur

 J landschapsatlas 
Volgens de landschapsatlas zijn er in het plangebied 
geen lijn- of puntrelicten, ankerplaatsen of relictzones 
aanwezig. 
In de omgeving van het plangebied situeert zich de 
Mandel, aangeduid als lijnrelict. Verder zijn het Kas-
teel van Ingelmunster en de herberg ‘Kapelhof’ aange-
duid als puntrelict. 
Het plangebied is gelegen in het traditionele land-
schap ‘Land van Roeselare - Kortrijk’.

2.6 agrarische structuur
Het plangebied is gelegen binnen de zandleem - 
leemstreek. Aan westelijke en zuidelijke zijde sluit het 
plangebied aan op het agrarisch gebied, het vormt als 
het ware de overgang tussen bebouwd en open land-
schap. 

 J landbouwgebruikspercelenkaart
De landbouwgebruikspercelenkaart omvat de geogra-
fische informatie van de percelen die in landbouwge-
bruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de ver-
zamelaanvraag dat jaar. Deze informatie is afkomstig 
van het Agentschap Landbouw en Visserij. 
Binnen het plangebied zelf komt enkel ter hoogte van 
de hoek Rozestraat een beperkte vorm van landbouw-
activiteit voor alwaar een deel van de grond bestemd 
als kmo-zone binnen het vigerend BPA, op heden be-
werkt wordt als akkerland [maïsteelt]. Het betreft ca. 
8.200 m².
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 J landbouwtyperingskaart
De waarderingsklassen van de landbouwtyperings-
kaart zijn gebaseerd op volgende parameters: bodem-
geschiktheid, bemestingsnormen, perceelskenmerken  
[oppervlakte, huis- of veldkavel, afstand tot de bedrijfs-
zetel, hellingsgraad] en bedrijfskenmerken.
De bedrijfskenmerken zijn gebaseerd op het hoofdin-
komen uit de landbouw, grondbehoefte mestafzet, ver-
grijzing en versnipperingsgraad van de kavels.

Het plangebied is ca. voor de helft aangeduid als niet-
agrarisch. Integraal krijgt het plangebied een zeer lage 
waardering, behoudens een strook ter hoogte van de 
Vierbunderstraat - Loodgietersstraat met lage waarde-
ring en de strook ter hoogte van de spoorweginfrastruc-
tuur waaraan een matige waardering wordt toegekend. 

 J gewenste agrarische structuur [GAS]
De ‘gewenste agrarische structuur’ werd opgemaakt 
voorafgaand aan de ‘herbevestigde agrarische ge-
bieden’. De ‘gewenste agrarische structuur’ geeft een 
beeld van de gebieden welke belangrijk zijn voor de 
landbouw [en die wenselijk worden opgenomen in de 
afbakening van de agrarische structuur] en van gebie-
den die minder structurerend zijn voor de landbouw en 
die niet weerhouden dienen te worden bij de afbake-
ning van de agrarische structuur. Zo wordt voorgesteld 
om structureel aangetaste gebieden, gerealiseerde 
bos- of natuurgebieden uit het agrarisch gebied uit te 
sluiten. Betrokken plangebied werd niet opgenomen 
binnen de gewenste agrarische structuur. Een strook 
ten zuiden van de Spoorwegstraat evenals de bedrij-
vencluster t.h.v. Heirweg-zuid wordt aangeduid als 
structureel aangetast en uit te sluiten uit agrarisch ge-
bied. 

2.7 economische structuur | voorzieningen
Het plangebied kent in hoofdzaak een residentiële 
functie. Binnen de Vierbunderwijk komen enkele klein-
schalige handelsfuncties bij het wonen voor zoals bv. 
kapsalon, fotograaf,... alsook vrije beroepen zoals bv. 
kinesist,... . 
Langsheen de N357 Izegemstraat komt in het segment 
aansluitend bij de stationsomgeving een gemengd lint 
voor met naast het wonen, kleinhandel, openbare en 
private dienstverlening, kmo, vrije beroepen,... . Op 
de hoek van de Vierbunderstraat x N357 is het hotel 
Carnac gesitueerd. Op het domein van t ‘Kasteeltje’ 
was antiekhandel | veilinghuis Devos ondergebracht. 
Langsheen de Spoorwegstraat komt diverse bedrijvig-
heid voor: Drukkerij Feys, brandstoffen Windels, kel-
derbouw Uyttenhove, alsook verderop; Vynda. Ook 
buiten het plangebied komt langs de Spoorwegstraat 
een cluster van ambachtelijke bedrijven voor. Tevens 
situeren zich langs de Ketenstraat een aantal KMO’s, 
al dan niet in tweede bouworde; Piu Manu, bouw-
werken Devos, Elektro Clarijs, ... . Ter hoogte van de 
Rozestraat - Spoorwegstraat situeert zich eveneens 
een bedrijfscluster met daarin de bedrijven F&F | De 
Bosbeke en Vandezande. Langsheen de Rozestraat, 
schuin tegenover een atelier van F&F | De Bosbeke is 
een terrein ingericht als parking gelegen. 
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2.8 toeristisch-recreatieve structuur
Er lopen geen recreatieve fiets- of wandelroutes door-
heen het plangebied. 
Binnen de groenstructuur als onderdeel van het open-
baar domein, zijn er twee speelterreinen ingericht; in 
de wijk Vierbunder ter hoogte van waterbuffer op de 
Lendeledebeek, in de wijk rond de Timmermanstraat 
is eveneens een speelterrein gelegen. 

2.9 lijninfrastructuur
Doorheen het plangebied lopen er geen belangrijke 
ondergrondse of [pijp]leidingen, hoogspanningsleidin-
gen of collectoren. Aan de oostelijke rand van het plan-
gebied is de spoorlijn Kortrijk - Roeselare gesitueerd. 

2.10 fysisch systeem
Het plangebied situeert zich binnen de zandleem-
streek. 
De bodem betreft een matig droge tot matig natte licht 
zandleembodem. Westelijk, richting Katteboombeek - 
Lokkebeek betreft het eerder droge zandgrond. 

Het plangebied heeft een eerder vlak profiel en ligt op 
een gemiddelde hoogte van ca. 15 tot 17,5m [TAW]. 

Drukkerij Feys - Spoorwegstraat

Parking Rozestraat

Vandezande - Rozestraat

Pia Manu - Ketenstraat

Bedrijfsgebouw RozestraatF & F | De Bosbeke - Rozestraat

Vynda - Spoorwegstraat

Brandstoffen Windels - Spoorwegstr. Kelderbouw Uyttenhove - Spoorwegstr. 
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JURIDISCHE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR

1 juridisch kader

De verschillende juridische plannen worden hieronder 
weergegeven. Indien het plangebied in de nabijheid 
van of in het vermelde plan gelegen is, wordt dit aan-
geduid [] in de tweede kolom, een verduidelijking 
kan vermeld worden in de derde kolom.

Naaststaande tabel verduidelijkt de ligging van het plange-
bied in de juridische ruimtelijke structuur.

type plan referentie

gewestplan  gewestplan Roeselare-Tielt [KB 17-12-1979]
herbevestigde agrarische gebieden niet gelegen in HAG
RUP  gelegen binnen de afbakeningslijn gewestelijk RUP ‘afbakening regi-

onaalstedelijk gebied Roeselare’
BPA  herziening van het BPA nr. 8 Ketenstraat met KB dd. 31-01-1983 en 

de latere, gedeeltelijke herziening met MB dd. 30-04-1992
RAMSAR
natura 2000

vogelrichtlijngebied
habitatrichtlijngebied

VEN- gebied, IVON-gebied
historisch permanente graslanden
duinendecreetgebied
onroerenderfgoeddecreet

vastgestelde inventarissen 

beschermingen
onroerenderfgoedrichtplannen en 
erfgoedlandschappen
archeologie 

waterwingebied
atlas der buurtwegen 

rooilijnplan 

VHA, Vlaams hydrografische atlas 

verordeningen

bouwverordening 

- Gemeentelijk stedenbouwkundige verordening met oog op het 
versterken van de woonkwaliteit van 26 mei 2011
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen 
van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen van 13 maart 2014

politieverordening
voorkooprecht
signaalgebieden
onteigeningsplan
landinrichting 
eigendomsstructuur
andere

(venster>tekst en tabellen>
voorwaardelijke tekst: aan/uit)
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1.1 gewestplan
Ingelmunster is gelegen binnen het gewestplan Roe-
selare-Tielt [KB 17-12-1979]. De gewestplanwijziging 
bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 15-12-1998 
hield geen wijzigingen in voor wat betreft de gronden 
gelegen in onderhavig RUP.  
De gronden gelegen binnen de grenzen van onderha-
vig RUP Ketenstraat verkregen de bestemming woon-
gebied. In het zuiden van het plangebied is een zone  
aangeduid als gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
kmo’s, alsook is er een strook agrarisch gebied gele-
gen in aansluiting op de spoorweginfrastructuur.  
 

1.2 herbevestigde agrarische  gebieden
Het plangebied is niet opgenomen binnen de contour 
van herbevestigd agrarisch gebied.  

1.3 RUP’s

 J gewestelijk RUP 
afbakening regionaalstedelijk gebied 
Roeselare

De Vlaamse regering heeft op 21 november 2008 het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regi-
onaalstedelijk Gebied Roeselare definitief vastgesteld.
Dit plan voert een aantal aanpassingen door aan de 
bestemmingen en de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften in delen van de gemeenten Ardooie, 
Hooglede, Izegem, Ingelmunster, Roeselare en Sta-
den.

Het plangebied van het RUP Ketenstraat is gelegen 
binnen de grenslijn van dit gewestelijk RUP en behoort 
bijgevolg tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare. 

gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied 
Roeselare

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in het 
gewestelijk RUP voorschriften worden vastegesteld, 
blijven op het ogenblik van de vaststelling van dit plan 

herbevestigde 
agrarische gebieden
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bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften 
onverminderd van toepassing.

De bestaande voorschriften kunnen door voorschriften 
in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke uivoeringsplannen worden vervangen. Bij 
de vaststelling van die plannen en bij overheidspro-
jecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepa-
lingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de 
decretale bepalingen in verband met de verbindende 
waarde van deze ruimtelijke structuurplannen.

 J gemeentelijke RUP’s
Palend aan de contour van onderhavig RUP situeert 
zich het RUP Kortrijkstraat [BD 27-01-2011].

1.4 BPA’s

 J BPA nr. 8 Ketenstraat
Onderhavig RUP Ketenstraat betreft de volledige her-
ziening van het BPA nr. 8 Ketenstraat met KB dd. 31-
01-1983 en de latere, gedeeltelijke herziening met MB 
dd. 30-04-1992. Het oorspronkelijk BPA Ketenstraat 
werd goedgekeurd bij KB van 06-04-1972 en een eer-
ste maal herzien bij KB dd. 20-07-1979. De tweede 
herziening [KB 31-01-1983] leidt tot huidige BPA Ke-
tenstraat: 

Voor wat betreft de oostelijk gelegen strook begrepen 
tussen de spoorwegstraat en de spoorlijn, werd dit 
BPA voor een derde maal gedeeltelijk herzien [MB 30-
04-1992]:

 J BPA’s in de omgeving
Palend aan de contour van het RUP Ketenstraat situ-
eert zich ten zuiden een “sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven Matco”. 

1.5 VEN en IVON-gebied
Het plangebied is niet gelegen in een VEN- of IVON 
gebied. Ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie 
is het VEN-gebied De Mandelhoek [grote eenheid na-
tuur] gelegen. In het VCRO behoren de VEN- gebie-
den tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden.  

1.6 onroerenderfgoeddecreet
Het onroerenderfgoeddecreet van 12-07-2013 werd op 
17-10-2013 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. 
Op 16-05-2014 werden het ‘Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de uitvoering van het Onroeren-
derfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaamse Re-
gering. 

onroerend erfgoed
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Het onroerend erfgoeddecreet bevat een nieuwe, in-
tegrale benadering van het onroerend erfgoed. Het 
vervangt de drie bestaande decreten [monumenten-
decreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en 
landschapsdecreet van 1996] en de wet uit 1931 op 
het behoud van monumenten en landschappen en vult 
deze aan [o.a. met beheer en handhaving]. 

Dit decreet heeft als doel om het behoud en het be-
heer van de waarden van onze landschappen, monu-
menten en archeologie te verzekeren. Met het nieuwe 
decreet worden de Europese Verdragen geïmplemen-
teerd, [het verdrag voor de bescherming van het ar-
chitecturale patrimonium van Europa [Granada, 3-10-
1985], het Europees verdrag voor de bescherming van 
het archeologisch erfgoed [Valletta 16-01-1992], het 
Europees landschapsverdrag [Firenze, 20-10-2000] 
en de Kaderconventie over de bijdrage van het cultu-
rele erfgoed aan de samenleving [Faro, 27-10-2005]. 
Met het nieuwe onroerenderfgoeddecreet kunnen ste-
den en gemeenten ook meer verantwoordelijkheid en 
inspraak krijgen indien ze een erkenning als ‘erfgoed-
gemeente’ aanvragen.
Een gemeente kan ook instappen in een intergemeen-
telijke onroerenderfgoeddienst [IOED]. Deze IOED 
kan eveneens een erkenning aanvragen, maar krijgt 
hierbij niet de autonomie die een erkend onroerenderf-
goedgemeente krijgt.
 
De gemeente Ingelmunster behoort tot de erkende in-
tergemeentelijke onroerenderfgoeddienst [IOED] RA-
DAR. De gemeente zelf is niet erkend als onroerend 
erfgoed gemeente.

1.6.1 vastgestelde inventarissen
Het onroerenderfgoeddecreet voorziet ook in het jaar-
lijks vaststellen van de [al dan niet bestaande] inven-
tarissen op vlak van erfgoed. Een vaststelling kan ook 
gedeeltelijk gebeuren. Het agentschap Onroerend 
Erfgoed organiseert samen met de gemeente bij elke 
vaststelling een openbaar onderzoek.

Een vaststelling verbindt een aantal rechtsgevolgen 
aan opgenomen erfgoedobjecten die waardevol maar 
niet beschermd zijn.  

Voor een element van een vastgestelde inventaris 
geldt de zorgplicht, motiveringsplicht en informatie-
plicht voor de administratieve overheden [art. 4.1.9 
decreet]. Elke administratieve overheid neemt zoveel 
mogelijk zorg in acht voor de erfgoedkenmerken van 
onroerende goederen die hierin opgenomen zijn. 

Hierbij dient de administratieve overheid in elke beslis-
sing aan te geven, voor een eigen werk of een eigen 
activiteit met directe impact op geïnventariseerd erf-
goed, hoe ze rekening heeft gehouden met deze ver-
plichting. In de beslissing dient opgenomen te worden 
welke geïnventariseerde onroerende goederen er di-
recte impact ondervinden en desgevallend met welke 
maatregelen uitvoering is gegeven aan de zorgplicht 
[artikel 4.2.1. uitvoeringsbesluit]. 

 J de inventaris van het bouwkundig erfgoed
Volgende gebouwen -gelegen binnen het plangebied- 
werden opgenomen binnen de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed [vastgesteld dd. 05-10-2009]:

 ● Izegemstraat 37-41: Eenheidsbebouwing van 
stadswoningen. Eenheidsbebouwing van enkel-
huizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw; 
twee traveeën en twee bouwlagen onder geknikt 
zadeldak [nok parallel aan de straat, leien en 
mechanische pannen]. Rode baksteenbouw, bij 
nr. 41 witbeschilderd, op een met schijnvoegen 
gecementeerde plint. Gevelordonnantie met 
verwerking van traditionele elementen als de rit-
merende Brugse traveeën met metselmozaïek op 
de borstweringen, sierankers, baksteenfriezen en 
houten dakvensters in puntgevel. Afwijkend zijn 
de grijsbeschilderde negblokken met druiplijst, de 
gietijzeren latei met rozetten en deels behouden 
houtwerk met T- indeling.
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 ● Izegemstraat 93: Eclectisch burgerhuis. Verzorgd 
eclectisch burgerhuis uit het eerste kwart van de 
20ste eeuw met voortuintje afgezet door mid-
del van lage breukstenen muur met gietijzeren 
hekwerk tussen bakstenen pijlers. Onderkelderd 
dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwla-
gen onder zadeldak [nok parallel aan de straat, 
mechanische pannen]. Verankerde donkere 
baksteenbouw met een roodbakstenen gevelpa-
rement verlevendigd door middel van een sokkel 
van breuksteen en, naar traditioneel gebruik, door 
middel van banden van gele sierbaksteen ter 
hoogte van de vensterdorpels. Combinatie van 
lijstgevel met gootlijst op uitgewerkte consoles en 
schoudergevel voor het rechter risaliet. Arduinen 
kruis- en kloosterkozijnen met atypische verhou-
dingen; drielicht met deurvenster en gietijzeren 
leuning in het spaarveld van het risaliet. Deels 
behouden houtwerk, bovenlichten met kleine 
roedeverdeling.

 ● Izegemstraat 99-101: Twee burgerhuizen. Twee 
art-decogetinte enkelhuizen in spiegelbeeld-
schema, uit de jaren 1920; twee traveeën en twee 
bouwlagen onder plat dak. Geelbruine baksteen-
bouw onder meer met decoratieve strekse ver-
banden. Centrale deurpartij tussen korte lisenen, 
benadrukt door achthoekige bovenvenstertjes 
onder kordon vormende druiplijst, links en rechts 
geflankeerd door driehoekige erkers op kubistisch 
aandoende sokkels. Voorts rechthoekige muur-
openingen, op de begane grond met afgeschuinde 
bovenhoeken. Nr. 99 met deels behouden 
houtwerk.

 ● Izegemstraat 107: Café in de Groene Wandeling. 
Voormalig café “In de Groene Wandeling” zie 
opschrift in het vloermozaïek van het portaal: 
een café “In de Wandeling” aan de Bruggestraat 

wordt reeds in de bevolkingsregisters van 1890 
vermeld. Hoekhuis uit de jaren 1930 in de lijn van 
de nieuwe zakelijkheid, gesigneerd “Raf Gellynck 
Architekt Brugge”; twee bouwlagen onder plat 
dak met afboording door middel van leipannen. 
Afgeronde hoektravee met uitgespaard portaal 
tussen penanten van bruine ceramiektegels. 
Rechthoekige vensters, op de begane grond 
gevat in spaarveld van dito tegels, op de boven-
verdieping opgenomen in een omlopend register. 
Verbouwd. 

 ● Izegemstraat 135: Kasteeltje. ‘Kasteeltje’ uit het 
eerste kwart van de 20ste eeuw, gebouwd op een 
terp, middenin omhaagde tuin met onder meer 
tamme kastanjes en Libanonceders. Traditioneel 
opgevat dubbelhuis van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder schilddak [nok parallel aan 
de straat, mechanische pannen]. Gele en rode 
baksteenbouw, met gebruik van arduin voor 
plint en banden. Markante ronde arkeltjes onder 
kegelvormige leien spits met gietijzeren bekro-
ning. Typerend deurrisaliet met dakvenster onder 
gebogen kroonlijst tussen gestrekte uiteinden. 
Rondbogige muuropeningen; bewaard houtwerk 
met glas- in- loodramen, beglaasde vleugeldeur 
met gietijzeren smeedwerk en dito waaier in 
bovenlicht.

 ● Izegemstraat 149: Burgerhuis. Half vrijstaand 
enkelhuis, uit de jaren 1930 in de lijn van de 
nieuwe zakelijkheid. Voortuintje afgezet door 
middel van laag bakstenen muurtje met typische 
buisleuningen en hekje. Twee à drie bouwlagen 
op verspringend grondplan. Parement van oranje 
sierbaksteen, met afwisselend gebruik van gesin-
terde baksteen; plat dak afgeboord door middel 
van donkere dekstenen. Halfronde bow-window 
en aansluitend balkon met buisleuning in de brede 

linkertravee. Rechts, uitstekend volume van de 
trappenkoker met deur en laddervenster. Deels 
behouden houtwerk. Achterin gelegen garage.

Izegemstraat 93

Izegemstraat 37-41

Izegemstraat 135

Izegemstraat 99-101

Izegemstraat 149

Izegemstraat 107
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 J de landschapsatlas
De landschapsatlas geeft een overzicht van histori-
sche landschapselementen, structuren en gehelen. 
Alle elementen uit de landschapsatlas kunnen vastge-
steld worden.  
De ankerplaatsen definitief aangeduid overeenkom-
stig het decreet 16-04-1996 betreffende de land-
schapszorg worden beschouwd als een vaststelling 
van de landschapsatlas zoals vermeld in Art. 4 en als 
onroerenderfgoedplan zoals vermeld in Hfst 7. Dit is 
eveneens zo voor voorlopig aangeduide ankerplaat-
sen en kunnen bijgevolg definitief worden vastgesteld.

Er komen geen definitief aangeduide ankerplaatsen 
voor in het plangebied noch in de onmiddellijke omge-
ving van onderhavig RUP. 

 J de inventaris van de archeologische zones
Een archeologische zone is een gebied waarvan op 
basis van waarnemingen en wetenschappelijke argu-
menten met hoge waarschijnlijkheid kan aangetoond 
worden dat er archeologische resten of sporen in de 
grond zitten. Indien werken worden uitgevoerd in een 
vastgestelde zone, is er mogelijks de verplicht tot ar-
cheologisch vooronderzoek, al dan niet gevolgd door 
een opgraving. 

Er komen geen archeologische zones voor in het plan-
gebied van onderhavig RUP. 

 J de inventaris van houtige beplanting met 
erfgoedwaarde

Indien een vergunning vereist is voor het verwijderen 
van een element uit de inventaris houtige beplantin-
gen dient een niet-bindend advies te worden gevraagd 
bij het agentschap Onroerend Erfgoed, of de erkende 
onroerenderfgoedgemeente of bij de intergemeente-

lijke onroerenderfgoedsdienst. Het afwijken van het 
advies dient onderbouwd te worden.

Er komt binnen onderhavig RUP geen houtig erfgoed 
voor dat opgenomen is binnen de inventaris. 

 J de inventaris van historische tuinen en parken
In deze inventaris zijn historische tuinen en parken 
van verschillende aard opgenomen [inclusief architec-
turale kenmerken, reliëfcomponenten, padenstructuur, 
bomenbestand,…]

Er zijn geen historische tuinen en parken gesitueerd 
binnen het plangebied van onderhavig RUP. 

1.6.2 archeologie
De Centrale Archeologische Inventaris [CAI] is een da-
tabank die archeologische vindplaatsen in het Vlaams 
Gewest in kaart brengt en de beschikbare informatie 
bundelt. Deze inventaris is op vandaag nog niet vast-
gesteld.

Volgende vindplaatsen -[deels] gelegen in het plange-
bied- werden opgenomen in de Centrale Archeologi-
sche Inventaris:

 ● ID 74059 [archeologische objecten | steentijd]
 ● ID 74054 [archeologische objecten | steentijd & 

late middeleeuwen]
 ● ID 74094 [archeologische objecten | steentijd & 

late middeleeuwen]
 ● ID 74093 [archeologische objecten | steentijd & 

late middeleeuwen]
 ● ID 74065 [archeologische objecten | steentijd & 

late middeleeuwen]
 ● ID 74060 [site met walgracht | late middeleeuwen]
 ● ID 74110 [archeologische objecten | steentijd & 

romeinse tijd & nieuwe tijd]

Volgende vindplaatsen komen voor in de onmiddellijke 
nabijheid van het plangebied:

 ● ID 74052 [archeologische objecten | steentijd & 
late middeleeuwen]

 ● ID 74053 [archeologische objecten | steentijd & 
late middeleeuwen]

 ● ID 74045 [archeologische objecten | steentijd & 
middeleeuwen]

 ● ID 74090 [site met walgracht | late middeleeuwen] 
 ● ID 74091 [site met walgracht | late middeleeuwen] 
 ● ID 74108 [site met walgracht | late middeleeuwen]

centrale archeologische inventaris
bron: online databank cai.onroerenderfgoed.be [nov. 2016]
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1.7 atlas der buurtwegen
De wet van 1841 verplichtte de gemeenten tot de op-
maak van een inventaris van alle buurtwegen op hun 
grondgebied en ze in kaart te brengen in een atlas der 
buurtwegen, met een beschrijving van de betrokken 
percelen en hun eigenaars. 

De atlas is in West-Vlaanderen opgemaakt per ge-
meente. Er zijn geen atlassen van Brugge, Nieuwpoort 
en Oostende [grondgebied 1841]. De wet van 1841 
was immers niet van toepassing voor de steden die 
[toen] geen landelijk gebied hadden.

Een buurtweg, voetweg / chemin, sentier is een open-
bare weg ingeschreven in de atlas der buurtwegen.
Onder buurtwegen in algemene zin worden zowel de 
chemins als de sentiers begrepen:

 ● chemin of weg waarvan de bedding aan de over-
heid toebehoort, werd in de atlas opgenomen met 
een dubbele volle lijn

 ● sentier of voetweg met een private bedding, maar 
met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van 
doorgang, staan opgetekend met een dubbele 
stippellijn.

Beide wegen zijn voor alle gebruikers vrij toegankelijk 
en mogen dus niet afgesloten worden. Sterker nog, 
de gemeente is in beide gevallen verplicht om ze te 
onderhouden. 

De wet van 1841 stelt de procedure vast om wijzigin-
gen, afschaffingen of nieuwe wegen aan te brengen 
in de atlas, het betreft een Provinciale bevoegdheid.

Volgende chemins vallen samen met gemeentewe-
gen:

 ● Chemin n°5: Izegemstraat N357
 ● Chemin n°8: Rozestraat

Volgende sentier komen voor in het plangebied:
 ● Sentier n° 68: Ketenstraat

Sentier n°67 betreft een gedeeltelijk afgeschafte voet-
weg binnen het plangebied; besluit BD dd. 19-08-1982 
[vervangen door de Vierbunderstraat].

1.8 rooilijnplan
Met betrekking tot de rooilijn van de N357 is het KB 
van 1934 van toepassing. Deze rooilijn werd vastge-
legd binnen het huidige BPA Ketenstraat. 

Vlaams hydrografische atlas: Waterlopen

De Vlaamse Hydrografische Atlas bevat de beheerder 
en de categorie van de waterlopen.

Volgens artikel 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare 
Waterlopen’, daterend van 28-12-1967, gewijzigd bij 
decreet d.d. 28-04-2014 en volgens de richtlijnen van 
dienst waterlopen van de provincie, dient in alle om-
standigheden een vijf meter brede strook, vanaf de oe-
verrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwel-
ving (gesloten profiel), volledig vrij te blijven van elke 
bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met 
de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat 
de toegang tot de waterloop onder meer voor perso-
nen en materieel bij uitvoering van werken aan deze 
waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke 
opslag mag niet in de 5m-strook. Aangelanden, ge-
bruikers en eigenaars van kunstwerken  zijn verplicht 
doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereed-
schap en werktuigen voor de uitvoering van werken te 
laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van 
de ruimingswerken binnen een 5- meterstrook vanaf 
de oever te aanvaarden. 

De onbevaarbare waterlopen worden in drie catego-
rieën gerangschikt [1ste, 2de en 3de].

beschermd 
waterwingbied

atlas der buurt-
wegen

VHA, Vlaams hy-
drografische atlas
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Vlaams hydrografische atlas: Waterlopen

De Vlaamse Hydrografische Atlas bevat de beheerder 
en de categorie van de waterlopen.

Volgens artikel 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare 
Waterlopen’, daterend van 28-12-1967, gewijzigd bij 
decreet d.d. 28-04-2014 en volgens de richtlijnen van 
dienst waterlopen van de provincie, dient in alle om-
standigheden een vijf meter brede strook, vanaf de oe-
verrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwel-
ving (gesloten profiel), volledig vrij te blijven van elke 
bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met 
de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat 
de toegang tot de waterloop onder meer voor perso-
nen en materieel bij uitvoering van werken aan deze 
waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke 
opslag mag niet in de 5m-strook. Aangelanden, ge-
bruikers en eigenaars van kunstwerken  zijn verplicht 
doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereed-
schap en werktuigen voor de uitvoering van werken te 
laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van 
de ruimingswerken binnen een 5- meterstrook vanaf 
de oever te aanvaarden. 

De onbevaarbare waterlopen worden in drie catego-
rieën gerangschikt [1ste, 2de en 3de].

VHA, Vlaams hy-
drografische atlas

Volgens dezelfde wet kunnen buitengewone werken 
van verbetering of wijziging aan onbevaarbare water-
lopen van de tweede en de derde categorie slechts uit-
gevoerd worden na een machtiging van de bestendige 
deputatie van de Provincie.

Binnen het plangebied van het RUP Ketenstraat be-
vindt zich de waterloop WL.7.15. van 2e categorie; het 
betreft de zgn. Lendeledebeek die van noord naar zuid 
door het plangebied loopt als deels ingebuisde water-
loop. In het zuiden van het plangebied loopt de water-
loop in open bedding vanaf het bufferbekken. 
Ten noorden van het plangebied situeert zich het ka-
naal Roeselare-Leie [bevaarbaar], alsook de Mandel 
[1e categorie]. Ten westen situeert zich de vallei van de 

Katteboombeek en de Lokkebeek [2e categorie], ten 
oosten van het plangebied is de waterloop WL. 7.14.A. 
[2e categorie] gelegen. 

Het plangebied behoort tot het Leiebekken en tot het 
VHA-deelbekken ‘Mandel’, in het stroomgebied van de 
Schelde. 

1.9 verordeningen

1.9.1 bouwverordening
Voor het plangebied gelden de volgende stedenbouw-
kundige verordeningen [niet-limitatieve lijst]:

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening in-
zake toegankelijkheid [BVR 05-06-2009 en latere 
wijz.];

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoor-
zieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater [BVR 05-07-2013];

 ● gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de in-
richtingen van gebieden voor dergelijke verblijven 
2.33_3_1 [BVR 08-07-2005];

 ● algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer 2.31_1_1 [BVR 29-04-1997];

 ● provinciale stedenbouwkundige verordening in-
zake het overwelven van baangrachten 2.33_4_1 
[MB 23-07-2008];

 ● gemeentelijk stedenbouwkundige verordening met 
oog op het versterken van de woonkwaliteit van 26 
mei 2011;

 ● gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op 
het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstal-
plaatsen van 13 maart 2014;

1.10 voorkooprecht
Het recht van voorkoop is een wettelijk [of contractu-
eel] recht die de houder ervan de mogelijkheid geeft 
om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te 
kopen bij voorkeur boven ieder andere persoon.

In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een 
eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden 
van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven 
hun recht uit te oefenen.

Als dit recht uitgeoefend wordt, verwerft de begunstig-
de van het voorkooprecht, in de plaats van de kandi-
daat-koper, de aangeboden onroerende goederen. Zij 
koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de 
kandidaat-koper. 

Het voorkooprecht wordt geregistreerd bij de Vlaam-
se Grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij 
[VLM].

Het recht van voorkoop is niet van toepassing op  
gronden gelegen binnen het plangebied. 
Ten noorden van het plangebied situeren zich wel en-
kele gronden waarop een recht van voorkoop geldt. 
De houder van dit recht van voorkoop is W&Z nv.  

1.11 decreten in de rand

1.11.1 grond- en pandendecreet

 J maatregelen betreffende het betaalbaar 
wonen: sociaal objectief

Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en panden-
beleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

voorkooprecht
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Het sociaal objectief legt een aantal te realiseren soci-
ale woningen op per gemeente voor de periode 2009-
2025. Te Ingelmunster bedraagt het bindend gemeen-
telijk objectief voor sociale huurwoningen 80.

voortgangstoets Wonen-Vlaanderen 20161, en meting 
2017
Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voort-
gangstoets uit, die nagaat welke inspanningen de 
gemeente levert om het bindend sociaal objectief te 
bereiken.
De voortgangstoets start met een meting van het soci-
aal woonaanbod; dit gebeurt aan de hand van een ver-
gelijking tussen het gerealiseerde en geplande sociaal 
woonaanbod op 31 december 2015 met het sociaal 
woonaanbod in de nulmeting.
Een gemeente volgt het groeipad:

 ● als zij met de gerealiseerde sociale huurwoningen 
minstens 42,22% van het objectief voor sociale 
huurwoningen heeft bereikt

 ● als zij met de gerealiseerde en de geplande socia-
le huurwoningen samen minstens 50,66% van het 
objectief voor sociale huurwoningen heeft bereikt.

Een gemeente wordt ondergebracht in één van vol-
gende categorieën:

 ● categorie 1: de gemeente volgt het groeipad
 ● categorie 2: de gemeente volgt het groeipad niet.

Indien de gemeente ondergebracht in categorie 1; dan 
is de voortgangstoets ten einde.
De inspanningen op vlak van sociale koopwoningen 
en sociale kavels wordt niet meer beoordeeld door 
Wonen-vlaanderen gezien de Vlaamse regering be-
sliste om de gemeentelijke objectieven voor sociale 
koopwoningen en sociale kavels af te schaffen.

1 https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/
files/wysiwyg/vgt_2016_aangepast_0.pdf

De gemeente Ingelmunster werd bij de definitieve in-
deling bij de voortgangstoets 2016 ondergebracht in 
categorie 1, waardoor de voortgangstoets ten einde is. 

De meting 2017 voor de gemeente Ingelmunster levert 
volgend overzicht op:

deelobjectief huur 80

nulmeting huur 96

aandeel SHM huur op 31/12/2016 113

aandeel SVK huur op 1/11/2016 43

aandeel lok. bestuur huur op 31/12/2016 0

aandeel VWF huur op 31/12/2016

totaal bestaand huuraanbod 154

nettotoename sinds nulmeting [verschil tus-
sen totaal bestaand huuraanbod en nulmeting 
huur]

58

aandeel nettotoename in deelobjectief huur 
[groeipad = minimaal 42,22%]

72,50%

nog te realiseren huurobjectief 22

MJP 2016 13

KTP 2016 0

projecten in uitvoering 13

totaal gepland aanbod sociale huurwoningen 71

aandeel nettotoename en gepland sociaal 
huuraanbod in deelobjectief huur [groeipad + 
20% = minimaal 50,66%]

88,75%

deelobjectief koop 0

aandeel SHM koop op 31/12/2016

aandeel lok. bestuur koop op 31/12/2016 0

totaal gerealiseerd aanbod koopwoningen 0

MJP 2016 2

KPT 2016 0

projecten in uitvoering 10

totaal gepland aanbod sociale koopwoningen 12

deelobjectief kavels 0

aandeel SHM kavel op 31/12/2016 0

aandeel lok. bestuur kavel op 31/12/2016 0

totaal gerealiseerd aanbod kavels 0

definitieve onderverdeling in categorieën 1
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2 vergunningen

Volgnummers zie plan bestaande toestand. 

volg-
nr. 

nr. vergunning nr. gemeente goedkeurings-
datum

omschrijving

verkavelingsvergunning

01 VK/143/1999 15/12/1999

02 VK/150/1985 12/03/1986
03 VK/125/1993 23/09/1993
04 VK/39/1992 17/09/1992
05 VK/145/1978 27/04/1979
06 VK/97/1992 12/11/1992
07 VK/13/2002 7/02/2002
08 VK/54/1995 6/04/1995
09 VK/125/1990 17/01/1992
10 VK/2/1989 24/03/1989
11 VK/95/1992 25/03/1993
12 VK/5/1973 5/01/1973
13 VK/133/1978 6/10/1978
14 VK/148/2005 13/01/2006
15 VK/61/1963 27/06/1963
16 VK/133/2009 20/11/2009
17 VK/35/2014 7/07/2014

Aanwezige verkavelingen binnen contour RUP Ketenstraat
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PLANNINGSCONTEXT

In de ruimtelijke structuurplannen op de verschillende 
beleidsniveaus [Vlaams, provinciaal en gemeentelijk] 
worden uitspraken gedaan die een richtinggevend of 
bindend kader vormen voor onderhavig ruimtelijk uit-
voeringsplan. In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.

1 op vlaams niveau

1.1 RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen [RSV] is vast-
gesteld door de Vlaamse regering op 23-09-1997. Het 
omvat een informatief, richtinggevend en bindend ge-
deelte.
Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
aan voor vier structuurbepalende elementen en com-
ponenten op Vlaams niveau:

 ● stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;
 ● elementen van het buitengebied;
 ● economische knooppunten;
 ● lijninfrastructuren.

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt 
op kernachtige wijze uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaan-
deren open en stedelijk’.

Concreet is het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau ge-
richt op:

 ● het versterken van stedelijke gebieden en netwer-
ken door bundelen van functies en activiteiten;

 ● het behoud en de versterking van het buitenge-
bied door bundeling van wonen en werken in de 
kernen van het buitengebied;

 ● het concentreren van economische activiteiten in 
economische knooppunten;

 ● het optimaliseren van de bestaande verkeers- en 
vervoersstructuur en het verbeteren van het open-
baar vervoer.

Het RSV vormt het kader voor de provinciale en ge-
meentelijke structuurplannen en werkt aldus door op 
het provinciale en gemeentelijke niveau.

Op 12-12-2003 heeft de Vlaamse regering de ge-
deeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen definitief vastgesteld. In deze herziening 
komen er twee belangrijke aspecten aan bod: 

 ● ruimte voor wonen enerzijds 
 ● en ruimte voor bedrijvigheid anderzijds.

Op 17-12-2010 heeft de Vlaamse regering de tweede 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren definitief vastgesteld. De tweede herziening gaat 
hoofdzakelijk over het actualiseren van het cijferma-
teriaal rond wonen, werken, open ruimte, recreatie en 
infrastructuur. Er is tevens een afstemming met het 
decreet grond- en pandenbeleid.

Ingelmunster is een gemeente gelegen in het buiten-
gebied. De gemeente valt gedeeltelijk binnen het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en maakt op 
Vlaams niveau deel uit van het stedelijk netwerk “regio 
Kortrijk”. Stedelijke netwerken op Vlaams niveau zijn 
door hun ligging en samenhang van infrastructurele, 
ecologische, functioneel- en/of fysiek-ruimtelijke ken-
merken structuurbepalend voor Vlaanderen.

Als onderdeel van het regionaalstedelijk gebied Roe-
selare, is Ingelmunster ook geselecteerd als econo-
misch knooppunt. In economische knooppunten 
moet de bestaande bundeling behouden en waar mo-
gelijk versterkt worden. 

In het buitengebied overweegt de open ruimte. De na-
tuurlijke en agrarische structuur vormen de fysische 
dragers van de open ruimte. De bebouwde ruimte en 
infrastructuren maken er deel van uit.
De E403 Kortrijk-Brugge, ten westen van Ingelmun-
ster is geselecteerd als hoofdweg. De N37 en N36 als 
primaire weg II. Ingelmunster zelf heeft geen primaire 
wegen op zijn grondgebied.
Het kanaal Roeselare-Leie is geselecteerd als een se-
cundaire waterweg die een ontsluitingsfunctie naar het 
hoofdwaterwegennet vervult. 
De lijn 66 Oostende-Brugge-Roeselare-Kortrijk-Rijsel 
behoort tot het hoofdspoorwegnet. Het station van In-
gelmunster wordt niet weerhouden als hoofdstation.

1.2 ruimtelijke visie op landbouw, natuur en 
bos | afbakeningen

Het RSV wenst het buitengebied te vrijwaren voor de 
essentiële functies landbouw, natuur en bos. 
De Vlaamse overheid bakent op die manier agrarisch 
gebied, natuurgebied, bosgebieden en andere gebie-
den af in ruimtelijke uitvoeringsplannen, in uitvoering 
van het RSV. 
De Vlaamse overheid stelde een ruimtelijke visie op 
die weergeeft welke gebieden behouden blijven voor 
landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuuront-
wikkeling of bosuitbreiding. Deze visie vormt de basis 
voor de gewestelijke uitvoeringsplannen die de be-
stemmingen op perceelsniveau vastleggen. Hieraan 
wordt een operationeel uitvoeringsprogramma gekop-
peld waarin de prioriteiten en fasering zijn vastgesteld.  

Het plangebied is gelegen binnen de regio Leiestreek, 
het afbakeningsvoorstel voor de Leiestreek werd 
goedgekeurd op 14-10-2008.
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Voor de onmiddellijke omgeving van het plangebied 
zijn volgende ruimtelijke concepten van toepassing: 

 ● behoud en versterking van gevarieerde [open/
half open] valleilandschappen met ruimte voor 
waterberging:

 ○ in het regionaalstedelijk gebied Roeselare: 
De Lokkebeekvallei [10.1.8]

 ● ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden 
vrijwaren voor de land- en tuinbouw

 ○ landbouwgebied in de driehoek E403 - ka-
naal Roeselare, Ooigem - Leie [5.1]

 ● ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire elementen: kanaal en beken

 ● ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
 ○ de Lokkebeekvallei [landbouw en natuur 

nevengeschikte functies]

1.3 woningbouw- en woonvernieuwingsgebied
De Vlaamse wooncode voorziet in het afbakenen van 
woonvernieuwingsgebieden en woningbouwgebieden. 
Woningbouwgebieden zijn gebieden waarin het 
Vlaamse Gewest de bouw van nieuwe woningen sti-
muleert via de uitkering van subsidies en tegemoet-
komingen.

Woonvernieuwingsgebieden zijn gebieden waarbin-
nen grote inspanningen noodzakelijk zijn om de woon-
kwaliteit te verbeteren. 

Bij de vaststelling van de subsidies en tegemoetko-
mingen die krachtens de Vlaamse wooncode worden 
toegekend zal rekening gehouden worden met de 
lokalisatie van de woning, hetzij binnen, hetzij buiten 
een dergelijk gebied. Uit de wooncode zelf blijkt dat 
zowel besturen als particulieren aanspraak zullen kun-
nen maken op de voorziene tussenkomst.

Binnen bepaalde woningbouwgebieden en woon-
vernieuwingsgebieden worden bijzondere gebieden 
erkend waarbinnen het recht op voorkoop geldt. Het 
recht van voorkoop heeft tot doel de begunstigden er-
van in staat te stellen bepaalde woningen en percelen, 
bestemd voor woningbouw te verwerven om die ver-
volgens aan te wenden om sociale huur- of koopwo-
ningen of sociale kavels te realiseren.

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in een woning-
bouwgebied. Er werd geen bijzonder gebied aange-
duid. 

1.4 atlas WU-gebied
De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor 
alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of 
ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen 
ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening hou-
dend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke orde-
ning. 
Er is geen woonuitbreidingsgebied gelegen binnen het 
plangebied. 

figuur 25: deelruimte ‘Zuidelijke Leievallei 

bron: ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos, 
Leiestreek

kaarten woningbouw- en 
woonvernieuwingsgebied

in dit geval ook vermelden 
onder ‘juridisch kader>recht 
van voorkoop
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2 op provinciaal niveau

2.1 PRS
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan [PRS] West-
Vlaanderen is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 
6-03-2002. Naast het RSV vormt het PRS een refe-
rentiekader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente.

De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
de provincie West-Vlaanderen sluit aan bij het RSV 
en geeft verdere invulling aan elementen die vragen 
om een samenhangend beleid over de gemeentelijke 
grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het 
kader voor maatregelen waarmee de provincie de ge-
wenste structuur wil realiseren.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De 
provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid 
te behouden en te versterken. Daarom worden voor 
structuurbepalende componenten op provinciaal ni-
veau ontwikkelingsperspectieven toegekend die ver-
schillend zijn naargelang het gebied waarin deze ele-
menten gelegen zijn.

De herziening van het PRS West-Vlaanderen be-
staande uit een informatief, richtinggevend, bindend 
deel en een kaartenbundel in addendum werd goed-
gekeurd op 11 februari 2014 met uitsluiting van de be-
palingen inzake de normen voor sociale woningen op 
vergunningenniveau en op planniveau bij de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur [blz 101].
Het addendum werd aangevuld met een afwegings-
kader en toetsingscriteria inzake planologische ruil en 
aansnijden agrarisch gebied voor wonen.

De visie op provinciaal niveau over de verschillende 
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar ver-
schillende deelruimten. Per deelruimte worden voor 
specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsdoelstellingen geformuleerd.

De gemeente Ingelmunster maakt deel uit van de 
Middenruimte. De Middenruimte omvat de stedelijke 
gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. Deze driehoek 
wordt in het westen begrensd door de rug van Westro-
zebeke, in het noorden door de overgang zandleem-
zandstreek en in het zuiden door de Leievallei.
Het beleid binnen deze deelzone en specifiek voor de 
gemeente Ingelmunster beoogt een concentratie van 
dynamische activiteiten binnen het stedelijk gebied,  
het uitbouwen van een multifunctioneel kanaal, het 
versterken van de stedelijke gebieden alsook het opti-
maliseren van de verkeersontsluiting.  

IBinnen de gewenste landschappelijke structuur 
staat het behouden en versterken van de landschap-
pelijke diversiteit en herkenbaarheid centraal. Ingel-
munster wordt omschreven als een ‘nieuw landschap’. 

Voor wat betreft de gewenste ruimtelijke agrarische 
structuur is Ingelmunster gelegen in een “intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur”. Op het niveau 
van het PRS werden geen [bindende] selecties door-
gevoerd van de agrarische structuur.

Naar gewenste structuur voor toerisme en recre-
atie toe, valt Ingelmunster buiten de geselecteerde 
toeristisch-recreatieve netwerken. 

Bij het uitwerken van een gewenste ruimtelijke 
structuur van verkeer en vervoer heeft de provincie 
de opdracht om een selectie te maken van secundaire 

wegen om het wegennet verder te optimaliseren. Er 
wordt gekozen voor een verdere subcategorisering 
van de secundaire wegen in drie types [I, II en III].

Op grondgebied van de gemeente Ingelmunster zijn er 
volgende selecties: 

met betrekking tot de gewenste ruimtelijke natuur-
lijke structuur: 

 ● het gebied tussen het Rodesgoed, ‘t Veld 
en het Merelbos als stimulansgebied kleine 
landschapselementen

 ● het kanaal Roeselare-Ooigem als natte ecologi-
sche infrastructuur van bovenlokaal belang

 ● De Mandel + Oude Mandel [tussen de gebieden in 
het centrum van Ingelmunster, de Baliekouter, de 
bosfragmenten in de vallei van de Oude Mandel] 
als rivier- en beekvallei

met betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur 
toerisme en recreatie:

 ● de stedelijke gebieden als knooppunt 
 ● het kanaal Roeselare-Leie als toeristisch-recrea-

tief lijnelement

met betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur 
verkeer en vervoer:
als secundaire weg categorie 1:

 ● N50: van de N399 [Ingelmunster] tot de R8 
[Kortrijk] 

 ● N399: van de ZW-omleiding, nog aan te leggen 
[Tielt] tot de N50 [Ingelmunster]

 ● N382: van de N43 [Waregem] tot de N357 
[Ingelmunster]

 ● N357: van de N50 tot de N382 [Ingelmunster]
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als secundaire weg categorie 2:
 ● N50: van kruispunt Kortrijkstraat/siemenslaan 

[Oostkamp] tot de N399 [Ingelmunster]

met betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur 
landschap:

 ● het land van Roeselare-Tielt als nieuw landschap
 ● open ruimteverbinding tussen Ingelmunster en 

Oostrozebeke

2.2 woonprogrammatie
De netto-woonprogrammatie tot 2022 voor de ge-
meente Ingelmunster is negatief, er blijkt een aanbod-
overschot. De woonprogrammatie voor Ingelmunster 
werd door de Deputatie goedgekeurd op 27-03-2014. 
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3 op gemeentelijk niveau

3.1 GRS
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd op 19 
december 2006 door de gemeenteraad definitief vast-
gesteld en goedgekeurd door de bestendige deputatie 
op 19 april 2007.
De bepalingen van het richtinggevend en bindend deel 
van het GRS Ingelmunster worden vertaald in het RUP 
daar deze steeds in relatie dienen te staan tot en in 
uitvoering moeten zijn van het GRS.

Hierna wordt beknopt weergegeven wat de kracht-
lijnen zijn van toepassing voor onderhavig RUP. Het 
plangebied is gelegen binnen de entiteit ‘Kern’. 

3.1.1 gewenste ruimtelijke structuur van de enti-
teit ‘Kern’

Binnen de entiteit Kern is het de bedoeling een maxi-
male verweving van uiteenlopende functies na te 
streven, zonder de draagkracht te overschrijden. Ver-
dichting gebeurt op een kwalitatieve manier en de 
vrijliggende binnengebieden worden gedifferentieerd 
aangesneden. 

 J kernversterking door ontwikkeling van goed 
gelegen binnengebieden

De woonfunctie van de kern wordt versterkt door de 
ontwikkeling van binnengebieden. De gebieden wor-
den gedifferentieerd ingevuld, in functie van hun lig-
ging en mogelijkheden. Een goede verbinding voor 
langzaam verkeer met het centrum staat bij de in-
vulling van de gebieden steeds voorop, evenals het 
linken van deze ontwikkelingen met de omliggende 
woonomgeving en het garanderen van voldoende 
groene publieke ruimte. 
Noot: W15, Vierbunder uitbreiding - zoals aangegeven 
op kaart 18 ‘niet uitgeruste gronden binnen woonge-
bied’ ID met een oppervlakte van 29 280m²- wordt 
aangegeven als reeds volledig privaat gerealiseerd. 
Op vandaag zijn er 3 percelen braakliggend gezien 
ambachtelijke bestemming binnen BPA Ketenstraat 
met een totale oppervlakte van ca. 8.000m². 

niet uitgeruste gronden binnen woongebied 
bron: GRS Ingelmunster, ID

 J twee evenwaardige ontwikkelingspolen
De stationsomgeving en de markt dienen ingericht als 
twee evenwaardige ontwikkelingspolen. 

De stationsomgeving dient ontwikkeld als intense 
woon-werkomgeving, met een ontwikkeling van sta-
pelbouw, handelszaken en horeca op een verantwoor-
de manier. Specifieke aandacht dient gevestigd op de 
inrichting van de publieke ruimte, die een aantrekke-
lijke plek moet zijn om te vertoeven. 

 J centrumgebied als gemengde woonomgeving 
met verweving van kerngebonden activiteiten

Het centrumgebied wordt verder uitgebouwd als ge-
mengd woongebied, waarin verschillende functies 
verweven voorkomen. Nieuwe voorzieningen op maat 
van de kern worden bij voorkeur in het centrumgebied 
geconcentreerd, zodat ze op loopafstand van elkaar 
bereikbaar zijn. Bij verweving van diverse functies 
dient er op gelet dat zich geen functies vestigen die de 
ruimtelijke draagkracht van de woonomgeving over-
schrijden. Waar ruimtelijk verantwoord, kan in het cen-
trumgebied stapelbouw worden toegelaten. 

 J definiëren toegangspoorten
Het belang van toegangspoorten ligt enerzijds in de 
ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde en ander-
zijds in de verkeersleefbaarheid van het centrum. Aan 
westelijke zijde situeert zich een toegangspoort tot 
de gemeente op de Izegemstraat. Het mobiliteitsplan 
voorzien verkeersremmende maatregelen alsook het 
creëren van een poorteffect. 
De Izegemstraat is ondertussen heringericht: ter hoog-
te van de kruising met de Katteboombeek is een toe-
gangspoort gecreeërd door middel van een beperkte 
asverschuiving met middengeleider. 
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 J bestaande, historisch gegroeide bedrijven in 
de kern op een ruimtelijk verantwoorde manier 
op eigen terrein verder laten ontwikkelen

Voor een aantal bestaande, historisch gegroeide en 
vaak relatief grootschalige bedrijven die gelegen 
zijn in de kern van Ingelmunster en verweven zijn 
met de woonomgeving, dient een ruimtelijke oplos-
sing gezocht om deze bedrijven in de toekomst de 
mogelijkheid te bieden zich verder te kunnen hand-
haven op hun huidige terreinen, mits een maximale 
integratie voorzien wordt naar de woonomgeving toe. 
Voor bedrijven gelegen binnen centrumweefsel kan 
onderzoek gebeuren naar creatieve manieren van 
optimale integratie waarbij zo weinig mogelijk nuttige 
oppervlakte verdwijnt. Bij stopzetting van de huidige 
activiteiten kunnen slechts die activiteiten in de plaats 
komen die verweefbaar zijn met de woonomgeving of 
dient de site te worden gereconverteerd tot een kern-
versterkend woonproject, waar naast wonen ook kern-
ondersteunende activiteiten zijn toegelaten. 

3.1.2 gewenste ontwikkeling van de 
deelstructuren

Vanuit de gewenste structuur voor de diverse deel-
structuren, zijn volgende elementen van belang voor 
het RUP:

 J verder uitbouwen van de Mandelvallei als 
drager voor natuur en landschap

Aan de oostelijke zijde van het plangebied situeert 
zich een lokaal ecologische verbinding binnen de 
deelzone Kern. Deze aangeduide lokaal ecologische 
verbinding langsheen de spoorweginfrastructuur ver-
bindt de Mandelvallei via het kanaal en het natuur-
reservaat ‘spoorwegdomein’ richting ‘gave omgeving 
Mispelaarbeek’.gewenste ruimtelijke structuur van de entiteit ‘Kern Ingelmunster’

bron: gemeente Ingelmunster, GRS
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Door lokale ecologische infrastructuur uit te bouwen 
en te laten aansluiten op de Mandelvallei, wenst de 
gemeente de migratie van organismen binnen deze 
vallei naar andere oorden te bevorderen.

 J kleine groenruimten in de bebouwde kern
Binnen de bebouwde zone is het wijkgroen hooguit 
beperkt tot lijn- en puntvormige elementen, zoals laan-
beplanting en heesters op een pleintje. Ze worden als 
stedelijk groen behouden, maar bieden door hun ge-
ringe oppervlakte weinig potenties voor natuurontwik-
keling. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken is de verweving 
en inrichting van nieuwe groenruimten noodzakelijk. 

 J dichtheidsdifferentiatie
Om het draagvlak van een stad te verbeteren en 
om de voorzieningen optimaal te benutten is de ver-
dichting en uitbreiding van het stedelijk patrimonium 
noodzakelijk. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren wordt een na te streven woningdichtheid van 
minimaal 25 woningen per hectare per ‘ruimtelijk sa-
menhangend geheel’ in een stedelijk gebied voorge-
schreven en van minimaal 15 woningen per hectare 
per ‘ruimtelijk samenhangend geheel’ in een kern van 
het buitengebied. Binnen het regionaalstedelijk gebied 
Roeselare dient het richtcijfer van 25 woningen per 
hectare eveneens verder gedifferentieerd. Uitgangs-
punt is een verdichtingsprincipe toe te passen die in 
harmonie te brengen is met de bestaande dichtheid 
van het ruimtelijk samenhangend geheel waarin een 
site zich bevindt. 
 
Als richtdichtheid voor nieuw te ontwikkelen gebieden 
wordt voor de stationsomgeving een richtdichtheid 

van 30 wo/ha aangegeven. De verdichting kan door-
gevoerd worden door toepassing van stapelbouw. 

Langs de belangrijkste invalswegen in het centrum 
evenals in welbepaalde deelgebieden [bv stationsom-
geving] lijkt het aangewezen stapelbouw toe te laten. 
Elders, bv. invalswegen buiten centrum, dient met ui-
terste voorzichtigheid omgesprongen met deze woon-
vorm. Het is immers vanuit ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid van de woonomgeving niet wenselijk dat 
deze woontypologie overal wordt toegepast. In grote 
projecten, waar een stedelijke dichtheid dient te wor-
den gehaald van 25 en meer woningen per hectare, 
moet het uiteraard ook mogelijk zijn om op een ruimte-
lijk verantwoorde manier stapelbouw naast grondont-
sloten woningen te voorzien, teneinde een kwalitatief 
verdicht project te bekomen.
Privacy, bezonning, lichtinval, harmonieuze aanslui-
ting met aanpalende bebouwing, schaal van de be-
bouwing in de ruimere omgeving, … dienen als criteria 
gehanteerd bij de beoordeling van stapelbouw.

 J kwalitatieve woonomgevingen
Kwalitatieve randvoorwaarden moeten hand in hand 
gaan met de richtdichtheden. Tegenover een hoge 
densiteit moet een kwalitatieve inrichting van de woon-
omgeving staan. De wijze waarop deze kwaliteitszorg 
te realiseren is, is op te nemen in een rup.

 J centrumgebied met sterke verweving van 
functies

De omgeving van het station wordt aangeduid als cen-
trumgebied met sterke verweving van functies: een 
menging van verschillende, voor het wonen aanvaard-
bare functies, wordt hier gestimuleerd.

 J uitbouw van het kanaal als structurerend ele-
ment voor toerisme en recreatie

Het toeristisch-recreatief aspect van het kanaal dient 
te worden versterkt; de functionele en recreatieve 
langzaam verkeersverbindingen langs het kanaal wor-
den versterkt evenals recratieve polen geënt op de 
toeristische as van het kanaal.

 J afbouwen doorstroming N357
Het centrum dient enkel toegankelijk te zijn voor be-
stemmingsverkeer. De invalswegen dienen zodanig 
ingericht dat de vooropgestelde snelheid kan afge-
dwongen worden.
De Izegemstraat N357 is ondertussen reeds heringe-
richt met aandacht voor de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers en het uitbouwen van een toegangs-
poort tot Ingelmunster ter hoogte van de Katteboom-
beek. 
Volgende selecties van structuurbepalende elementen 
hebben betrekking op onderhavig RUP: 

 ● lokale weg I: Izegemstraat
 ● hoofdroute fietsverkeer: fietsweg aan de zuidkant 

van het kanaal Roeselare-Leie
 ● lokale route fietsverkeer: Izegemstraat 

tussen grens Izegem en Kortrijkstraat, 
Rozestraat-Spoorwegstraat

Ondersteunende maatregelen en acties welke van 
toepassing zijn bij onderhavig RUP: 

 ● selectie merkwaardige gebouwen of sites met 
specifieke erfgoedwaarde bij de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het betref-
fende gebied

 ● realisatie van poorteffect en verkeersrem-
mende maatregelen langsheen de Izegemstraat 
[gerealiseerd]
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 ● uitbouw fiets- en voetgangersdoorsteken in en 
tussen de woonwijken

3.2 mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster 
werd conform verklaard op 9 februari 2004. Gezien dit 
plan ouder is dan 5 jaar, werd het onderworpen aan 
een sneltoets. Op basis van deze sneltoets werd ge-
kozen voor spoor 3: bevestigen-actualiseren van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, met als doel het mobili-
teitsplan 2004 te toetsen op zijn actualiteitswaarde en 
richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid. 
Dit mobiliteitsbeleidsplan werd definitief vastgesteld 
door de gemeenteraad op 23 november 2010. 

Het beleidscenario van de gemeente Ingelmunster 
gaat uit van volgende krachtlijnen:

 ● Vanuit mobiliteitsstandpunt is kerninbreiding en 
het aansluiten van mogelijke nieuwe woonge-
legenheden en bedrijvigheid op de bestaande 
bebouwing een stuk interessanter dan het verder 
versnipperen van de open ruimte.

 ● Het regionale verkeer [zeker het zware verkeer] 
dient rondom het centrum afgewikkeld te wor-
den. Dit verkeer kan immers via de N50 naar de 
N37 of de N36 afgeleid worden en zo naar het 
hoofdwegennet.

 ● Het parkeerbeleid gaat uit van het stand-still prin-
cipe. Er zal veel aandacht besteedt worden aan 
een goede aanduiding van de grote parkeerloca-
ties in het centrum. Dit moet er voor zorgen dat 
deze beter benut worden.

 ● Het openbaar vervoer dient opgewaardeerd en 
versterkt te worden.

 ● De uitbouw van het fietsroutenetwerk met com-
fortabel en veilig fietsvoorzieningen moet ertoe 

bijdragen dat meer mensen gebruik zullen maken 
van de fiets.

 ● De toepassing van de ondersteunende en flanke-
rende maatregelen moet er eveneens voor zorgen 
dat meer mensen gestimuleerd worden tot het 
gebruik van alternatieve vervoerswijzen.

Uitgangspunt:
Ingelmunster verder ontwikkelen als duurzame, leef-
bare en mobiele gemeente met het faciliteren van 
voetgangers en fietsers, kwaliteitsverbetering van het 
openbaar domein door verdere herinrichting van de 
gemeente en uitbouw van de stationsomgeving als 
goed bereikbaar multimodaal knooppunt. Dit betekent 
in eerste instantie het verder zetten van het huidige 
beleid.

Het mobiliteitsplan 2010 legt de nadruk op de reali-
satie van een verkeersleefbare en –veilige gemeente.
Het beleidsplan gaat uit van vijf basisdoelstellingen:

 ● verbeteren van de verkeersleefbaarheid,
 ● verbeteren van de verkeersveiligheid,
 ● het in stand houden van de bereikbaarheid van de 

kernen,
 ● het vrachtverkeer richten op welbepaalde routes,
 ● het stimuleren van trein, bus en fiets.

Inzake snelheidsbeleid, wordt buiten de bebouwde 
kom, ook voor de Ringlaan, een integrale zone 70 
vooropgesteld. 
Naast de kern van Ingelmunster, de verschillende 
schoolomgevingen en woonwijken wordt ook de sta-
tionsomgeving op termijn opgenomen in de zone 30.

Acties van toepassing voor onderhavig plange-
bied:

In functie van het werkdomein ‘fietsverkeer’ is het aan-
passen of extra beveiligen van de fietsvoorzieningen 
langs de N357 Izegemstraat, de ontdubbeling van het 
fietspad opgenomen. Ondertussen gerealiseerd. 
Ook de uitbouw van fiets- en voetgangersdoorsteken 
in en tussen de woonwijken is als actie opgenomen 
binnen dit domein. 

Binnen het werkdomein ‘verkeersleefbaarheid en 
voetgangersgebieden’ is als actie de inrichting van 
de N357 Izegemstraat tussen grens Izegem en N50d 
opgenomen, alsook het realiseren van een poorteffect 
op de N357 Izegemstraat. Ondertussen gerealiseerd.

 J beleidsvisie trage wegen 
De gemeente Ingelmunster heeft een beleidsplan op-
gesteld. De versie van september 2006 schuift de vol-
gende principes naar voor:

 ● Respect voor landbouwstructuren, door bij het 
herstellen van trage wegen voor logische tracés 
te kiezen;

 ● Functioneel, recreatief, ecologisch en historisch, 
aangezien het de bedoeling is bij de inrichting van 
trage wegen om de verschillende belangen met 
elkaar te verzoenen en tot geïntegreerde oplos-
singen te komen;

 ● privaat versus openbaar, omdat trage wegen 
meestal op private eigendom gelegen zijn maar 
tegelijk worden gekenmerkt door een openbaar 
karakter is de gemeente verantwoordelijk voor 
het onderhoud. De doelstelling is dan ook om te 
komen tot een netwerk van wegen die op een 
verantwoorde manier zijn ingericht en worden 
onderhouden.

 ● Waardevermeerdering, bij afschaffing of ver-
plaatsing van een buurtweg moet de eigenaar 
normaal gezien een meerwaarde betalen aan het 
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gemeentebestuur. De omlegging van een buurt-
weg naar de perceelsgrenzen van een landbouw-
perceel en/of de kosteloze grondafstand kan in dit 
geval zeker als voldoende motivatie beschouwd 
worden om van deze wetgeving af te wijken ver-
mits dit een win-win situatie is voor beide partijen.

Om het uiteindelijke doel, een netwerk van trage we-
gen, te bereiken wordt gewerkt op 4-sporen:

 ● Behoud en herwaardering van bestaande, fysisch 
aanwezige verbindingen

 ● Onderzoek naar te herstellen verbindingen - her-
openen verbindingen

 ● Afschaffen van fysisch niet meer aanwezige ver-
bindingen die geen meerwaarde of functie hebben

 ● Optimaliseren van het netwerk door aanvulling 
met potentiële verbindingen die niet in de atlas 
opgenomen zijn.

In de overzichtskaart van het document zijn geen spe-
cifieke tracés opgenomen die zich in het plangebied 
bevinden. 
Niettegenstaande is er een degelijk uitgebouwd net-
werk aanwezig van doorsteken en trage wegen binnen 
de verkavelde woonwijkstructuur in het plangebied.
In het kader van het optimaliseren van het trage we-
gen netwerk in dit beleidsplan en het in het GRS aan-
gegeven uitbouw van fiets- en voetgangersdoorsteken 
in en tussen de woonwijken en de gewenste verbete-
ring van de bereikbaarheid van het station, kan verder 
gezocht worden naar potentiële verbindingen.

3.3 toetsingskader woonontwikkelingen

In uitvoering van het meerjarig beleidsplan werd een 
toetsingskader (september 2011) voor toekomstige 
woonontwikkelingen opgesteld. Dit toetsingskader be-
staat uit twee grote onderdelen.

Enerzijds is er de algemene visie met het toetsings-
kader. Nieuwe woonontwikkelingen zullen door het 
College van Burgemeester en Schepenen afgetoetst 
worden aan deze visie. Hierbij komen naast ruimtelijke 
elementen ook sociale elementen en duurzaamheid 
aan bod.

Anderzijds zijn er per nog te ontwikkelen gebied speci-
fieke fiches opgemaakt. Deze kan je bekijken door op 
een toekomstige ontwikkeling te klikken. Je kan daar 
zien hoeveel woningen er theoretisch nog kunnen ge-
bouwd worden en met welke specifieke elementen 
je bij een ontwikkeling van het betrokken gebied zal 
moeten rekening houden. Via de website van de ge-
meente kan je dit toetsingskader bekijken.
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KNELPUNTEN EN POTENTIES

1 kwaliteiten

 ● goede ligging voor het wonen: 
 ● dicht bij het station van Ingelmunster;
 ● aansluitend op de N357 Izegemstraat, lokale 

verbindingsweg;
 ● nabijheid van het kanaal Roeselare-Leie waar-

bij het jaagpad, nl. de Zuidkaai - Kanaalstraat 
langsheen het kanaal fungeert als hoofd-
route binnen het BFF en als fietssnelweg is 
aangeduid. 

 ● er zijn naar functies toe, 2 grote groepen van 
activiteiten te onderscheiden: 

 ● wonen, al dan niet gecombineerd met handel, 
horeca, diensten, kleinschalige bedrijven, ...

 ● een 3-tal clusters van ambachtelijke bedrij-
vigheid, uitgestrekt over de Spoorwegstraat, 
geclusterd rond de Heirweg Zuid en geclusterd 
rond Rozestraat. 

 ● overwegend ruimtelijk samenhangende, be-
staande woonomgeving begrepen tussen N357, 
Ketenstraat, Spoorwegstraat en de Rozestraat: 

 ● langsheen de N357 Izegemstraat een gemengd 
lint waarbij verweven met het wonen, kernon-
dersteunende voorzieningen voorkomen; 

 ● rustige woonwijk met verschillende typolo-
gieën, met naar het zuiden toe een meer open 
karakter;

 ● binnen de woonwijkstructuur, heeft elke woning 
z’n eigen parkeerplaats, hierdoor wordt er 
weinig op het openbaar domein geparkeerd 
waardoor er een vrij rustig straatbeeld ontstaat;

 ● er zijn hier geen functies aanwezig die niet met 
elkaar verenigbaar zijn. 

 ● behoorlijk goed uitgebouwd netwerk van door-
steken in functie van het traag verkeer binnen de 
verkavelde woonwijkstructuur;

 ● gekoppeld aan de doorsteken voor traag verkeer, 
groene publieke ruimtes waarbij enkele speelruim-
tes geïntegreerd zijn; 

 ● mogelijkheid tot versterking van woon- en woon-
ondersteunende functies in de buurt van het goed 
bereikbaar multimodaal knooppunt stationsomge-
ving, gelegen binnen het stedelijk gebied; moge-
lijkheid tot woonversterking via de reconversie van 
de bedrijvensites [en aanpalende  percelen] aan 
de Spoorwegstraat.

2 knelpunten

 ● momenteel vormt de bebouwing met diepe tuinen 
langsheen de Ketenstraat [oost] met aansluitend 
de bedrijvensite langsheen de Spoorwegstraat 
een barrière tussen de woonwijk en de 
stationsomgeving; 

 ● de bedrijvensite ter hoogte van de Rozestraat 
wordt omringd door woningen en is op vandaag 
niet voorzien van een groenscherm;

 ● de bedrijvensite ter hoogte van de Heirweg Zuid 
vertoont in zijn algemeenheid een weinig kwali-
tatieve samenhang en is niet voorzien van een 
groenscherm; 

 ● de bedrijvensites langsheen de Spoorwegstraat 
en de daaraan palende eerder diffuus ingevulde 
ruimte met ruime woonkavels en braakliggende 
terreinen, bieden ruimtelijk gezien en gezien 
hun strategische ligging t.a.v. het station van 
Ingelmunster, meer potenties in functie van wonen 
en kernondersteundende voorzieningen, i.p.v. de 
ruimte blijvend aan te wenden i.f.v. een ambach-
telijke bedrijvigheid; een ruimtelijke transformatie 

van deze strook kan tevens de beeldkwaliteit van 
de omgeving ter hoogte van de spoorlijn op een 
positieve wijze ondersteunen en verhogen;

 ● achterhaalde kmo-bestemming op het perceel van 
‘t kasteeltje langsheen N357 Izegemstraat; 

 ● soms weinig kwalitatieve achter- en zijkanten van 
private kavels ten aanzien van aanpalende open-
bare groenzone of het openbaar domein: diverse 
afwerkingen wat een rommelig beeld geeft;

 ● verouderde stedenbouwkundige voorschriften, 
o.a. met betrekking tot bepalingen inzake inplan-
ting carports en bijgebouwen.

3 potenties

 ● gezien de ligging van het plangebied binnen ste-
delijk gebied, ter hoogte van het goed bereikbaar 
multimodaal knooppunt stationsomgeving;  de be-
drijfssites Spoorwegstraat en de daaraan palende 
eerder diffuus ingevulde ruimte met ruime woonka-
vels en braakliggende terreinen t.o.v. het station, de 
huidige functies en de ontsluitingsmogelijkheden, is 
het aangewezen om op toekomstige ontwikkelings-
mogelijkheden voor wonen te anticiperen; 

 ● door het creëren van een inbreidingsproject dat 
de woonkwaliteit en aantrekkingskracht van de 
stationsomgeving zal versterken;

 ● met inbegrip van de uitbouw van groene pu-
blieke ruimtes; 

 ● het uitbouwen van de west-oostgeoriënteerde 
doorsteken voor traag verkeer richting station; 

 ● ordenen van de diepe achtertuinen van de wonin-
gen langsheen de Ketenstraat; 

 ● mogelijkheid tot verdichten op grote kavels;
 ● creëren van inbreidingsproject. 

 ● het openbaar domein en de groene publieke ruim-
tes behouden en verder versterken; 
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CONTOUR RUP

De begrenzing van het RUP volgt de begrenzing zoals 
vastgelegd in het BPA Ketenstraat, waarbij het RUP 
Ketenstraat een beperkte uitbreiding van de contour 
ten aanzien van het oorspronkelijke BPA voorziet. 
In het noorden van het plangebied is aan de  overzijde 
van de N357 eveneens een RUP in opmaak, waardoor 
het logisch is de grens in het midden van de weg te 
leggen.

Zuidoostelijk wordt een beperkte uitbreiding van het 
plangebied voorzien ten overstaan van het BPA Keten-
straat dit gezien de ligging ten aanzien van aanpalend 
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven ‘Matco’, de be-
grenzing van het RUP Kortrijkstraat. 

verduidelijking tot standkoming contour RUP Ketenstraat

PLANOPBOUW

1 doelstellingen

Algemene doelstelling is de voorschriften te actuali-
seren en deze zo flexibel mogelijk op te vatten, mits 
voldoende garantie en randvoorwaarden inzake kwa-
litatieve invulling, welke vervolgens op vergunningen-
niveau geconcretiseerd worden. 

Specifieke doelstellingen zijn;  
gezien de potenties en ligging van de ambachtelijke 
zones ter hoogte van de Spoorwegstraat, deze be-
stemmingen om te zetten naar de bestemmingsca-
tegorie woongebied en een duurzame transformatie 
mogelijk te maken.
De gemeente wenst kwalitatief duurzaam wonen te 
versterken in relatie tot de stationsomgeving en dit in 
samenhang met bestaande woongelegenheden. In-
breiden op strategisch gelegen locaties, vrijwaart de 
open ruimte van bebouwing conform de visies binnen 
de verschillende beleidskaders en het BRV. 
De gemeente wenst de omgeving van het station op te 
waarderen om zo een dynamische, hernieuwde buurt 
met troeven te creëren. 

Doelstellingen in verband met verweven bestaande 
bedrijvigheid;  
Conform de beleidsdoelstellingen binnen de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur in het PRS dienen 
reconversies binnen de bebouwde ruimte gestimu-
leerd te worden omdat dit de ruimtelijke kwaliteit van 
bepaalde sites en de omgeving kan opwaarderen. Dit 
vanuit het principe duurzaam ruimtegebruik. 

Onderhavig RUP herbestemt enkele zones welke in 
het onderliggende BPA een zuiver ambachtelijke be-
stemming kennen naar een meer op het wonen gere-
lateerde bestemming, waarin zowel de functies wonen 
als met het wonen verenigbare activiteiten worden 
verstaan: (detail)handel, reca, diensten, kantoren, 
kmo, opslag. 
Binnen het RUP gaat de bedrijvigheid t.h.v. de Ize-
gemstraat mee met art. 2 ‘bebouwing met gesloten 
karakter’, de bedrijvigheid t.h.v. de Spoorwegstraat 
wordt opgenomen binnen art. 1 ‘stedelijke ontwikke-
lingszone’. 
Binnen art. 2 worden deze niet-woonfuncties enkel 
toegelaten op het gelijkvloers, met een max. van 350 
m². Binnen art. 1 kunnen de bestaande bedrijfsactivi-
teiten worden behouden en uitbreiden. Indien de hui-Indien de hui-
dige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, dient deze 
zone zich te transformeren naar een meer multifuncti-
onele zone, zoals hierboven werd bepaald.

 J ruimtelijke principes voor reconversie, cf. 
beleidskader PRS, p. 150

 ● opvangen van de noden binnen de gemeente 
Bij reconversies dient een afweging te worden  
gemaakt van alle noden binnen de gemeente 
(lokale bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzienin-
gen, recreatie, lokale handelsfuncties, wonen voor 
diverse doelgroepen, groenvoorzieningen,… ). 
Hierbij dient te worden onderzocht welke van deze 
noden er in het betreffende gebied kunnen worden 
opgevangen.

 ● in relatie met de visie binnen het GRS
 ● functies maximaal verweven. De potenties van 

het gebied dienen maximaal benut te worden voor 
het realiseren van een verwevenheid aan func-aan func-
ties. Van belang hierbij is om rekening te houden 
met het bereikbaarheidsprofiel van het gebied, 
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de reeds aanwezige functies in de omgeving 
en de schaal van de stad, de kern of de overige 
woonconcentratie.

 ● kwalitatieve invulling staat centraal 
De invulling van het reconversiegebied voldoet 
aan een aantal kwalitatieve randvoorwaarden.

 ● De reconversie is kwalitatief en duurzaam. 
Het project is functioneel en ruimtelijk een 
meerwaarde voor de omgeving en heeft een 
beperkte ecologische impact (alternatieve ver-
voerswijzen, waterbeheer, energieverbruik,ruim
tegebruik,…).

 ● De eigenheid en de schaal van de bebou-
wingsconcentratie dient bij de inrichting van het 
reconversiegebied gerespecteerd te worden 
door de bebouwingstypologie, de dichtheid 
en inrichting van de publieke ruimte erop af te 
stemmen.

 ● De bebouwing en/of bebouwingstypologie dient 
maximaal ingepast te worden in de omgeving, 
met respect voor het aanwezige onroerend 
erfgoed. Positief contrasterende architectuur 
behoort tot de mogelijkheden.

 ● Het is noodzakelijk om zowel voldoende pu-
blieke ruimte als kwalitatieve publieke ruimte 
te realiseren in het reconversiegebied onder 
de vorm van groenelementen, wijkgroen, een 
speelruimte, een plein,…

 ● Fiets- en wandelpaden dienen het gebied te 
integreren in het langzaam verkeersnetwerk

 ● De ontsluiting takt aan en bouwt verder op de 
ontsluitingsstructuur van de kern.

zone t.h.v. de Izegemstraat nr. 135 
Dit heeft betrekking op een voormalige likeurstoke-
rij uit de jaren ‘60 waar in het huidige villagebouw 
een veilingzaal is opgestart. De villa met veilingzaal 
werd opgenomen binnen de vastgestelde lijst van het 
bouwkundig erfgoed, het behoud ervan, alsook de 
typerende hoogstambeplanting is eveneens geïmple-
menteerd binnen onderhavig rup. Het behoud van de 
ambachtelijke bestemming binnen het vigerende BPA 
is bijgevolg achterhaald. 
Een herbestemming naar een meer multifunctionele 
zone, waarin naast het wonen tevens met het wonen 
verenigbare functies mogelijk zijn, zoals momenteel 
het huidige veilinghuis, beantwoordt bijgevolg beter 
aan de huidige noden van de site en de onmiddel-
lijke omgeving. Deze invulling is eveneens in relatie 
met het GRS, waarbinnen  het kerngegeven rond de 
Izegemstraat aangeduid wordt als gemengde woon-
omgeving met verweving van kerngebonden acti-
viteiten. Hierbij dient centrumgebied verder te wor-
den uitgebouwd als gemengd woongebied, waarin 
verschillende functies verweven voorkomen. Nieuwe 
voorzieningen op maat van de kern worden bij 
voorkeur in het centrumgebied geconcentreerd, zo-
dat ze op loopafstand van elkaar bereikbaar zijn. Bij 
verweving van diverse functies dient er op gelet dat 
zich geen functies vestigen die de ruimtelijke draag-
kracht van de woonomgeving overschrijden. 
De aspecten van verwevenheid, gemengde woonom-
geving en ruimtelijke draagkracht werd maximaal door-
vertaald binnen de stedenbouwkundige voorschriften.

cluster bedrijfsgebouwen t.h.v. nrs. 73-81
De geclusterde bedrijfsgebouwen t.h.v. de huisnum-
mers 73-81 hebben o.a. betrekking op de logistieke 

dienst van het OCMW, een bedrijf dat diensten levert 
i.f.v. automatisering, en een bakkerij. 
Enkel de achterliggende bedrijfsgebouwen werden 
binnen het BPA bestemd, de gebouwen geënt op de 
Izegemstraat werden in de geschakelde bebouwings-
zone opgenomen en zijn grotendeels één-en meerge-
zinswoningen. Ook hier gelden dezelfde voorgaande 
principes. Cf. het GRS wordt er binnen onderhavig 
plangebied gestreefd naar een maximale verweven-
heid binnen het omliggende woonweefsel, waarbij 
nieuwe voorzieningen zich op maat situeren van de 
kern. Een verdere transformatie naar een louter am-
bachtelijke bestemming voor de achterliggende zone, 
cf. de huidige BPA-bestemming is niet meer wenselijk.

Bedrijfsgebouwen t.h.v. de Spoorwegstraat West 
De site wordt momenteel praktisch volledig ingevuld 
i.f.v. de drukkerij-activiteiten van het bedrijf Feys, wel-
ke een sterk verkeersgenererende activiteit kent en 
door de brandstoffenhandel Windels. De huidige invul-
ling van de site is niet optimaal gelet op de omliggende 
bebouwingscontext i.f.v. het wonen. Een herinvulling 
van de site, meer afgestemd op het omliggende kern-
weefsel, is op termijn aangewezen.
Het bestaande bedrijf kan zich blijven handhaven en 
ook uitbreiden. Bij stopzetting evenwel dient de site 
zich eveneens te transformen naar een multifunc-
tioneel gebied waar verweving van functies het uit-
gangspunt is. De invulling van de site binnen onder-
havig rup is momenteel flexibel ingetekent en kan nog 
verschillende kanten uit, weliswaar onder duidelijke 
randvoorwaarden naar draagkracht, verwevenheid, 
mobiliteit, ... Het wonen dient te gebeuren met een ge-
differentieerde woningtypologie en dichtheid, ruimtelijk 
aangepast aan de omliggende woonomgeving. Niet-
woonfuncties (zoals handel, horeca, met het wonen 
verenigbare bedrijven, kantoren en diensten, open-
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bare en private nuts- en gemeenschapsvoorzienin-
gen, openbare groene ruimten en openbare verharde 
ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve 
voorzieningen) zijn slechts toegelaten voor zover de 
ruimtelijke draagkracht van de (woon)omgeving niet 
wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met 
zijn (woon)omgeving en de aard van de bestemming 
en de ermee gepaard gaande activiteiten geen abnor-
male hinder en/of risico’s met zich meebrengen.

2 zonering

Uitgaande van de doelstellingen en de inrichtingsprin-
cipes voor de diverse onderdelen van het plangebied 
omvat het grafisch plan diverse bestemmingsgebie-
den. 

Voor elk van deze gebieden worden naast de cate-
gorie van gebiedsaanduiding de belangrijkste bestem-
mings-, inrichtings- en/of beheervoorschriften aange-
geven. 

2.1 art. 1 stedelijke ontwikkelingszone
kenmerken bestaande bebouwing

 ● langsheen de Izegemstraat N357, in het seg-
ment begrepen tussen de Ketenstraat en de 
Spoorwegstraat; gesloten bebouwing ingeplant tot 
op de rooilijn. 

 ● langsheen de Ketenstraat oostelijke zijde een ty-
pologie van vnl. geschakelde gesloten bebouwing 
in clusters, gekenmerkt door een afwisselende 
inplanting t.a.v. de rooilijn en voorzien van diepe 
tuinen. 

 ● de typologie wordt in hoofdzaak gekenmerkt door 
twee bouwlagen en een hellend dak. 

 ● De zone rondomomvat in hoofdzaak 
bedrijfsgebouwen. 

 ● In de Spoorwegstraat aan de oostzijde: 
 ● Aan de oostelijke zijde een versnipperde clus-

ter van bedrijvigheid - handel - wonen op ruimte 
kavels - braakliggende gronden

 ● In de Spoorwegstraat aan de westzijde: 
 ● Een bedrijvencluster waaronder drukkerij Feys 

en tankstation Windels en een villa in het zui-
den van deze zone

opvatting voorschriften
Deze zone wordt als stedelijke ontwikkelingszone op-
gevat. Door de ligging van deze zone als nabije stati-
onsomgeving wordt hier ingezet op een dynamische 
mix van wonen en diverse andere stedelijke functies. 
In GRS wordt voor deze omgeving reeds de kaart ge-
trokken voor een ‘ontwikkelingspool’. Puur commerci-
ele activiteiten zijn bv. niet aan de orde. De gekozen 
opties binnen de bepalingen van art. 1, met name 
wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen, kaderen dus binnen de visie van het 
GRS. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, met 
het wonen verenigbare bedrijven, kantoren en dien-
sten, openbare en private nuts- en gemeenschaps-
voorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en 
recreatieve voorzieningen verstaan. Functies welke 
toegelaten zijn voor zover de ruimtelijke draagkracht 
van de (woon)omgeving niet wordt overschreden, de 
activiteit verenigbaar is met zijn (woon)omgeving en 
de aard van de bestemming en de ermee gepaard 
gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of ri-
sico’s met zich meebrengen. 
Deze toegelaten functies passen binnen de visie van 
het GRS voor de ligging van het gebied binnen de en-
titeit Kern. De gemeente wenst de potenties van dit 
‘stedelijk ontwikkelingsgebied’ maximaal in te zetten 

en te benutten voor een verwevenheid aan functies, 
gelet op onder meer het multi-bereikbaarheidsprofiel 
van de site. 
De voorschriften zijn in die zin ruim opgevat terwijl 
door de overdrukzones en pijlaanduiding toch een 
ruimtelijke differentiatie wordt gemaakt op basis van 
bestaande ruimtelijke structuur en gewenste inpassing 
in de ruimtelijke context.
Omgevingsvergunningen voor grootschalige projec-
ten of projecten gelegen binnen projectzone spoor-
wegstraat west, moeten een inrichtingsstudie voor de 
hele (deel)zone bevatten, aangezien het de bedoeling 
is dat deze zone als een doordacht ruimtelijk geheel 
ontwikkeld wordt. Aangezien deze zone zich in groot-
stedelijk gebied bevindt en in het GRS een richtdicht-
heid van 30 wo/ ha wordt aangegeven voor nieuw te 
ontwikkelen gebieden wordt in de voorschriften een 
richtdichtheid van 30 wo/ha voorop gesteld en een mi-
nimale dichtheid van 25 wo/ha bepaald..
Wat de maximale bouwhoogte betreft, wordt er afge-
stemd met de toegelaten bouwhoogte in het aangren-
zend RUP dat ten oosten van de spoorweg ligt. Daarbij 
worden 4 bouwlagen toegelaten.
Om deze ontwikkelingen kansen te geven wordt het 
maximaal toegestane bebouwingspercentage voor 
deze zone opgetrokken tot 80%.

 J overdruk ‘Projectzone Spoorwegstraat west’
De voorschriften voor deze zone wordt afgesteld op 
een goede ruimtelijke ordening van de bestaande be-
drijven. Rondom de bestaande bedrijven is momen-
teel geen buffer voorzien aangezien de inplanting van 
gebouwen daar niet op was voorzien. Daardoor wordt 
in deze overdrukzone geen bufferzone ingetekend. In 
nabestemming zijn naast wonen ook diverse andere 
functies mogelijk.
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 J overdruk ‘activiteiten met specifieke 
bepalingen’

Omdat deze overdrukzone ontsloten is via de Keten-
straat, als overgangszone met de meer residentiële 
woonomgeving, wordt ervoor gekozen geen functies 
met sterk klantgerichte bezoekersfunctie of sterk ver-
keersgenerende functies toe te laten in deze overdruk-
zone. Daardoor worden bv. handel, horeca, winkels 
met toonzalen uitgesloten voor deze zone. Ook meer-
gezinswonen worden in deze zone niet toegestaan.

 J overdruk ‘pijlaanduiding: 2 bouwlagen’
Deze overdruk zorgt voor een beperking van het aan-
tal bouwlagen om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke 
draagkracht van de Izegemstraat en Ketenstraat niet 
zou worden overschreden. Op de hoek van de Spoor-
wegstraat met de Izegemstraat en in de rest van de 
zone worden 4 bouwlagen toegelaten mits ruimtelijk 
verantwoord. Op de hoek van de Spoorwegstraat met 
de Izegemstraat zou dit kunnen betekenen dat de vier-
de bouwlaag zich meer teruggetrokken ten opzichte 
van de voorgevel positioneert.

 J overdruk ‘indicatieve aanduiding tracé voor 
traag verkeer in publieke groenstructuur’

Dit indicatief tracé heeft als bedoeling het station voor 
de Vierbunderwijk beter toegankelijk te maken voor 
traag verkeer. Aangezien in de stedelijke ontwikke-
lingszone ingezet wordt op een hoogwaardig en kwa-
litatief woonweefsel ingebed in een een duurzame 
publieke groene omgeving is het tracé voor traag ver-
keer bedoeld zich op deze publieke groenstructuur te 
enten.

 J overdruk ‘gebouw met erfgoedwaarde’
Deze categorie wijst op vastgestelde relicten in de in-
ventaris onroerende erfgoed. In de voorschriften wordt 
verplicht om bij iedere aanvraag tot omgevingsvergun-
ning een motivatienota toe te voegen waarbij wordt 
aangegeven op welke manier er wordt omgegaan met 
de erfgoedwaarden.
Het afbreken van het pand is enkel mogelijk indien het 
vervangen wordt door een gebouw met minstens ge-
lijkwaardige architecturale kwaliteiten.

2.2 art. 2 bebouwing met gesloten karakter
kenmerken bestaande bebouwing

 ● langsheen de Izegemstraat N357, vanaf de 
Ketenstraat een typologie van geschakelde geslo-
ten bebouwing in clusters, gekenmerkt door het 
[overwegend] voorkomen van een voortuinstrook, 
sporadisch ingeplant tot op de rooilijn. 

 ● de typologie wordt in hoofdzaak gekenmerkt door 
twee bouwlagen en een hellend dak. 

 ● overwegend een woonkarakter, in functie van een 
ééngezinstypologie. In het segment langsheen de 
N357 vanaf Spoorwegstraat tot aan de voorma-
lige as voor traag verkeer, komt een menging 
van woonondersteunende functies voor [handel, 
diensten, horeca...] 

 J overdruk ‘tuin met beeldbepalende waarde’
Aangezien het ‘Kasteeltje’ en de villa Izegemstraat nr. 
109 door hun de perceelgrootte en het groene karak-
ter 2 groene zone’s vormen in de dichtbebouwde Ize-
gemstraat wordt in voorschriften het behoud van deze 
groene polen verzekerd. Het toegelaten bebouwings-
percentage wordt daarom vastgelegd op 15% en ie-
dere aanvraag tot omgevingsvergunning dient een in-
richtingsstudie voor het volledige perceel te bevatten. 

 J ‘verplichte voorbouwlijn’
Deze verplichte voorbouwlijn is overgenomen van de 
aanduiding van verplichte bouwlijn van het BPA Ke-
tenstraat. De verplichte bouwlijn wordt aangegeven in 
functie van het behoud van het straatbeeld langsheen 
de N357. 

 J overdruk ‘gebouw met erfgoedwaarde’
Deze categorie wijst op vastgestelde relicten in de in-
ventaris onroerende erfgoed. In de voorschriften wordt 
verplicht om bij iedere aanvraag tot omgevingsvergun-
ning een motivatienota toe te voegen waarbij wordt 
aangegeven op welke manier er wordt omgegaan met 
de erfgoedwaarden.
Het afbreken van het pand is enkel mogelijk indien het 
vervangen wordt door een gebouw met minstens ge-
lijkwaardige architecturale kwaliteiten.

 J overdruk ‘te behouden erfgoed’
Deze categorie wijst op het vastgestelde relict ‘Kas-
teeltje’ en de villa Izegemstraat nr 109. Deze catego-
rie wil het voortbestaan van de panden verzekeren 
door de erfgoedwaarden maximaal te beschermen.
Voor deze panden is er dus weinig marge voor ver-
bouwingen of wijzigingen aan het uitzicht ervan vanaf 
het publiek domein. In de voorschriften wordt dan ook 
verplicht om bij iedere aanvraag tot omgevingsvergun-
ning een motivatienota toe te voegen waarbij wordt 
aangegeven op welke manier er wordt omgegaan met 
de erfgoedwaarden.
Deze panden kunnen behoudens overmacht niet afge-
broken worden.

2.3 art. 3 residentieel wonen
kenmerken bestaande bebouwing

 ● De Vierbunderwijk omvat in hoofdzaak vrij-
staande woningen waarbij zo goed als alle 
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percelen ingevuld zijn. Enkel de Hoevesite in 
Vierbunderstraat is nog niet verkaveld. 

 ● Langsheen de Ketenstraat zijn diepe en grotere 
percelen gesitueerd met aanwezigheid van ge-
bouwen in tweede orde.

In het westen van deze zone zijn volgende ruimtelijke 
elementen aanwezig:

 ● groepsbouwtypologie langsheen de 
Timmermanstraat, Schrijnwerkersstraat. 

 ● typologie van halfopen, geschakelde bebouwing 
in clusters, max. 4, in hoofdzaak 1 bouwlaag en 
een hellend dak. 

 ● residentieel karakter, i.f.v. ééngezinstypologie. 
hoofdbestemming wonen, nevenbestemming dien-
sten, thuiskantoorfuncties, vrij beroep, handel

 ● voortuinstrook / onbebouwde ruimte t.h.v. het 
openbaar domein: 

 ● niettegenstaande de architectuur grotendeels 
één geheel vormt, kent de onbebouwde ruimte 
een vrij versnipperd karakter, de voortuinstro-
ken kennen een versnipperd en stenig karakter. 

 ● op sommige plaatsen storende afsluitingen 
t.h.v. het openbaar domein [bv. hoge hou-
ten afsluitingen t.h.v. zijperceelsgrenzen / 
achterperceelsgrenzen] 

opvatting voorschriften
De uniforme vormgeving van halfopen en vrijstaande 
woningen in het hart van de residentieele wijk worden 
als een kwaliteit aanzien. De voorschriften worden bij-
gevolg in die zin opgesteld.
Gelet op het laag dynamisch karakter van de wijk 
wordt enkel bestemming i.f.v. de ééngezinstypologie 
toegelaten. In nevenbestemming worden handel, vrije 
beroepen, diensten en kleinschalige thuiskantoren 
toegelaten.

De gabariten van aan elkaar grenzende woningen 
dienen hetzelfde gabarit aan te nemen. In het gebied 
worden 2 bouwlagen en een bouwlaag in het dak toe-
gelaten zijn.
In de voorschriften is aandacht besteed aan de wens 
om een straatbeeld met een coherent groen karakter 
van voortuinen te bekomen, conform het BPA Keten-
straat. Zo wordt in de voorschriften het groene karak-
ter van voortuin en erfscheidingen gestimuleerd.

 J overdruk ‘activiteiten met specifieke 
bepalingen’

De deelzone wordt als overdruk boven op de ‘residen-
tieel wonen’ voorzien. De toegelaten bestemmingen 
hebben dezelfde aandachtspunten als de overdruk 
‘activiteiten met specifieke bepalingen’ van art. 1. Zo 
wordt ervoor gekozen geen functies met sterk klant-
gerichte bezoekersfunctie of sterk verkeersgenerende 
functies toe te laten in deze overdrukzone.
Het betreffen kavels met een vrij grote perceelsdiepte.
Deze strook dient als tuin voor bewoners en kan als 
dusdanig aangelegd en gehandhaafd worden. Ruimte 
voor niet-woonfuncties zijn mogelijk op het gelijkvloers 
met een max. bebouwingsoppervlakte van 350 m². 

 J overdruk ‘aaneengesloten bebouwing’
In deze overdrukzone wordt gestreefd naar een half-
open en geschakelde woningtypologie.

2.4 art. 4 zone voor ambachtelijke activiteiten
Deze zone is bedoeld voor lokale of ambachtelijke 
bedrijven met een beperkte reikwijdte. Uitzonderingen 
zijn toegestaan voor percelen met bestaande eigen-
domssituaties in functie van het vermijden van restper-
celen gezien deze niet rechtstreeks ontsluitbaar zijn 
op de openbare wegenis, alsook voor het oprichten 
van één bedrijfsverzamelgebouw. De bestaande, in 

deze zone gevestigde bedrijven kunnen bij verbouwen 
herbouwen of uitbreiden de maximumgrens van 5000 
m² overschrijden.

Een deel van art. 4 ‘zone voor ambachtelijke bedrij-
ven’, in het zuidoosten van het plangebied, wordt 
binnen onderhavig rup herbestemd van een, volgens 
het gewestplan agrarische bestemming naar een am-
bachtelijke bestemming. 
Het betreft een restzone, enkel de gebouwen op het-
zelfde perceel zijn volgens het gewestplan bestemd 
als KMO. Het onbebouwde achterliggende gedeelte, 
ingesloten tussen de spoorweg en de (bedrijfs)gebou-
wen heeft een, volgens het gewestplan, agrarische 
bestemming. 
Volgens de GASkaart ‘gewenste agrarische structuur’ 
is deze zone gemarkeert als structureel aangetast, uit 
te sluiten uit agrarisch gebied, volgens de landbouw-
typeringskaart krijgt het perceel een voor de landbouw  
‘lage’ waardering. 
Een herbestemming welke aansluit bij het bestaande 
bedrijfsgebouw is de enige inzetbare bestemming, dit 
gelet op :

 ● het geïsoleerd karakter, nl. ingesloten tussen 
tussen de spoorweg en het bestaande bedrijfsge-
bouw waardoor  het perceel enkel ontsluitbaar is 
via het bestaande bedrijfsgebouw

 ● de directe nabijheid van de spoorweg hypothe-
keert andere functies, zoals wonen, hobbytuin-
bouw end. . 

 ● niet meer inzetbaar i.f.v. de landbouw

 J overdruk ‘bufferzone’
Aan de randen van de zone voor ambachtelijke acti-
viteiten (behalve de zijde Rozestraat-Spoorwegstraat) 
wordt een groene bufferzone voorzien. Deze bufferzo-
ne blijft vrij van bebouwing en voorziet de aanplant van 
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streekeigen struiken en bomen zodanig dat een visu-
ele afscherming, geluidsafscherming en landschappe-
lijke inpassing wordt bekomen.

 J overdruk ‘haag’
Aan de smalle ingang naar het bedrijf met adres 
Spoorwegstraat 11 is een haag aanwezig. Op deze 
plaats kan de haag behouden blijven als buffer met 
zone art. 1. Aan de andere zijde van de ingang vordt 
geen buffer voorzien aangezien het aangrenzend per-
ceel ook bestemd is voor bedrijvigheid.

2.5  art. 5 openbaar groen
Deze voorschriften betreffen algemene richtlijnen voor 
het inrichten van kwalitatief openbaar groen.

2.6 art. 6 spoorwegvoorziening
De voorschriften betreffen algemene richtlijnen, verwij-
zend naar de wetgeving omtrent spoorinfrastructuur. 
Voorschriften in verband met bouwvrije zones in de 
buurt van spoorweginfrastructuur worden opgenomen 
in de algemene voorschriften aangezien bouwvrije zo-
nes van toepassing kunnen zijn op artikel 1 en artikel 
4. 

2.7 art. 7 openbaar domein
De voorschriften betreffen algemene richtlijnen voor 
het inrichten van een kwalitatief openbaar domein.

2.8 art. 8 tracé voor traag verkeer
De bestaande trage wegen worden verankerd door de 
aanduiding ervan als tracées voor traag verkeer.

2.9 art. 9 waterloop
Er worden voorschriften opgesteld i.f.v. een goede blij-
vende inrichting van de Lendeledebeek met met be-
houd van de aanwezige open profielen en het behoud 

van de plaatselijke vorming van een bufferbekken ter 
hoogte van het binnengebied grenzend aan de Bak-
kerstraat.
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TOETSING

1 watertoets

De watertoets is in voege sinds 24-11-2003, de da-
tum waarop het Decreet Integraal Waterbeleid [DIW] 
in werking trad. Artikel 8 van dat decreet legt de basis-
principes vast voor de toepassing van de watertoets. 
Op 1-11-2006 trad het uitvoeringsbesluit van de wa-
tertoets [goedkeuring Vl. Regering op 20-07-2006] in 
werking. Het besluit bevat nadere regels over de toe-
passing van de watertoets, zowel voor vergunningen 
als voor plannen. 

Op 22-01-2015 is een nieuwe aanpassing van het uit-
voeringsbesluit in werking getreden.

De overheid die over een vergunning, plan of pro-
gramma moet beslissen draagt er zorg voor dat er 
geen schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, 
of dat dit zoveel mogelijk wordt beperkt. Als dit niet 
mogelijk is moeten herstelmaatregelen of compensa-
tiemaatregelen opgelegd worden. Indien het schade-
lijk effect niet kan voorkomen worden en ook herstel 
of compensatie onmogelijk zijn, moet de vergunning 
geweigerd worden. 

Het watersysteem is het geheel van oppervlaktewater, 
het grondwater en de natuur die daarbij hoort.

Sinds 1-03-2012 is de watertoets vereenvoudigd en is 
er één watertoetskaart, namelijk een gewijzigde kaart 
met overstromingsgevoelige gebieden. 

In een aantal gevallen moet verplicht advies gevraagd 
worden bij vergunningsaanvragen. Onderhavig plan 

kan aanleiding geven tot vergunningsaanvragen waar-
voor advies nodig is. Hieronder een overzicht van de 
selectie die betrekking kan hebben op onderhavig 
plan, namelijk:

 ● de vergunningverlenende overheid moet advies 
vragen aan de adviesinstantie m.b.t. de moge-
lijke schadelijke effecten op de toestand van het 
oppervlaktewater indien het project waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd:

 ● 1° geheel of gedeeltelijk is gelegen in mogelijk 
of effectief overstromingsgevoelig gebied;

 ● 2° en/of leidt tot een toename van het totaal 
van de horizontale dakoppervlakte van gebou-
wen en de verharde oppervlakte met meer dan 
1 hectare indien het project afwatert naar een 
bevaarbare waterloop of een onbevaarbare 
waterloop van eerste categorie, of 0,1 hectare 
bij afwatering naar andere waterlopen;

 ● 3° en/of gedeeltelijk gelegen is:
 ○ binnen de bedding van een bevaarbare of 

onbevaarbare warloop;
 ○ op minder dan 50 meter afstand van de kruin 

van de talud van bestaande of geplande 
bevaarbare waterlopen;

 ○ op minder dan 50 meter van havenin-
frastructuur binnen de afgebakende 
zeehavengebieden;

 ○ op minder dan 20 meter van de kruin van 
de talud van onbevaarbare waterlopen van 
eerste categorie;

 ○ op minder dan 10 meter afstand van de kruin 
van de talud van onbevaarbare waterlopen 
van tweede categorie;

 ○ op minder dan 5 meter afstand van de 
kruin van de talud van onbevaarbare wa-
terlopen van derde categorie en van een 

niet-geklaseerde onbevaarbare waterloop in 
beheer van een polder of een watering;

 ○ binnen een afgebakende oeverzone;
 ● 4° en/of een vegetatiewijziging betreft zoals be-

doeld in art. 13 van het decreet van 21-10-1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu.

 ● de vergunningverlenende overheid moet advies 
vragen aan de adviesinstantie indien het project 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:

 ● 1° een verkavelingsaanvraag met een globale 
oppervlakte van 1 hectare met aanleg van 
nieuwe wegenis betreft;

 ● 2° en/of leidt tot en toename van het totaal van 
de horizontale dakoppervlakte van de gebou-
wen en de verharde oppervlakte met meer dan 
1 hectare

 ● 3° en/of ondergrondse constructies [met 
uitzondering van funderingspalen en leidingen 
met een diameter tot 1 meter] bevat die dieper 
gelegen zijn dan 5 meter of een horizontale 
lengte hebben van meer dan 100 meter.

Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen 
werden volgende elementen in de screening bekeken: 
de bodemkenmerken [infiltratiemogelijkheden van de 
ondergrond], de aanwezigheid van overstromingsge-
bieden en de elementen uit het plan die schadelijke 
effecten kunnen veroorzaken.

1.1 overstromingsgevoelige  gebieden
De watertoetskaart met overstromingsgevoelige ge-
bieden toont waar er in Vlaanderen overstromingen 
mogelijk zijn. De kaart maakt een onderscheid tussen 
effectief overstromingsgevoelige gebieden [donker-
blauw] en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden 
[lichtblauw].

watertoets
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Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebie-
den die recent overstroomd zijn of gebieden die een 
aanzienlijke kans hebben om te overstromen. 

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebie-
den waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer 
extreme weersomstandigheden of falen van waterke-
ringen zoals bij dijkbreuken.

 J context
 ● Het RUP is niet gelegen in een ‘effectief overstro-

mingsgevoelig gebied’. 
 ● Het plangebied is in heel beperkte mate zeer 

gevoelig voor grondwaterstroming [type 1]. Dit 
betekent dat vandaag de dag bij werken waar 

structureel wordt ingegrepen in de ondergrond 
steeds de nodige maatregelen moeten worden ge-
troffen. Het overgrote deel van het plangebied is 
matig gevoelig voor grondwaterstroming [type 2]. 

 ● Het plangebied is nagenoeg volledig gecategori-
seerd als infiltratiegevoelig gebied. 

 ● Hellingenkaart: overwegend kleine hellingen tus-
sen 0,5% - 5% en < 0,5%

 ● Het plangebied behoort niet tot het winterbed van 
een grote rivier. 

 ● Het plangebied is niet erosiegevoelig. 

1.2 overstromingsgebieden
 ● Risicozones voor overstromingen: Het Koninklijk 

Besluit van 28-02-2007 heeft de risicozones voor 
overstromingen afgebakend. Het RUP is niet gele-
gen in een risicozone voor overstromingen.

 ● Recent Overstroomde Gebieden: In het plange-
bied liggen geen recent overstroomde gebieden.

 ● Het plangebied ligt beperkt in een van nature 
overstroombaar gebied [NOG], nl. in een gebied 
van nature overstroombaar vanuit een waterloop. 
Het betreft de delen aangegeven als ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied’. 

1.3 signaalgebieden
 ● Signaalgebieden: niet van toepassing.

1.4 mogelijke effecten van het plan

Het plangebied is nagenoeg volledig gerealiseerd. Er 
worden geen ontwikkelingen verwacht die schadelijke 
effecten kunnen veroorzaken i.v.m. de waterhuishou-
ding. 

Op de plaatsen waar nieuwe, bijkomende bebouwing  
ingericht wordt, is de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening van toepassing. Hemelwater moet opge-
vangen worden en maximaal hergebruikt. Het over-
tollige hemelwater moet zo veel mogelijk ter plaatse 
geïnfiltreerd worden of gebufferd en vertraagd afge-
voerd.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening he-
melwater van toepassing. De ingrepen in het kader 
van een duurzaam waterbeheer zijn één van de cri-
teria waarop een vergunningsaanvraag voor het pro-
jectgebied zal beoordeeld worden. Er wordt een maxi-
maal verhardingspercentage opgelegd voor de niet 
bebouwbare ruimtes.

2 toetsing aan structuurplan 

Dit RUP en de hieruit voortvloeiende ontwikkelingsper-
spectieven zijn in overeenstemming met de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling zoals geformuleerd in het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster, meer-
bepaald rond de volgende aspecten:

Binnen de entiteit Kern worden de stationsomgeving 
en de markt ingericht als 2 evenwaardige ontwikke-
lingspolen waarbij het centrumgebied uitgebouwd 
wordt als een gemengd woongebied, met een verwe-
ving van verschillende functies. Deze functies dienen 
het wonen te ondersteunen en de ruimtelijke draag-
kracht van de woonomgeving niet te overschrijden. 
Deze aspecten zijn ingebed in de voorschriften van de 
stedelijke ontwikkelingszone. 
De voorschriften zijn zodanig opgevat dat een verwe-
ving van uiteenlopende functies in de stationsomge-
ving mogelijk is, zonder de draagkracht te overschrij-
den. 
De bestaande, historisch gegroeide bedrijvigheid rond 
de Spoorwegstraat en de Rozestraat krijgt de kans om 
binnen het woonweefsel op een ruimtelijk verantwoor-

toetsing tussen milderende 
maatregelen, verzoek tot 
raadpleging en de voor-
schriften.
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de manier op eigen terrein verder te ontwikkelen en te 
functioneren. 
Voor de bedrijvensite ter hoogte van Spoorwegstraat 
west wordt er geopteerd om, wanneer de bedrijvigheid 
er op houdt te bestaan, de nabestemming ‘wonen en 
aan het wonen verwante activiteiten en voorzienin-
gen’ te voorzien waardoor een meer op maat van de 
omgeving passende bestemming en inrichting wordt 
voorzien, afgestemd op de specifieke kwaliteiten van 
de plek. Voor deze deelzone wordt in nabestemming 
aldus conform de visie van het GRS ‘kernversterking 
door ontwikkeling van goed gelegen binnengebieden’, 
een kernversterkend woonproject met kernondersteu-
nende activiteiten voorzien.
De ontwikkeling dient afgestemd en geïntegreerd in de 
omliggende omgeving. Het bestaande openbaar groen 
binnen de bestaande wijkdelen wordt gevaloriseerd. In 
de deelprojectzone ‘projectzone Spoorwegstraat west’ 
en stedelijke zone nabij het station wordt aandacht 
besteed aan voldoende kansen voor het creeëren 
van groene publieke ruimte met een verbinding voor 
traag verkeer. De zone ‘projectzone Spoorwegstraat 
west’ zorgt de verplichte algemene inrichtingsstudie 
voor een coherente duurzame ontwikkeling met een 
richtdichtheid van 30 wo/ha, conform de richtdichtheid 
bij nieuw te ontwikkelen gebieden in de stationsomge-
ving. Deze verdichting kan doorgevoerd worden door 
het toepassen van beperkte ‘stapelbouw’ met een 
max. van 4 bouwlagen. 
Het RUP geeft bijgevolg uitwerking aan de visie en de 
doelstellingen zoals vooropgesteld in het GRS, 

Wat betreft de omschrijving op pg. 40 RD GRS Ingel-
munster is deze achterhaald gezien het PRS W-Vl in-
tussentijd herzien werd, waarbij de bepalingen inzake 
de woningtypologieën en de indertijd voorziene ver-
houdingen, niet verder weerhouden zijn. Het PRS-WV 

stelde het principe van een sociale verweving en een 
evenwichtig woonaanbod voorop, waarbij vooropge-
steld werd dat bij elke ontwikkeling van een nieuwe 
woonzone groter dan 1 ha er gestreefd diende te wor-
den naar een menging van verschillende woningtypes 
met sociale huur- en koopwoningen, sociale kavels en 
private woningen. 
In tussentijd werd het decreet grond- en pandenbeleid 
goedgekeurd, waarbij maatregelen genomen zijn be-
treffende het betaalbaar wonen, namelijk de realisatie 
van een sociaal en bescheiden woonaanbod. Zowel 
op planningsniveau als vergunningenniveau worden 
normen of sociale lasten vastgelegd waaraan moet 
worden voldaan.
De normen op planningsniveau uit het decreet Grond- 
en Pandenbeleid interfereerden met de bepalingen uit 
het PRS-WV (tabel p.244). Deze interferentie leidde 
tot juridische onduidelijkheden waardoor een evalu-
atie van de bepalingen uit het PRS zich opdrong. In 
die zin werd het beleidskader van het herziene PRS 
W-Vl aangepast, waardoor onderhavig RUP op dat 
vlak eveneens afwijkt van de oorspronkelijke verwij-
zing pg. 40 RD. 

Een overzicht van de stand van zaken inzake het soci-
aal objectief is toegevoegd op pg. 35, het gemeentelijk 
overzicht stand van zaken van het sociaal objectief, 
met overzicht van de huidige realisaties is toegevoegd 
als bijlage. 

3 tragewegentoets

De chemins | sentiers op de atlas der buurtwegen val-
len samen met bestaande gemeentewegen:

 ● Chemin n°5: Izegemstraat N357
 ● Chemin n°8: Rozestraat
 ● Sentier n°68: Ketenstraat

Sentier n°67 werd binnen het plangebied van het RUP 
afgeschaft bij besluit van de Bestendige Deputatie 
dd. 19-08-1982. De voetweg werd vervangen door de 
Vierbunderstraat zoals vastgelegd in het BPA Keten-
straat. besluit BD dd. 19-08-1982 [vervangen door de 
Vierbunderstraat].

4 landbouwtoets

4.1 herbevestigde agrarische gebieden
Het plangebied is niet opgenomen binnen de contour 
van herbevestigd agrarisch gebied. Het plangebied is 
gelegen binnen de afbakening van het regionaalstede-
lijk gebied Roeselare. 

5 natuurtoets

Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan 
dat een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van een speciale beschermingszone kan 
veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een 
passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle 
effecten voor de speciale beschermingszone.

5.1 habitat en vogelrichtlijn gebieden
Het gaat om gebieden die door de Vlaamse Regering 
zijn vooropgesteld of aangewezen zijn als speciale be-
schermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn en 
de Habitatrichtlijn.

Er komen geen habitat- of vogelrichtlijngebieden voor 
in de omgeving van het plangebied. 

5.2 afgebakende natuur- en bos gebieden
Het plangebied is niet gelegen in een voor natuur- en 
bosgebied afgebakend geheel. 

ingeval het plangebied gelegen 
is in natura 200 gebieden

habitat en vogelrichtlijn-
gebieden
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5.3 historisch permanente graslanden
Niet van toepassing voor onderhavig plangebied. 

5.4 biologische waarderingskaart II 
Binnen het plangebied worden 2 biologisch waarde-
volle gebieden aangeduid:

 ● Ter hoogte van de voormalige hoevesite aan de 
Vierbunderstraat wordt een soortenrijk permanent 
cultuurgrasland en een hoogstamboomgaard 
aangeduid.

 ● Achteraan een perceel gelegen tussen huisnum-
mer 6 en 8 in de Ketenstraat bevindt zich een 
bomenrij met dominantie van esdoorn (acer sp.)

Ook zijn er complexen van minder waardevolle en 
waardevolle elementen aanwezig:

 ● Ter hoogte van het park met vijver aan de 
bakkersstraat

 ● Langsheen de lendeledebeek: een soortenarm 
permanent cultuurgrasland, een bomenrij met 
dominatie van  populier (populus sp.) en een bo-
menrij met dominantie van (al dan niet geknotte) 
wilg (salix sp.)

 ● Achteraan de percelen gelegen tussen huisnum-
mer 14 en 18 in de Ketenstraat bevindt zich een 
hoogstamboomgaard die echter op dit moment 
niet meer aanwezig is.

5.5 mogelijke effecten m.b.t. het plangebied
Dit gemeentelijk uitvoeringsplan wijzigt op geen be-
tekenisvolle manier de bestemming van de vermelde  
karteringseenheden ten opzichte van het BPA Keten-
straat.

De 2 biologisch waardevolle gebieden bevinden zich 
op private percelen waar gebouwd kan worden. De 2 
nog aanwezige complexen van minder waardevolle en 

waardevolle gebieden bevinden zich in de zone voor 
openbaar groen.

6 landschapstoets

Niet van toepassing voor onderhavig plangebied. 

7 ruimtelijke veiligheidsrapportage

Het resultaat van de online RVR-toets:
 ● Er bevinden zich GEEN bestaande Seveso-

inrichtingen in of nabij het plangebied.
 ● De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen 

wordt in het RUP uitgesloten.

Bijgevolg moet er geen RVR worden opgesteld. Het 
plan moet niet voorgelegd worden aan de dienst Vei-
ligheidsrapportering (document veiligheidsrapportage 
zie bijlage advies dienst Veiligheidsrapportering).

Ingeval van aantasting van de natuurlijke kenmerken door een plan of 
project (dit geldt zowel voor activiteiten binnen als buiten de SBZ) dient 
een voortoets opgemaakt te worden door de initiatiefnemer zodat kan 
nagaan worden of er een risico is op een betekenisvolle aantasting van 
de in het kader van de Europese vogel- en habitatrichtlijnen belangrijke 
habitats en soorten die voorkomen in een speciale beschermingszone.
Ingeval van risico is een passende beoordeling  nodig, dit is een verslag 
dat een nauwkeurige beschrijving van het plan en project bevat, de 
argumenten aanlevert waarom de kwaliteit en/of integriteit van een SBZ 
al dan niet kan worden aangetast, en op basis van dewelke een gemoti-
veerde beslissing over de activiteit, plan of programma kan worden ge-
troffen. De passende beoordeling dient in te gaan op eventuele directe, 
indirecte, secundaire of cumulatieve effecten op korte, middellange en 
lange termijn, permanent en tijdelijk.
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OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN

1 limitatieve opgaven van de voorschrif-
ten die worden opgeheven door het 
GRUP.

Bij het van kracht worden van dit RUP worden vol-
gende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven 
binnen de begrenzing van het plangebied:

 J gewestplan
De stedenbouwkundige voorschriften van het gewest-
plan Roeselare - Tielt, goedgekeurd met K.B. 17-12-
1979 en latere wijzigingen, zijnde de voorschriften van.

 ● woongebied
 ● agrarisch gebied
 ● gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s

‘woongebieden’
de woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede 
voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf 
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van 
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aan-
gewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor 
groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, 
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen 
echter maar worden toegestaan voor zover ze ver-
enigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

‘agrarische gebieden’
de agrarische gebieden zijn bestemd voor de land-
bouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalin-
gen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de 
voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning 

van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
voor zover deze een integrerend deel van een leef-
baar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische 
bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond 
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karak-
ter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opge-
richt worden op ten minste 300 m van een woongebied 
of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsge-
bied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter 
betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel 
niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrij-
ven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het 
Veldwetboek, betreffende de afbakening van de land-
bouw- en bosgebieden. 

‘industriegebieden’
de industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging 
van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvat-
ten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met 
de veiligheid en de goede werking van het bedrijf 
noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van 
het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in 
deze gebieden complementaire dienstverlenende be-
drijven ten behoeve van de andere industriële bedrij-
ven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzi-
nestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, 
opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale 
of internationale verkoop. 

° aanvullende aanduiding:
‘gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de ge-
bieden voor kleine en middelgrote ondernemin-
gen’ 
de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebie-
den voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze 
gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaat-

sen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, 
met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke 
aard.

 J BPA/RUP
De stedenbouwkundige voorschriften en bestemmin-
gen van het BPA nr. 8 Ketenstraat met KB dd. 31-01-
1983 en de latere, gedeeltelijke herziening met MB dd. 
30-04-1992. 

 J verkavelingen
Volgende verkavelingen worden opgeheven bij de de-
finitieve vaststelling van onderhavig RUP Ketenstraat:

volgnr. nr. gemeente goedkeuringsdatum
1 VK/143/1999 15/12/1999
2 VK/150/1985 12/03/1986
3 VK/125/1993 23/09/1993
4 VK/39/1992 17/09/1992
5 VK/145/1978 27/04/1979
6 VK/97/1992 12/11/1992
7 VK/13/2002 7/02/2002
8 VK/54/1995 6/04/1995
9 VK/125/1990 17/01/1992
10 VK/2/1989 24/03/1989
11 VK/95/1992 25/03/1993
12 VK/5/1973 5/01/1973
13 VK/133/1978 6/10/1978
14 VK/148/2005 13/01/2006
15 VK/61/1963 27/06/1963
16 VK/133/2009 20/11/2009
17 VK/35/2014 7/07/2014
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Aanwezige verkavelingen binnen contour RUP Ketenstraat
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RUIMTEBALANS 

Voorliggend RUP Ketenstraat heeft een oppervlakte 
van ca. 38ha 51a 65ca. 

Een ruimtebalans omvat de wijzigingen van catego-
rieën van gebiedsaanduidingen van de bestemmings-
gebieden voor het van kracht worden van het RUP 
[de bronbestemming] enerzijds en bij het van kracht 
worden van het RUP [de doelbestemming] anderzijds.
De gebiedscategorie van de doelbestemming dient cf. 
VRCO art. 2.2.3 § 2 aangegeven bij de opmaak van 
het RUP. 

Voor wat betreft de bronbestemming dient een onder-
scheid te worden gemaakt naargelang de aard van het 
aanlegplan, dat van toepassing is bij de opmaak van 
het RUP:

 ● een RUP;
 ● het gewestplan;
 ● een BPA [of APA].

Voor het voorliggende RUP gelden de categorieën 
van gebiedsaanduiding van bronbestemmingen van 
het gewestplan. 

Aangezien de bronbestemmingen worden bepaald 
door het gewestplan gelden de categorieën van ge-
biedsaanduiding, zoals bepaald in VCRO art. 7.4.13.
De afbakening van de bestemmingsgebieden op het 
gewestplan gebeurde evenwel op een basiskaart 
[NGI] van de jaren ’70, op schaal 1/10.000, waardoor 
de terrein- en perceelsgegevens van een totaal ander 
detailleringsniveau zijn dan de zeer actuele en gede-
tailleerde basiskaart, waarop het RUP wordt opge-
maakt. Bovendien werden in de gewestplannen een 
aantal bestemmingsgebieden als het ware schema-

tisch afgebakend, o.m. de linten langs wegenis, maar 
evenzeer grenzen tussen bestemmingsgebieden, als 
gevolg van onvoldoende kennis van terrein- en eigen-
domsgrensgegevens.

06268_RPC

BRONBESTEMMING

bedrijvigheid

landbouw

wonen

0 50 100
Meter

Een voorafgaandelijke interpretatie van de afbakening 
van de bronbestemmingsgebieden is dan ook een ba-
sisvereiste om tot een correcte ruimtebalans te komen.
Voor het plangebied werden dan ook voorafgaand de 
bestemmingsgebieden, die van toepassing zijn bin-
nen het plangebied geconfronteerd met de feitelijke 
en eigendomsgrensgegevens op de gedetailleerde en 
actuele basiskaart, wat leidde tot onderstaande kaart.

RUP, voorwaardelijke tekst

GWP, voorwaardelijke tekst

BPA, voorwaardelijke tekst

ruimtebalans
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Deze kaart vormt het uitgangspunt bij de opstart van 
de opmaak van het RUP en dient beschouwd als een 
interpretatie van het gewestplan, alsof het gewestplan 
zou zijn opgemaakt op basis van de actuele gede-
tailleerde basiskaart i.p.v. op een oude NGI-kaart op 
1/10.000.

In onderstaande tabel wordt voor ieder bestemmings-
gebied van het RUP een categorie van gebiedsaan-
duiding vermeld.

bestemmingen voorzien in het 
RUP bestemmingen voor inwerkingtreding van het RUP
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art. 1: stedelijke ontwikkelingszone 06ha 61a 37ca wonen 06ha 61a 37ca
art. 2: bebouwing met gesloten karakter 03ha 42a 97ca wonen 03ha 42a 97ca
art. 3: residentieel wonen 18ha 13a 50ca wonen 18ha 13a 50ca
art. 4: zone voor ambachtelijke activiteiten 02ha 20a 71ca bedrijvigheid 01ha 73a 16ca 00ha 26a 16ca 00ha 21a 40ca
art. 5: openbaar groen 01ha 35a 64ca wonen 01ha 35a 64ca
art. 6: spoorwegvoorziening 00ha 65a 82ca wonen 00ha 59a 21ca 00ha 06a 61ca
art. 7: openbaar domein 06ha 11a 64ca wonen 06ha 11a 64ca
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REGISTER PLANBATEN, 
 PLANSCHADE, COMPENSATIE

In artikel 2.2.2., §1, 1ste lid, 7°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening [VCRO], is de verplichting opge-
nomen om percelen waarop een bestemmingswijzi-
ging gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, 
planbaten, kapitaalschade- of gebruikerscompensatie, 
op te nemen in een register, al dan niet grafisch, bin-
nen een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen ko-
men voor planbaten en/of bestemmingswijzigings-
compensatie worden bepaald door de kaartlaag met 
bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP 
[de bronbestemming], te vergelijken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien 
[de doelbestemming].

Volgens de richtlijn van de Vlaamse Overheid d.d. 15 
-03-2012 voor digitale uitwisseling van gegevens in-
zake planschade, planbaten en compensaties, houdt 
ook het in aanmerking komen voor planschade ver-
band met een vergelijking van bestemmingen.

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch 
van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de ei-
gendomsstructuur van de betreffende percelen, noch 
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen of 
uitzonderingsgronden.

De bestemmingsvoorschriften worden omgezet naar 
de aldaar gehanteerde categorieën of subcategorieën 
van gebiedsaanduiding cf. resp. VCRO art. 2.2.6 § 2 
voor RUP’s en art. 7.4.13 voor gewestplannen.

Op basis van de vergelijking tussen de toegekende 
categorie van gebiedsaanduiding van het gewestplan, 
het bestaande BPA of RUP enerzijds en van de be-
stemmingen in het voorliggende RUP anderzijds wordt 
nagegaan of delen van het plangebied in aanmerking 
kunnen komen voor planschade, planbaten of bestem-
mingswijzigingscompensatie. Deze toelichting en het 
bijhorende grafisch register wijzen enkel de kadastrale 
percelen aan en visualiseren de bestemmingswijzigin-
gen die mogelijks aanleiding kunnen geven tot een 
bepaalde vergoedingsregeling of heffing.

DISCLAIMER

Dit overzicht (tekstueel en grafisch) 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 planbatenheffing, 

een kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de 

percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die 

aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname 

van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een 

heffing 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 planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 

en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De regeling over de kapitaalschadecompensatie 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 bestemmings-

wijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar 

nut.

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 carto-

grafische 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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1.1 planschade
In toepassing van art. 2.6.1 van de VCRO kan onder 
bepaalde voorwaarden een planschadevergoeding 
worden toegekend indien op basis van een goedge-
keurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen of andere cf. art. 4.2.1. 
vergunningplichtige handelingen, waar dat de dag 
voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoerings-
plan wel het geval was.

Volgens de richtlijn van de Vlaamse Overheid d.d. 15 
-03-2012 voor digitale uitwisseling van gegevens, o.m. 
inzake planschade, houdt het al dan niet in aanmer-
king komen voor planschade verband met een wijzi-
ging van bestemmingscategorie, zoals aangegeven in 
een bij de richtlijn gevoegde legende.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
schadevergoeding.

1.2 planbaten
In toepassing van art. 2.6.4 van de VCRO is onder be-
paalde voorwaarden een planbatenheffing verschul-
digd indien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 
een in het art. 2.6.4 opgesomde bestemmingswijziging 
doorvoert, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de gronden verhogen. Deze heffing zal verschul-
digd zijn bij een transactie of na het afleveren van een 
vergunning, althans voor zover geen vrijstelling cf. de 
bepalingen van art. 2.6.5 van toepassing is.

Volgend gebied binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
kan aanleiding geven tot dergelijke planbatenheffing: 
Het perceel dat kadastraal gekend is als Ingelmun-
ster, afdeling 1, sectie D, 278 t2 wordt herbestemd 

van landbouwgebied naar zone voor ambachtelijke 
activiteiten (gebiedscategorie bedrijvigheid) voor een 
oppervlakte van ca. 2140 m².

1.3 bestemmingswijzigings compensatie en/of 
gebruikers compensatie

In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ’landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie ‘re-
servaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.
Ingevolge art. 6.2.4 van het bovenvermelde decreet 
wordt de compensatie slechts toegekend indien het 
perceel in het jaar voor het van kracht worden van 
het RUP, werd geregistreerd in het ‘Geïntegreerd Be-
heers- en Controlesysteem’, m.a.w. werd opgenomen 
in het bestand van de ‘landbouwgebruikspercelen’.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
[compensatie van kapitaalschade, e.a.] van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
stemmingswijzigings- of gebruikerscompensatie.

1.4 beschermingsvoorschriftencompensatie 
en/of gebruikers compensatie

In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ’land-
bouw’ valt, via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een [door de Vlaamse 
overheid aangewezen] vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen op het vlak van economische aanwen-
ding oplegt dan redelijker wijze moeten geduld wor-
den.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
[compensatie van kapitaalschade, e.a.] van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
schermingsvoorschriften- of gebruikerscompensatie.
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PLANPROCES

1 beslissing tot opmaak

Het CBS besliste op 11/01/2016 om WVI aan te stel-
len als ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan RUP Ketenstraat.

2 onderzoek tot milieueffectrapportage

2.1 verzoek tot raadpleging
Volgende adviesinstanties werden aangeschreven:
- Provinciebestuur West-Vlaanderen
- Ruimte Vlaanderen – APL - West-Vlaanderen
- Onroerend Erfgoed - West-Vlaanderen
- ANB - West-Vlaanderen
- Departement Landbouw en Visserij
- Agentschap Wonen-Vlaanderen
- OVAM

2.2 verzoek tot ontheffing
Op 06/07/2017 heeft de dienst Mer besloten dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzien-
lijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van 
een plan-MER niet nodig is. De beslissing is terug te 
vinden in bijlage.

3 procedure RUP

3.1 voorontwerp

3.1.1 adviesprocedure
Het voorontwerp is voor advies overgemaakt aan on-
derstaande instanties:

 ● GECORO
 ● Departement landbouw en Visserij
 ● Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 

dienst Veiligheidsrapportering
 ● Departement Omgeving
 ● Agentschap innoveren en ondernemen
 ● Agentschap wonen Vlaanderen
 ● Agentschap Infrastructuur
 ● Provincie West-Vlaanderen, Dienst planning
 ● Provincie West-Vlaanderen, Dienst waterlopen
 ● VMM
 ● NMBS
 ● Infrabel
 ● De Lijn

3.1.2 plenaire vergadering
Het plan is besproken op de plenaire vergadering van 
20/10/2017. 

3.1.3 besprekingen adviezen
Belangrijkste aanpassingen na de plenaire vergade-
ring: 

 ● Vereenvoudiging bestemmingszones in stations-
omgeving tot stedelijke ontwikkelingszone.

 ● Vereenvoudiging bestemmingszones residentieel 
wonen

 ● Infrabel wenst de overweg 105 te supprimeren 
en stelt voor de ontsluiting van het aangrenzend 
KMO-gebied op een andere wijze te organiseren. 
Deze problematiek wordt echter beter afzonderlijk 
van dit RUP bekeken waardoor in het zuidoosten 
van het plangebied een deel van het plangebied 
werd weggelaten. 

 ● In verband met het advies van Infrabel betref-
fende overweg 106 volgt nog een overleg tus-
sen de gemeente en Infrabel. In het kader 
van de mogelijkheid tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
eventuele (kunst)werken aan of rondom over-
wegen door de beherende instantie binnen het 
plangebied kan steeds beroep gedaan worden op 
de algemene bepaling 2.6. ‘werken, gebouwen en/
of constructies dienstig voor gemeenschapsvoor-
zieningen en openbaar nut’.

3.2 ontwerp

3.2.1 voorlopige vaststelling
Het ontwerp is voorlopig vastgesteld door de gemeen-
teraad in zitting van ......

3.2.2 openbaar onderzoek
Openbaar onderzoek: 
Het plan ligt ter inzage van 
............................................................................

3.2.3 advies GECORO
Conform artikel 2.2.14 § 5 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening werd in zitting van --- de advie-
zen en bezwaarschriften op het ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Ketenstraat” door de 
Gecoro gecoördineerd en behandeld.

3.3 definitieve vaststelling 
Het ontwerp werd aangepast rekening houdend aan 
het advies van de Gecoro.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

Definitieve vaststelling Gemeenteraad: 
............................................................................

adviesprocedure
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 ● RVR-toets
 ● toets bindend sociaal objectief Ingelmunster
 ● verzoek tot raadpleging
 ● aanvraag tot ontheffing
 ● ontheffing dd. 6 juli 2017
 ● verslag plenaire vergadering dd. 20-10-2017
 ● adviezen n.a.v. de plenaire vergadering
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SOCIALE HUISVESTING INGELMUNSTER 23/10/2016
AANBOD HUUR- EN KOOPWONINGEN - TOETS MET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF (BSO)

nulmeting huidig gerealis. uit projecten projecten in
31/12/2007 patrim. groei patrimonium in uitvoering ontwerpfase

De Mandelbeek
Huur 95 114 19 1 13 7
Koop 0 0 0 2 0

De Mandel
Huur 0 0 0 0 0
Koop 0 0 0 0 0
kavels 0 0 0 0 0

SVK
Huur 1 46 45 3 1 0

Totaal
Huur 96 160 64 4 14 7
Koop 0 0 0 2 0
Kavels 0 0 0 0 0

Evolutie bindend sociaal objectief

BSO

na 
gerealiseerde 

groei

min woningen 
uit 

patrimonium

na realisatie 
projecten in 
uitvoering

na realisatie 
projecten in 
ontwerpfase

Huur 80 16 20 6 -1
Koop 32 32 30 30
Sociale kavel 2 2 2 2

BSO koop wordt afgeschaft op gemeentelijk niveau - wordt herdefiniëerd op provinciaal nveau

Noot: BSO huur > 71 + inhaalbeweging van 9 woningen tegen 2025
BSO Koop en kavels tegen 2020

PROJECTEN IN UITVOERING

Naam project # huur # koop # kavels
datum 

vergunning
datum start 

werken
streefdatum 

einde werken
datum 

oplevering commentaar

De Mandelbeek
Kortrijkstraat 13 11/2017 duur van de werken ongeveer 1,5 jaar
Anzegemse route (soc.last) 2 Bouwaanvraag goedgekeurd - aanbestedng in eerstkomende maanden

13 2 0
SVK
Nieuwstraat 9 1 voorjaar 2017 begin 2018 Renovatie W&W

1

PROJECTEN IN ONTWERPFASE
Naam project # huur # koop # kavels Stand van zaken prognose timing

De Mandelbeek
Site kanaal 7 wegeniswerken zijn bijna afgerond - ontwerper voor de woningen moet nog aangesteld worden
Site Bruinbeek fase 3 te bekijken in het kader van de woonconvenant - verhouding 84 huur - 44 koop zal wellicht moeten aangepast worden

7 0

De Mandel

0 0

SVK

0
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6 inlichtingen en coördinaten van de 
 initiatiefnemer

initiatiefnemer:
Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
contactpersoon: Frank Benoit 
frank.benoit@ingelmunster.be

opdrachthouder:
WVI
Baron Ruzettelaan 35
8310  Assebroek
contactpersoon:
Ilse Verstraeten i.verstraeten@wvi.be
Ann Van Ackere  a.vanackere@wvi.be

7 beschrijving en verduidelijking van het 
voorgenomen plan en in voorkomend 
geval redelijke alternatieven voor het 
plan of onderdelen ervan

7.1 beslissing tot opmaak
Bij collegebeslissing van 11 januari 2016 werd WVI 
aangesteld als ontwerper van het RUP “Ketenstraat”.

7.2 doelstelling
De doelstellingen van het RUP “Ketenstraat” zijn: 

 ● actualisatie van het huidige BPA nr. 8 Ketenstraat 
en de gedeeltelijke herziening, met een kleine 
zuidoostelijke uitbreiding door afstemming op 
aanpalende bestemmingsplannen, 

 ● updaten van verouderde voorschriften,
 ● voorzien van een ruimtelijk kader voor een moge-

lijke reconversie van bedrijfssites naar projectzo-
nes voor wonen i.f.v. ontwikkelingsmogelijkheden 
gerelateerd aan de stationsomgeving,

 ● het (beperkte) resterende erfgoed evalueren en 
eventueel verankerd als erfgoed in het RUP. 

Reikwijdte en detailleringsniveau van het voorgeno-
men Rup “Ketenstraat”:

 ● lokaal niveau,
 ● het RUP formuleert voorschriften tot op 

perceelsniveau.

7.3 situering van het plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuiden van de kern 
Ingelmunster, ten zuiden van het Kanaal Roeselare-
Leie en in de directe omgeving van het station van In-
gelmunster. Enerzijds neemt het plangebied een deel 
van het kerngebied van Ingelmunster in, anderzijds 

vormt het de overgang naar het landelijk gebied (zui-
delijk).
Het plangebied wordt begrensd door: 

 ● ten noorden: de N357 Izegemstraat als historische 
invalsweg

 ● ten oosten: de spoorlijn Kortrijk - Roeselare
 ● ten zuiden: de Spoorwegstraat en Heirweg-zuid
 ● ten westen: de Rozestraat

afbakening plangebied 

Het op te maken RUP “Ketenstraat” bestrijkt een ge-
bied van ca. 38ha 83a 17ca en omvat:   

 ● art. 1 bebouwing met gesloten karakter
 ● overdrukvlak ‘centrumvoorzieningen’
 ● overdrukvlak ‘niet-commerciële activiteiten’
 ● overdrukvlak ‘tuin met beeldbepalende waarde’

 ● art. 2 residentieel wonen in overwegend half-
vrijstaand bebouwingspatroon

 ● art. 3 residentieel wonen in open typologie
 ● overdrukvlak ‘niet-commerciële activiteiten en 

wonen in tweede orde’
 ● art. 4 zone voor ambachtelijke activiteiten

 ● overdrukvlak ‘buffer’
 ● art. 5 openbaar groensituering plangebied 
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 ● art. 6 projectzone Spoorwegstraat west
 ● art. 7 projectzone Spoorwegstraat oost
 ● art. 8 spoorwegvoorziening
 ● art. 9 openbare wegenis

indicatieve aanduidingen zoals:
 ● art. 10 tracé voor traag verkeer
 ● art 11 waterloop

 J contour van het plangebied
De begrenzing van het RUP volgt de begrenzing zoals 
vastgelegd in het BPA Ketenstraat, waarbij het RUP 
Ketenstraat een beperkte uitbreiding van de contour 
ten aanzien van het oorspronkelijke BPA voorziet. 
Zuidoostelijk wordt een beperkte uitbreiding van het 
plangebied voorzien ten overstaan van het BPA keten-
straat dit gezien de ligging ten aanzien van aanpalend 
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven ‘Matco’, de be-
grenzing van het RUP Kortrijkstraat en de begrenzing 
van het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare. 

contoursamenstelling plangebied 

7.4 bestaande ruimtelijke structuur
Ruimtelijk gezien vormt het plangebied een zuidwes-
telijke lob door zijn ligging ten zuiden van het Kanaal 
Roeselare-Leie met parallel eraan opgespannen N357 
Izegemstraat, aan de grens met buurgemeente Izegem, 
op de rand met de zuidelijk gelegen open ruimte en be-
grepen door de oostelijk gelegen spoorlijninfrastructuur. 
Het gebied zelf wordt omvat door begrenzende infra-
structuren zijnde de N357 Izegemstraat, de spoorlijn  
Kortrijk - Roeselare en de omvattende weginfrastruc-
tuur Heirweg-zuid | Spoorwegstraat | Rozestraat. Van 
noord naar zuid loopt door het plangebied en parallel 
aan de Rozestraat & Spoorwegstraat, de Ketenstraat 
- Mezenstraat, welke as een knip kent ter hoogte van 
de groenstructuur. Het plangebied kan onderverdeeld 
worden in volgende ruimtelijke elementen:

(1) in hoofdzaak lintbebouwing ter hoogte van de 
N357 Izegemstraat, waarin begrepen 2 vrijstaande 
villa’s waaronder ‘t kasteeltje in een groene setting, 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed
(2) een gedifferentieerde strook ter hoogte van de 
Spoorwegstraat met aan westelijke zijde van de 
Spoorwegstraat een bedrijvencluster (2a) en aan 
oostelijke zijde een diffuse cluster van bedrijvigheid 
- handel - wonen op ruime kavels - braakliggende 
gronden (2b)
(3) gedifferentieerde bebouwing ter hoogte van de 
Ketenstraat; wonen - beperkte handel en kmo
(4) residentiële woontypologie, in open morfologie 
(Vierbunderwijk)
(5) kleinschalige halfopen bebouwing
(6) voormalige hoevesite aan de Vierbunderstraat
(7) ambachtelijke bedrijvencluster aan Rozestraat en 
Heirweg-Zuid
(8) ingesloten blok in agrarisch gebruik, bestemd KMO
(9) groenstructuur ter hoogte van de Lendeledebeek 
en doorheen de wijkdelen

7.5 gewenste structuur, uitgangspunten
Het RUP wordt opgemaakt in functie van de keuzes 
binnen het GRS van Ingelmunster en de ligging bin-
nen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Roeselare. 

Hiermee wil Ingelmunster:
 ● de buurt van de stationsomgeving als goed 

bereikbaar multimodaal knooppunt versterken 
in functie van het wonen en woonondersteu-
nende voorzieningen en dit ter hoogte van de 
Spoorwegstraat; in tussentijd blijven de bestaande 
KMO-activiteiten en andere woon- en woonge-
relateerde functies behouden en kunnen deze 
verder ontwikkelen,

 ● ruimte bieden voor centrumondersteunende voor-
zieningen langsheen de as N 357 Izegemstraat, in 
combinatie met het wonen,  

 ● de aanwezige woonkwaliteit binnen het gebied 
versterken en bewaren, 

 ● kleinschalige bedrijvigheid verweven met het 
wonen verder ondersteunen,

2a 2b

1

3

5

6

9

8 4

7

7
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 ● de kmo-zones aan de rand behouden en 
ondersteunen,

 ● het netwerk aan trage verbindingen voor fietser en 
wandelaar in functie van snelle en veilige verplaat-
singen verder uitbouwen, 

 ● de openbare groenstructuur behouden en verder 
versterken. 

7.6 mogelijke alternatieven - nulalternatief

7.6.1 mogelijke alternatieven
 ● de opmaak van het RUP “Ketenstraat” kadert bin-

nen het GRS, definitief aanvaard en goedgekeurd 
bij Besluit van de Deputatie dd. 19 april 2007.

 ● aangezien het plangebied zo goed als volledig 
bebouwd is, het doel van het RUP de actualisatie 
van de zones en voorschriften van het onderlig-
gende BPA Ketenstraat inhoudt en tevens gericht 
is op de opportuniteiten die verbonden zijn met de 
loactie van het plangebied in relatie tot het station, 
alsook een evaluatie en eventuele verankering 
van het resterende erfgoed in het RUP voor ogen 
heeft, werden geen alternatieven onderzocht. 

7.6.2 nulalternatief
 ● indien het RUP “Ketenstraat” niet wordt opge-

maakt, blijven de bepalingen van het onderliggen-
de BPA Ketenstraat en gedeeltelijke herziening 
van toepassing, zijnde het BPA nr. 8 Ketenstraat 
MB dd. 01-01-1983, gedeeltelijk herzien bij MB 
dd. 30-04-1992 en wordt er tevens geen optimale 
afstemming bereikt op omliggende plancontou-
ren.  Dit houdt bijgevolg enerzijds in dat binnen 
het plangebied van het RUP “Ketenstraat” geen 
reconversie van de zones voor KMO naar een 
centrumondersteunende woonfunctie gerela-
teerd aan de stationsomgeving van Ingelmunster 
ontwikkeld kunnen worden en dat de bestemming 
bedrijvigheid behouden wordt op een strategische 
locatie gezien de ligging aan een goed bereik-
baar multimodaal knooppunt. Anderzijds blijft er 
een ‘planologisch restgebied’ tussen omliggende 
bestemmingsplannen bestaan. 

 ● het nulalternatief wordt dan ook niet verder weer-
houden in het RUP of deze plan-MER-screening. 
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7.7 afbakening van het toepassings gebied en 
de plan-merplicht

afbakening van het toepassingsgebied en de plan-
MER-plicht

fase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van een 
plan-mer

Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ 
onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen 
voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerleg-
bare wijze wordt vermoed dat deze plannen en pro-
gramma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 
Men onderscheidt twee groepen van plannen en pro-
gramma’s:

 ● plannen en programma’s, of de wijziging ervan, 
die tegelijkertijd 

 ● een kader vormen voor de toekenning van een 
vergunning voor de in bijlagen I, II en III van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 opgesomde projecten 

 ● niet het gebruik regelen van een klein gebied 
op lokaal niveau, noch een kleine wijziging 
inhouden

 ● betrekking hebben op landbouw, bosbouw, vis-
serij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbe-
heer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme 
en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 
4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.);

 ● plannen en programma’s of de wijziging ervan 
waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle 
effecten op speciale beschermingszones, een 
passende beoordeling vereist is uit hoofde van 
art. 36ter, § 3, eerste lid, van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu (artikel 4.2.1, tweede lid 
D.A.B.M.) die niet het gebruik regelen van een 
klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine 
wijziging inhouden.

Voor een plan of programma dat overeenkomstig art. 
4.2.1. plan-MER-plichtig is, en dat het gebruik bepaalt 
van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine 
wijziging inhoudt, moet geen plan-MER worden opge-
maakt voor zover de initiatiefnemer aantoont dat het 
plan of programma geen aanzienlijke milieu-effecten 
kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.A.B.M.)

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een 
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II 
of III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10-
12-2004, nl. een stadsontwikkelingsproject opgeno-
men in rubriek 10b “stadsontwikkelingsprojecten, met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerter-
reinen van bijlage III. 
Het RUP regelt echter het gebruik van een klein ge-
bied op lokaal niveau (totale oppervlakte RUP is ca. 
38ha 83a 17ca, dit is 2,4 % van de totale oppervlakte 
van de gemeente Ingelmunster) 
Het doel van het RUP is ondermeer: 

 ● op termijn de reconversie / omzetting van 2 zones 
voor ambachtelijke bedrijvigheid (samen ca. 2ha) 
naar gemengde woonprojectzones ( totale opp. 
van ca. 3,8ha samen), 

 ● de omzetting van agrarisch gebied (ca. 0,3ha) 
volgens het gewestplan naar een ‘zone voor am-
bachtelijke activiteiten’,

 ● de omzetting van agrarisch gebied (ca. 0,3ha) vol-
gens het gewestplan naar ‘spoorwegvoorziening’

 ● het behoud van de overige woon- en woononder-
steunende, en KMO functies. 

In de beide projectzones kunnen er naast het wonen 
ook op het gelijkvloers niveau centrumondersteunen-
de functies voorzien worden zoals handel, dienstverle-
ning, horeca,.... In de projectzones worden minder dan 
1000 woongelegenheden gerealiseerd, zal de bruto 
vloeroppervlakte handelsruimte minder dan 5.000 m² 
bedragen en worden geen activiteiten met verkeers-
aantrekkende werking van pieken van 1.000 of meer 
pae per tijdsblok van 2 uur voorzien.
Het RUP houdt geen kleine wijziging (ca. 0,3ha agra-
risch gebied volgens het gewestplan wordt ‘zone voor 
ambachtelijke activiteiten, ca. 0,3ha agrarisch gebied 
volgens het gewestplan wordt ‘spoorwegvoorziening’ 
en ca. 2ha ambachtelijke zone volgens het BPA  - 
woongebied volgens het gewestplan - wordt bestemd 
als projectzones) in en heeft betrekking op de ruimte-
lijke ordening. Het RUP is dus screeningsgerechtigd. 
In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vo-
gelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen 
passende beoordeling vereist is.

Conclusie: 
Het RUP valt onder de screeningsplicht.
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8 een beschrijving en een inschatting 
van de mogelijke aanzienlijke milieu-
effecten van het voorgenomen plan of 
programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma 
op:

 ● de gezondheid en veiligheid van de mens
 ● de ruimtelijke ordening
 ● de biodiversiteit
 ● de fauna en flora
 ● de energie- en grondstoffenvoorraden
 ● de bodem
 ● het water
 ● de atmosfeer
 ● de klimatologische factoren
 ● het geluid
 ● het licht
 ● de stoffelijke goederen
 ● het cultureel erfgoed, met inbegrip van het 

architectonisch en archeologisch erfgoed
 ● het landschap
 ● de mobiliteit
 ● de samenhang tussen de genoemde factoren

Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffecten-
schema. De effecten waarvan vermoed wordt dat ze 
waarschijnlijk significant zijn worden verder in detail 
onderzocht. Op de effecten die vermoedelijk niet signi-
ficant zijn wordt minder diep ingegaan.
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Ingreepeffectenschema

ingreep omvang in ruimte en 
tijd

mens
gezond-
heid

mens
ruimt. 
aspecten

lucht
geluid 
en 
trillingen

licht, 
warmte 
stralingen

bodem water geur land-
schap mobiliteit fauna en 

flora
erfgoed + 
archeologie

Opp (m²) Duur
Aanlegfase
infrastructuurwerken 
voor aanleg project-
zone art. 6

ca. 2 ha tijdelijk N N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

infrastructuurwerken 
voor aanleg project-
zone art. 7

ca. 2 ha tijdelijk N N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

bouw woningen tijdelijk N N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*
inname van ruimte 
- verlies agrarische 
bestemming

ca. 0,5 ha permanent N* N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

beperkte woning-
bouwmogelijkheden

tijdelijk N N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

aanleg tracées voor 
traag verkeer

tijdelijk N N N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

Exploitatiefase
wonen Permanent N N N* N* N N P/N* N N* N* N N
wonen en centrum-
functies in de pro-
jectzones

N N N* N* N N P/N* N N* N* N N

N: niet significant effect – N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect – S: (waarschijnlijk) significant effect – T: tijdelijk 
effect – P: permanent effect – O: positief effect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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8.1 de gezondheid en de veiligheid van de 
mens

referentie
 ● het plangebied is gelegen in het zuiden van de 

kern Ingelmunster, ten zuiden van het Kanaal 
Roeselare-Leie en in de directe omgeving van het 
station van Ingelmunster.

 ● het plangebied strekt zich uit langsheen de N357 
Izegemstraat (historische invalsweg) aan zuide-
lijke zijde waar het als een gemengd woon- en 
handelslint voorkomt. Langsheen de spoorlijn 
Kortrijk - Roeselare strekt het gebied in zuidelijke 
richting uit met de aanwezigheid van bedrijvig-
heid en wonen. Ter hoogte van de Heirweg-zuid 
situeert zich een cluster van kmo’s, evenals op 
de hoek van de Rozestraat. Het binnengebied 
begrepen tussen Rozestraat en Spoorwegstraat 
is praktisch volledig bebouwd en dit in functie van 
het wonen, waarbij voornamelijk ter hoogte van de 
Ketenstraat kleinschalige ambachtelijke bedrijvig-
heid, handel en dienstverlening verweven met het 
wonen voorkomt.  

 ● diverse kleine(re) en grote(re) bedrijven komen 
voor. Langsheen de Spoorwegstraat: Drukkerij 
Feys, brandstoffen Windels, kelderbouw 
Uyttenhove, alsook verderop; Vynda. Ook buiten 
het plangebied komt langs de Spoorwegstraat een 
cluster van ambachtelijke bedrijven voor. Langs de 
Ketenstraat, al dan niet in tweede bouworde; Piu 
Manu, bouwwerken Devos, Elektro Clarijs, ... . Ter 
hoogte van de Rozestraat - Spoorwegstraat situ-
eert zich eveneens een bedrijfscluster met daarin 
de bedrijven F&F | De Bosbeke en Vandezande. 
Langsheen de Rozestraat, schuin tegenover een 
atelier van F&F | De Bosbeke is een terrein inge-
richt als parking gelegen. 

 ● Ingelmunster is gelegen binnen het gewestplan 
Roeselare-Tielt, het plangebied is hoofdzakelijk 
gelegen in de ‘woongebied’. In het zuiden van het 
plangebied is een zone aangeduid als gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en kmo’s en als agrarisch 
gebied in aansluiting op de spoorweginfrastructuur. 
Voor het gebied is het BPA Ketenstraat en gedeel-
telijke herziening van kracht. 

 ● het plangebied van het RUP Ketenstraat is vol-
ledig gelegen binnen de grenslijn van het gewes-
telijk RUP regionaalstedelijk gebied Roeselare. 

 ● het plangebied is niet opgenomen binnen de con-
tour van herbevestigd agrarisch gebied.

 ● er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plan-
gebied aanwezig.

 ● binnen een perimeter van 2 km rond het plange-
bied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.  
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beschrijving effect 
 ● het doel van het RUP “Ketenstraat” is om de 

verouderde voorschriften up te daten, naast het 
versterken van de bestaande woonstructuur en de 
aan het woonweefsel verwante voorzieningen te 
bestendigen, de aanwezige KMO-zone ter hoogte 
van de Rozestraat en de KMO-zone ter hoogte 
van Heirweg-zuid te bestendigen en het weefsel 
langsheen de Spoorwegstraat op termijn te laten 
transformeren naar een woonweefsel in relatie 
tot de stationsomgeving. In tussentijd kunnen de 
bestaande KMO-activiteiten, woonfuncties en 
woonondersteunende voorzieningen binnen deze 
zones verder blijven functioneren en de mogelijk-
heid tot uitbreiding van deze bestaande kmo’s 
wordt verzekerd. Het RUP wil de randvoorwaar-
den vastleggen waarbinnen op termijn reconversie 
/ omvorming van de aan de Spoorwegstraat gele-
gen KMO-sites (en aan oostelijke zijde uitgebreid 
met het woonweefsel tot aan de KMO-cluster) tot 
woonprojectsites kunnen transformeren. Deze 
sites houden gezien de strategische ligging ten 
aanzien van het station van Ingelmunster opportu-
niteiten in zich in functie van verdichting: ze kun-
nen op termijn transformeren naar projectzones 
waar wonen en alle functies (gelijkvloers) die het 
wonen niet hinderen maar ondersteunen zoals de-
tailhandel, horeca, kantoren, diensten, openbare 
en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 
mogelijk zijn. Beide locaties bezitten een goede 
connectie met het station en dit vanuit het oogpunt 
van de trage weggebruiker (korte wandelafstand). 
Op termijn dient de inrichting van beide sites te 
zorgen voor woonprojecten met een kwalitatieve 
aanleg & bijhorende groenaanleg, waardoor 
tevens een opwaardering van het straatbeeld 
langsheen de Spoorwegstraat bewerkstelligd 

wordt en waardoor bijgevolg een positieve beeld-
vorming ontstaat ter hoogte van de ruimere stati-
onsomgeving.  Het bestaand (gemengd) woonlint 
langsheen de N357 kan blijven functioneren als 
verweving tussen wonen, handel, diensten. Er 
wordt geen bijkomende open ruimte ingenomen, 
behoudens de herbestemming van een restper-
ceel en de spoorwegbundel welke volgens het 
gewestplan als agrarisch gebied bestemd zijn. 

 ● het RUP vormt niet het kader voor de oprichting 
van Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet 
blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke 
bedrijven met zich meebrengen.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● er kunnen geen Seveso-bedrijven opgericht 

worden.
 ● de ambachtelijke bestemmingen zoals voorzien 

in het BPA Ketenstraat gelegen langsheen de 
Spoorwegstraat worden in het RUP herbestemd 
tot projectzones, waarbij het huidige functioneren 
van de bestaande KMO’s verzekerd wordt. Voor 
de overige ambachtelijke zones die behouden blij-
ven (ter hoogte van Rozestraat en Heirweg-zuid) 
worden maatregelen voorzien inzake buffering 
naar de omliggende woonomgeving en kan enkel 
bedrijvigheid van lokaal belang voorzien worden. 

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● de Vlarem- en ARAB-wetgeving leggen de bedrij-

ven maatregelen op om de veiligheid naar de om-
geving toe en binnen in het bedrijf te waarborgen.

conclusie
 ● in de omgeving van het RUP liggen geen Seveso-

bedrijven, zodat bewoners en/of bedrijven in het 

plangebied geen risico’s lopen verbonden aan 
dergelijke bedrijven.

 ● het RUP vormt niet het kader voor de oprichting 
van Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet 
blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke 
bedrijven met zich meebrengen.

 ● de uitvoering van het RUP zal geen bijkomende 
risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van 
de omwonenden opleveren.
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8.2 de ruimtelijke ordening

referentie
Ingelmunster is gelegen in het centrum van de provin-
cie West-Vlaanderen, tussen de steden Roeselare en 
Kortrijk. 

De gemeente grenst in het: 
 ● noorden en oosten aan Meulebeke,
 ● oosten aan Oostrozebeke,
 ● zuidoosten aan Harelbeke,
 ● zuidwesten Lendelede,
 ● westen Izegem.

 J RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen [RSV] is vast-
gesteld door de Vlaamse regering op 23 september 
1997. Het omvat een informatief, richtinggevend en 
bindend gedeelte.

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
aan voor vier structuurbepalende elementen en com-
ponenten op Vlaams niveau:

 ● stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;
 ● elementen van het buitengebied;
 ● economische knooppunten;
 ● lijninfrastructuren.

Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse regering de 
gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen definitief vastgesteld. In deze herzie-
ning komen er twee belangrijke aspecten aan bod:

 ● ruimte voor wonen enerzijds
 ● en ruimte voor bedrijvigheid anderzijds.

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering de 
tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen definitief vastgesteld. De tweede herzie-
ning gaat hoofdzakelijk over het actualiseren van het 
cijfermateriaal rond wonen, werken, open ruimte, re-
creatie en infrastructuur. Er is tevens een afstemming 
met het decreet grond- en pandenbeleid.

Ingelmunster is een gemeente gelegen in het buiten-
gebied. De gemeente valt gedeeltelijk binnen het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en maakt op 
Vlaams niveau deel uit van het stedelijk netwerk “regio 
Kortrijk”. Stedelijke netwerken op Vlaams niveau zijn 
door hun ligging en samenhang van infrastructurele, 
ecologische, functioneel- en/of fysiek-ruimtelijke ken-
merken structuurbepalend voor Vlaanderen.

Als onderdeel van het regionaalstedelijk gebied Roe-
selare, is Ingelmunster ook geselecteerd als econo-
misch knooppunt. In economische knooppunten 
moet de bestaande bundeling behouden en waar mo-
gelijk versterkt worden. 

In het buitengebied overweegt de open ruimte. De na-
tuurlijke en agrarische structuur vormen de fysische 
dragers van de open ruimte. De bebouwde ruimte en 
infrastructuren maken er deel van uit.

De E403 Kortrijk-Brugge, ten westen van Ingelmun-
ster is geselecteerd als hoofdweg. De N37 en N36 als 
primaire weg II. Ingelmunster zelf heeft geen primaire 
wegen op zijn grondgebied.
Het kanaal Roeselare-Leie is geselecteerd als een 
een secundaire waterweg die een ontsluitingsfunctie 
naar het hoofdwaterwegennet vervult. 
De lijn 66 Oostende-Brugge-Roeselare-Kortrijk-Rijsel 
behoort tot het hoofdspoorwegnet. Het station van In-
gelmunster wordt niet weerhouden als hoofdstation.

 J PRS
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan [PRS] West- 
Vlaanderen is goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 
6 maart 2002. Naast het RSV vormt het PRS een refe-
rentiekader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente. 
De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
de provincie West-Vlaanderen sluit aan bij het RSV 
en geeft verdere invulling aan elementen die vragen  
om een samenhangend beleid over de gemeentelijke 
grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het 
kader voor maatregelen waarmee de provincie de ge-
wenste structuur wil realiseren.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s. De 
provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid 
te behouden en te versterken. Daarom worden voor 
structuurbepalende componenten op provinciaal ni-
veau ontwikkelingsperspectieven toegekend die ver-
schillend zijn naargelang het gebied waarin deze ele-
menten gelegen zijn.
De herziening van het PRS West-Vlaanderen be-
staande uit een informatief, richtinggevend, bindend 
deel en een kaartenbundel in addendum werd goed-
gekeurd op 11 februari 2014 met uitsluiting van de be-
palingen inzake de normen voor sociale woningen op 
vergunningenniveau en op planniveau bij de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur [blz 101]. Het ad-
dendum werd aangevuld met een afwegingskader en 
toetsingscriteria inzake planologische ruil en aansnij-
den agrarisch gebied voor wonen.

De visie op provinciaal niveau over de verschillende 
deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar ver-
schillende deelruimten. Per deelruimte worden voor 
specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsdoelstellingen geformuleerd.
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De gemeente Ingelmunster maakt deel uit van de 
Middenruimte. De Middenruimte omvat de stedelijke 
gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. Deze driehoek 
wordt in het westen begrensd door de rug van Westro-
zebeke, in het noorden door de overgang zandleem-
zandstreek en in het zuiden door de Leievallei.
Het beleid binnen deze deelzone en specifiek voor de 
gemeente Ingelmunster beoogt een concentratie van 
dynamische activiteiten binnen het stedelijk gebied,  
het uitbouwen van een multifunctioneel kanaal, het 
versterken van de stedelijke gebieden alsook het opti-
maliseren van de verkeersontsluiting.  

Ingelmunster behoort tot het “stedelijk netwerk op 
Vlaams niveau Regio Kortrijk”. Binnen het addendum 
wordt Ingelmunster niet langer aangeduid als struc-
tuurondersteunend hoofddorp gezien de kern gelegen 
is in het stedelijk gebied. 
Binnen de gewenste landschappelijke structuur staat 
het behouden en versterken van de landschappelijke 
diversiteit en herkenbaarheid centraal. Ingelmunster 
wordt omschreven als een ‘nieuw landschap’. 

Voor wat betreft de gewenste ruimtelijke agrarische 
structuur is Ingelmunster gelegen in een “intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur”. Op het niveau 
van het PRS werden geen (bindende) selecties door-
gevoerd van de agrarische structuur.

Naar gewenste structuur voor toerisme en recreatie 
toe, valt Ingelmunster buiten de geselecteerde toeris-
tisch-recreatieve netwerken. 

 J GRS
De bepalingen van het richtinggevend en bindend deel 
van het GRS Ingelmunster worden vertaald in het RUP 
daar deze steeds in relatie dienen te staan tot en in 
uitvoering moeten zijn van het GRS.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd op 19 
december 2006 door de gemeenteraad definitief vast-
gesteld en goedgekeurd door de bestendige deputatie 
op 19 april 2007.
Hierna wordt beknopt weergegeven wat de kracht-
lijnen zijn van toepassing voor onderhavig RUP. Het 
plangebied is gelegen binnen de entiteit ‘Kern’. 

gewenste ruimtelijke structuur van de entiteit 
‘Kern’
Binnen de entiteit Kern is het de bedoeling een maxi-
male verweving van uiteenlopende functies na te 
streven, zonder de draagkracht te overschrijden. Ver-
dichting gebeurt op een kwalitatieve manier en de 
vrijliggende binnengebieden worden gedifferentieerd 
aangesneden. 

kernversterking door ontwikkeling van goed gelegen 
binnengebieden
De woonfunctie van de kern wordt versterkt door de 
ontwikkeling van binnengebieden. De gebieden wor-
den gedifferentieerd ingevuld, in functie van hun lig-
ging en mogelijkheden. Een goede verbinding voor 
langzaam verkeer met het centrum staat bij de in-
vulling van de gebieden steeds voorop, evenals het 
linken van deze ontwikkelingen met de omliggende 
woonomgeving en het garanderen van voldoende 
groene publieke ruimte. 

twee evenwaardige ontwikkelingspolen
De stationsomgeving en de markt dienen ingericht als 
twee evenwaardige ontwikkelingspolen. 

De stationsomgeving dient ontwikkeld als intense 
woon-werkomgeving, met een ontwikkeling van sta-
pelbouw, handelszaken en horeca op een verantwoor-
de manier. Specifieke aandacht dient gevestigd op de 
inrichting van de publieke ruimte, die een aantrekke-
lijke plek moet zijn om te vertoeven. 

centrumgebied als gemengde woonomgeving met 
verweving van kerngebonden activiteiten
Het centrumgebied wordt verder uitgebouwd als ge-
mengd woongebied, waarin verschillende functies 
verweven voorkomen. Nieuwe voorzieningen op maat 
van de kern worden bij voorkeur in het centrumgebied 
geconcentreerd, zodat ze op loopafstand van elkaar 
bereikbaar zijn. Bij verweving van diverse functies 
dient er op gelet dat zich geen functies vestigen die de 
ruimtelijke draagkracht van de woonomgeving over-
schrijden. Waar ruimtelijk verantwoord, kan in het cen-
trumgebied stapelbouw worden toegelaten. 

definiëren toegangspoorten
Het belang van toegangspoorten ligt enerzijds in de 
ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde en ander-
zijds in de verkeersleefbaarheid van het centrum. Aan 
westelijke zijde situeert zich een toegangspoort tot 
de gemeente op de Izegemstraat. Het mobiliteitsplan 
voorzien verkeersremmende maatregelen alsook het 
creëren van een poorteffect. 
De Izegemstraat is ondertussen heringericht: ter hoog-
te van de kruising met de Katteboombeek is een toe-
gangspoort gecreeërd door middel van een beperkte 
asverschuiving met middengeleider. 
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bestaande, historisch gegroeide bedrijven in de kern 
op een ruimtelijk verantwoorde manier op eigen terrein 
verder laten ontwikkelen
Voor een aantal bestaande, historisch gegroeide en 
vaak relatief grootschalige bedrijven die gelegen 
zijn in de kern van Ingelmunster en verweven zijn 
met de woonomgeving, dient een ruimtelijke oplos-
sing gezocht om deze bedrijven in de toekomst de 
mogelijkheid te bieden zich verder te kunnen hand-
haven op hun huidige terreinen, mits een maximale 
integratie voorzien wordt naar de woonomgeving toe. 
Voor bedrijven gelegen binnen centrumweefsel kan 
onderzoek gebeuren naar creatieve manieren van 
optimale integratie waarbij zo weinig mogelijk nuttige 
oppervlakte verdwijnt. Bij stopzetting van de huidige 
activiteiten kunnen slechts die activiteiten in de plaats 
komen die verweefbaar zijn met de woonomgeving of 
dient de site te worden gereconverteerd tot een kern-
versterkend woonproject, waar naast wonen ook kern-
ondersteunende activiteiten zijn toegelaten. 

gewenste ontwikkeling van de deelstructuren
Vanuit de gewenste structuur voor de diverse deel-
structuren, zijn volgende elementen van belang voor 
het RUP:

verder uitbouwen van de Mandelvallei als drager voor 
natuur en landschap
Aan de oostelijke zijde van het plangebied situeert 
zich een lokaal ecologische verbinding binnen de 
deelzone Kern. Deze aangeduide lokaal ecologische 
verbinding langsheen de spoorweginfrastructuur ver-
bindt het de Mandelvallei via het kanaal en het natuur-
reservaat ‘spoorwegdomein’ richting ‘gave omgeving 
Mispelaarbeek’.
Door lokale ecologische infrastructuur uit te bouwen 
en te laten aansluiten op de Mandelvallei, wenst de 

gewenste ruimtelijke structuur van de entiteit ‘Kern Ingelmunster’
bron: gemeente Ingelmunster, GRS
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gemeente de migratie van organismen binnen deze 
vallei naar andere oorden te bevorderen.

kleine groenruimten in de bebouwde kern
Binnen de bebouwde zone is het wijkgroen hooguit 
beperkt tot lijn- en puntvormige elementen, zoals laan-
beplanting en heesters op een pleintje. Ze worden als 
stedelijk groen behouden, maar bieden door hun ge-
ringe oppervlakte weinig potenties voor natuurontwik-
keling. 
Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken is de verweving 
en inrichting van nieuwe groenruimten noodzakelijk. 

dichtheidsdifferentiatie
Om het draagvlak van een stad te verbeteren en 
om de voorzieningen optimaal te benutten is de ver-
dichting en uitbreiding van het stedelijk patrimonium 
noodzakelijk. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren wordt een na te streven woningdichtheid van 
minimaal 25 woningen per hectare per ‘ruimtelijk sa-
menhangend geheel’ in een stedelijk gebied voorge-
schreven en van minimaal 15 woningen per hectare 
per ‘ruimtelijk samenhangend geheel’ in een kern van 
het buitengebied. Binnen het regionaalstedelijk gebied 
Roeselare dient het richtcijfer van 25 woningen per 
hectare eveneens verder gedifferentieerd. Uitgangs-
punt is een verdichtingsprincipe toe te passen die in 
harmonie te brengen is met de bestaande dichtheid 
van het ruimtelijk samenhangend geheel waarin een 
site zich bevindt. 
Als richtdichtheid voor nieuw te ontwikkelen gebieden 
wordt voor de stationsomgeving een richtdichtheid van 
30 wo/ ha aangegeven. De verdichting kan doorge-
voerd worden door toepassing van stapelbouw. 
Langs de belangrijkste invalswegen in het centrum 
evenals in welbepaalde deelgebieden (bv stationsom-
geving) lijkt het aangewezen stapelbouw toe te laten. 

Elders, bv. invalswegen buiten centrum, dient met ui-
terste voorzichtigheid omgesprongen met deze woon-
vorm. Het is immers vanuit ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid van de woonomgeving niet wenselijk dat 
deze woontypologie overal wordt toegepast. In grote 
projecten, waar een stedelijke dichtheid dient te wor-
den gehaald van 25 en meer woningen per hectare, 
moet het uiteraard ook mogelijk zijn om op een ruimte-
lijk verantwoorde manier stapelbouw naast grondont-
sloten woningen te voorzien, teneinde een kwalitatief 
verdicht project te bekomen.
Privacy, bezonning, lichtinval, harmonieuze aanslui-
ting met aanpalende bebouwing, schaal van de be-
bouwing in de ruimere omgeving, … dienen als criteria 
gehanteerd bij de beoordeling van stapelbouw.

kwalitatieve woonomgevingen
Kwalitatieve randvoorwaarden moeten hand in hand 
gaan met de richtdichtheden. Tegenover een hoge 
densiteit moet een kwalitatieve inrichting van de woon-
omgeving staan. De wijze waarop deze kwaliteitszorg 
te realiseren is, is op te nemen in een rup.

centrumgebied met sterke verweving van functies
De omgeving van het station wordt aangeduid als cen-
trumgebied met sterke verweving van functies: een 
menging van verschillende, voor het wonen aanvaard-
bare functies, wordt hier gestimuleerd.

uitbouw van het kanaal als structurerend element voor 
toerisme en recreatie
Het toeristisch-recreatief aspect van het kanaal dient 
te worden versterkt; de functionele en recreatieve 
langzaam verkeersverbindingen langs het kanaal wor-
den versterkt evenals recratieve polen geënt op de 
toeristische as van het kanaal.

afbouwen doorstroming N357
Het centrum dient enkel toegankelijk te zijn voor be-
stemmingsverkeer. De invalswegen dienen zodanig 
ingericht dat de vooropgestelde snelheid kan afge-
dwongen worden.
De Izegemstraat N357 is ondertussen reeds heringe-
richt met aandacht voor de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers en het uitbouwen van een toegangs-
poort tot Ingelmunster ter hoogte van de Katteboom-
beek. 

Volgende selecties van structuurbepalende elementen 
hebben betrekking op onderhavig RUP: 

 ● lokale weg I: Izegemstraat
 ● hoofdroute fietsverkeer: fietsweg aan de zuidkant 

van het kanaal Roeselare-Leie
 ● lokale route fietsverkeer: Izegemstraat 

tussen grens Izegem en Kortrijkstraat, 
Rozestraat-Spoorwegstraat

Ondersteunende maatregelen en acties welke van 
toepassing zijn bij onderhavig RUP: 

 ● selectie merkwaardige gebouwen of sites met 
specifieke erfgoedwaarde bij de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het betref-
fende gebied

 ● realisatie van poorteffect en verkeersrem-
mende maatregelen langsheen de Izegemstraat 
(gerealiseerd)

 ● uitbouw fiets- en voetgangersdoorsteken in en 
tussen de woonwijken
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 J RUP’s

gewestelijk RUP 
afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare
Het plangebied van het RUP Ketenstraat is gelegen 
binnen de grenslijn van dit gewestelijk RUP en behoort 
bijgevolg tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare.

gemeentelijke RUP’s
Palend aan de contour van onderhavig RUP situeert 
zich het RUP Kortrijkstraat [BD 27-01-2011] aan oos-
telijke zijde. 

 J BPA’s

BPA nr. 8 Ketenstraat
Onderhavig RUP Ketenstraat betreft de volledige her-
ziening van het BPA nr. 8 Ketenstraat met KB dd. 31-
01-1983 en de latere, gedeeltelijke herziening met MB 
dd. 30-04-1992. Het oorspronkelijk BPA Ketenstraat 
werd goedgekeurd bij KB van 06-04-1972 en een eer-
ste maal herzien bij KB dd. 20-07-1979. De tweede 
herziening [KB 31-01-1983] leidt tot huidige BPA Ke-
tenstraat: 

Voor wat betreft de oostelijk gelegen strook begrepen 
tussen de spoorwegstraat en de spoorlijn, werd dit 
BPA voor een derde maal gedeeltelijk herzien [MB 30-
04-1992]:

BPA’s in de omgeving
Palend aan de contour van het RUP Ketenstraat situ-
eert zich ten zuiden een “sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven Matco”. 

Verder is het plangebied gedeeltelijk gelegen in een 
woningbouwgebied. Er werd geen bijzonder gebied 
aangeduid. 

Het plangebied is niet opgenomen binnen de contour 
van herbevestigd agrarisch gebied.
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 ● het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het 
GRS en staat onderaan de hiërarchie van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 ● het volledige plangebied werd in de gewenste 
ruimetlijke structuur van Ingelmunster aange-
duid als behorende tot de ‘entiteit kern’ waarbij 
kernversterking voorop staat, en dit met een 
maximale verweving van functies. Het garan-
deren van voldoende groen en de uitbouw 
van trage verbindingen staat voorop. De 
stationsomgeving wordt ontwikkeld als intense 
woon-werkomgeving, met een ontwikkeling van 
stapelbouw, handelszaken en horeca op een 
verantwoorde manier. Bestaande, historisch 
gegroeide bedrijven kunnen op eigen terrein 
verder ontwikkelen indien ruimtelijk verant-
woord, andere sites kunnen bij stopzetting te 
worden gereconverteerd tot een kernverster-
kend woonproject, waar naast wonen ook kern-
ondersteunende activiteiten zijn toegelaten. 

 ● de planopzet van het RUP voldoet aan boven-
staande globale visie-elementen binnen het 
GRS en werkt deze verder uit: 

 ○ ruimte voor kernversterking, met een maxi-
male verweving van functies: de gemeente 
is blijvend alert om mogelijkheden tot inbrei-
ding die door wijzigende omstandigheden 
vrijkomen, te stimuleren.  

 ○ versterken van de relaties naar de kern met 
oog voor voldoende groen en de uitbouw 
van een traag wegennetwerk, als schakel 
naar de stationsomgeving toe.

beschrijving effect
 ● het RUP heeft voornamelijk als doelstelling om de 

bestaande toestand te evalueren aan de vige-
rende voorschriften en zoneringen, het BPA om 
te zetten naar een RUP en om de contour van 
het RUP beperkt uit te breiden in afstemming op 
omliggende en aanpalende bestemmingsplan-
nen.  De planopties binnen het bestaand BPA 
worden naar bestemming en inrichting toe op zich 
maximaal behouden, bepaalde aspecten worden 
herzien, gecorrigeerd en/of geactualiseerd: 

 ● het RUP wil de randvoorwaarden scheppen 
voor de reconversie / omvorming van de aan 
de Spoorwegstraat gelegen KMO-sites (en aan 
oostelijke zijde uitgebreid met het woonweef-
sel tot aan de KMO-cluster) tot gemengde 
woonprojectsites in functie van verdichting 
gezien de strategische ligging ten aanzien van 
het station van Ingelmunster. Beide locaties 
bezitten een goede connectie met het station, 
en dit vanuit het oogpunt van de trage wegge-
bruiker (korte wandelafstand). Op termijn dient 
de inrichting van beide sites te zorgen voor 
woonprojecten met een kwalitatieve aanleg & 
bijhorende groenaanleg, waardoor tevens een 
opwaardering van het straatbeeld langsheen 
de Spoorwegstraat bewerkstelligd wordt en 
waardoor bijgevolg een positieve beeldvorming 
ontstaat ter hoogte van de ruimere stations-
omgeving. Een dichtheid van 25 tot 30w/ha 
staat voorop. Bijgevolg zullen hier op termijn 
naar schatting een 115 woningen kunnen 
gerealiseerd worden. In de voorschriften wordt 
gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van 
beide zones, waarbij aandacht uitgaat naar 
een harmonische aansluiting met het omlig-
gende weefsel, de korte sluiting van fiets- en 

wandelverbindingen naar station, voldoende 
inbrengen van groene / open ruimte.

 ● de overige ambachtelijke zones welke verenig-
baar zijn met de omgeving, blijven behouden 
waarbij maatregelen worden voorzien inzake 
buffering naar de omliggende woonomgeving, 
er wordt enkel bedrijvigheid van lokaal belang 
voorzien. 

 ● het bestaand (gemengd) woonlint met kern-
ondersteunende voorzieningen langsheen de 
N357 kan blijven functioneren met een verwe-
ving tussen wonen, handel, diensten, horeca, 
kantoren,.... 

 ● het bestendigen van de morfologie en de typo-
logie van de bestaande residentiële woonwij-
ken staat voorop, waarbij de bepalingen met 
betrekking tot ondermeer het inplanten van car-
ports en bijgebouwen en de inrichting van tuin-
stroken geactualiseerd worden. Kleinschalige 
inbreidingen op diepe achtertuinen van 
bestaande woningen langs de Ketenstraat 
behoren tot de mogelijkheid; bouwen in tweede 
lijn, afgestemd op de typologie en morfologie in 
de omgeving is mogelijk. Gezien de configura-
tie en diepte van de percelen alsook de reeds 
bestaand mogelijkheden voor deze percelen 
aan de Ketenstraat worden tevens niet-com-
merciële activiteiten toegelaten. 

 ● er wordt geen bijkomende open ruimte inge-
nomen, behoudens de herbestemming van 
een restperceel en de spoorwegbundel welke 
volgens het gewestplan als agrarisch ge-
bied bestemd zijn. Het restperceel agrarisch 
gebied sluit aan op de gewestplanbestemming 
KMO-gebied. 

 ● de openbare groenzones worden behouden
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 ● er gaat aandacht uit naar het resterende aan-
wezig waardevol bouwkundig erfgoed

plangeïntegreerde maatregelen
 ● in de voorschriften worden maatregelen inzake  

duurzaam ruimtegebruik opgenomen: bouwen in 
tweede lijn; kleinschalige inbreidingen op diepe 
achtertuinen van bestaande woningen langsheen 
Ketenstraat (binnen art. 3, aan westelijke zijde 
Ketenstraat), toekomstgericht wordt voorzien in 
de reconversie van bestaande (bedrijfs)sites met 
inbreiding of verdichting en inbreiding tussen infra-
structuren met focus op wijkvorming, kernverster-
king, buurtgroen en (semi)publieke ruimte (art. 6 
en art. 7).  Verdichting en verweving van functies 
is gewenst binnen deze gebieden. De stationsom-
geving is een gepast kader om naast wonen ook 
andere functies op te nemen die compatibel zijn 
met een ‘gelaagde’ leefomgeving. 

 ● in de voorschriften worden maatregelen opgeno-
men inzake groenvoorzieningen en ontsluiting: 
mogelijkheden om de kwaliteit van het openbaar 
domein verbeteren en de relaties met het be-
staande woonweefsel verder uit te bouwen of te 
versterken naar de stationsomgeving toe.

 ● de projectzones moeten zodanig ingericht worden 
dat deze zich op een kwalitatieve en contextuele 
wijze inpassen in de omgeving. De maximale 
bouwhoogte en het gabariet, alsook de inplanting 
worden afgestemd op de context van de stations-
omgeving, rekening houdend met de typologie 
van het aanpalend weefsel: verdichting op basis 
van bestaande morfologie, typologie en context.

 ● binnen de specifieke zones voor ambachtelijke 
activiteiten ter hoogte van de Rozestraat en 
Heirweg-zuid staat behoud van de kmo-activitei-
ten voorop, alsook wordt het huidige functioneren 

en de eventuele noodzakelijke uitbreiding van 
de kmo’s gelegen binnen de projectzones 
Spoorwegstraat West en Spoorwegstraat Oost 
verzekerd. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteit 
kan binnen de betrokken projectzone een (gefa-
seerde) ontwikkeling volgens de bepalingen van 
de projectzone gerealiseerd worden. 

conclusie
De huidige situatie van het bebouwd weefsel binnen 
het plangebied, nl. het kernondersteunend weefsel 
langsheen de N357, de residentiële woonwijkstructu-
ren met bijhorende activiteiten en de aanwezige kmo-
zones, alsook de reconversie / omvorming van de 2 
strategisch gelegen projectzones ter hoogte van de 
Spoorwegstraat, brengen geen aanzienlijke effecten 
met zich mee. 

geen aanzienlijk effect
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8.3 de biodiversiteit, de fauna en de flora

referentie
 ● biologische waarderingskaart: binnen het plange-

bied zijn de natuurlijke waarden eerder beperkt. 
De BWK vermeld volgende waarderingen:

 ● een gedeelte van het perceel gelegen aan de 
Vierbunderstraat | Smedenstraat als onderdeel 
van de hoevesite, is aangeduid als biologisch 
waardevol. Het betreft een soortenrijk per-
manent cultuurgrasland [hp+] met een eerder 
zwak ontwikkelde hoogstamboomgaard [kj-].

 ● de strook openbaar domein begrepen tussen 
de Nachtegaalstraat - Smedenstraat [alwaar 
de Lendeledebeek deels ingebuisd loopt] is 
aangeduid als complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen, het 
betreft een soortenarm permanent cultuurgras-
land [hp] met bomenrij van populier [kbp] en al 
dan niet geknotte wilg [kbs]. 

 ● een deel van een achtertuin palend aan deze 
strook, is eveneens aangeduid als biologisch 
waardevol; het betreft een bomenrij van es-
doorn [kbac]. 

 ● eveneens palend aan de strook openbaar 
domein zijn enkele achterste perceelsdelen 
van 3 tuinen, aangeduid als een complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen. Het zou gaan om een hoogstam-
boomgaard. Echter, deze is op terrein niet meer 
aanwezig gezien deze achterste perceelsdelen 
[recentelijk] bebouwd zijn. 

 ● het buurtparkje [kp] ter hoogte van het buf-
ferbekken op de Lendeledebeek is als een 
complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen aangeduid. 

 ● habitat- en vogelrichtlijngebieden: er bevinden 
zich geen habitat- of vogelrichtlijngebieden in de 
onmiddellijke omgeving

 ● VEN/IVON: het plangebied is niet gelegen in een 
VEN- of IVON gebied. In de nabije omgeving van 
het plangebied (op ca. 350m in vogelvlucht), nl. 
ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie is het 
VEN-gebied De Mandelhoek (grote eenheid na-
tuur) gelegen. 

 ● PRS: op het grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster zijn in de omgeving van het plan-
gebied, de Mandel en de Oude Mandel als 
rivier- en beekvallei geselecteerd en is het kanaal 
Roeselare-Ooigem als natte ecologische infra-
structuur van bovenlokaal belang geselecteerd. 

beschrijving effect
 ● het plangebied bevat geen bijzondere natuur-

waarden of- potenties gezien het overwegend 
bebouwd karakter van het gebied. 

 ● het RUP heeft als doel een actueler ruimtelijk toet-
singskader te bieden aan nieuwe bouwaanvragen, 
het plangebied is nagenoeg volledig bebouwd. 
Het RUP beoogt geen nieuwe ontwikkelingen die 
los staan van de eigenheid van het gebied en z’n 
directe omgeving. 
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 ● het RUP voorziet geen nieuwe zoneringen ten 
aanzien van deze zoals voorzien in het vigerend 
BPA, welke de aanwezige (potentieel) waardevolle 
gebieden kunnen aantasten. 

 ● de bestaande groene ruimtes binnen het plange-
bied (oa. ter hoogte van de Lendeledebeek alwaar 
nog in open bedding) en de overige aanwezige 
groene ruimtes veelal gekoppeld aan het net-
werk van trage wegen, wordt specifiek bestemd 
i.f.v. een openbare groene ruimte, geschikt voor 
meervoudig recreatief medegebruik. Dit openbaar 
groen komt grotendeels overeen met de contou-
ren zoals binnen het bestaande BPA. 

 ● het RUP laat voor 2 locaties een transformatie van 
bedrijven/woonzone naar woonprojectzone toe. 

 ● er worden geen negatieve effecten verwacht 
op de natuur in de ruimere omgeving van het 
plangebied. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● het plangebied is zo goed als volledig bebouwd.

Het RUP voorziet geen nieuwe zoneringen ten 
aanzien van deze zoals voorzien in het vigerend 
BPA, welke de aanwezige (potentieel) biologisch 
waardevolle gebieden kunnen aantasten. 

 ● de complexen van biologisch minder waardevolle 
en waardevolle elementen maken onderdeel uit 
van het publiek domein. 

 ● binnen de openbare groenzone is geen bebou-
wing toegelaten behoudens beperkte constructies 
verwant aan de inrichting bv. i.f.v. recreatie en 
sport. Het behoud en versterken van het groene 
karakter dient voorop te staan. De stedenbouw-
kundige voorschriften voor het openbaar groen 
vermelden dat het algemene karakter onver-
hard en beplant dient te zijn en dat de zone 
bestemd is voor de ontwikkeling, het herstel en 

instandhouding van een groenzone. Bij aanleg 
moet worden gezorgd dat de beplanting streekei-
gen is en bij voorkeur bijenvriendelijk is. 

 ● de in oppervlakte beperkte herbestemming van 
agrarisch gebied aansluitend gelegen bij bestaand 
KMO terrein en ingericht als spoorwegbundel, 
bezit geen waardevolle fauna of flora die verlo-
ren dreigt te gaan bij herbestemming van deze 
gebiedsdelen. 

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een 

verbod op gebruik van pesticiden.

conclusie
In het plangebied bevinden zich geen waardevolle 
fauna of flora die verloren dreigen te gaan.
Er worden ook geen aanzienlijke effecten verwacht op 
de waardevolle natuur in de omgeving van het plan-
gebied. 

8.4 de energie- en grondstoffenvoorraden

referentie
In de omgeving van het plangebied liggen geen ont-
ginningsgebieden.

beschrijving effect
Er zijn geen effecten op de energie- en grondstoffen 
voorraden. De ontwikkeling van het plangebied heeft 
geen invloed op enig ontginningsgebied. 

plangeïntegreerde maatregelen
In de voorschriften van het RUP wordt gestreefd naar 
duurzame ontwikkeling, ook op vlak van energie. De 
voorschriften laten toe dat nieuwe woningen / woon-
gelegenheden zo geconcipiëerd  kunnen worden dat 
ze gebruik kunnen maken van een optimale zonori-
entatie. Daarnaast wordt het gebruik van alternatieve 
energiebronnen niet uitgesloten. 

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
De EPB-regelgeving legt eisen op inzake het energie-
verbruik in gebouwen. 

conclusie
Vandaag de dag zijn er geen gevolgen voor de ver-
dere exploitatie van enig ontginningsgebied. De ont-
wikkeling van het plangebied en de uitvoering van het 
RUP heeft geen gevolgen voor de verdere exploitatie 
van enige ontginningsgebieden. 
Geen aanzienlijk effect.
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8.5 de bodem

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als

 ● woongebied (grootste deel van het plangebied)
 ● zone voor ambachtelijke bedrijven
 ● braakliggend/tuin: deel agrarisch gebied vol-

gens gewestplan tussen bestaand bedrijf en 
spoorweg

 ● bodemkaart: In het noorden (langs de 
Izegemstraat) van het plangebied komt een antro-
pogene bodem voor. In het noordwesten treffen 
we treffen we droog zand aan. Het grootste deel 
van het plangebied heeft een vochtige zandleem-
bodem met plaatselijk (langs de spoorwegstraat)
ook nat zandleem. 

 ● landbouwtyperingskaart: Het plangebied heeft 
grotendeels een zeer lage waardering en is 
gedeeltelijk aangeduid als niet agrarisch. Het 
braakliggend perceel in het zuidoosten en een 
perceel centraal in het gebied hebben een zeer 
lage waardering.

 ● GAS-kaart: Het plangebied behoort niet tot de 
gewenste agrarische structuur in het zuiden en 
zuidoosten zijn twee gebieden aangeduid als 
structureel aangetast, uit te sluiten uit de gewens-
te agrarische structuur.

 ● erosiekaarten: Het plangebied is niet opgenomen 
op de kaart met potentiële bodemerosie per per-
ceel. Heel beperkte delen van het plangebied zijn 
aangeduid als erosiegevoelig.

 ● VLAREBO-activiteiten: Er zijn VLAREBO-
activiteiten het plangebied:

 ● .in de Spoorwegstraat: een brandstof-
fenhandel/tankstation (OBO uitgevoerd, 
Geen beschrijvend bodemonderzoek uit te 
voeren: 27/05/2013), een drukkerij (OBO 

uitgevoerd- Geen beschrijvend bodemonder-
zoek uit te voeren: 02/06/2014) en en een ser-
rebedrijf (stopgezet).

 ● in de Rozestraat: een zitmeubelfabriek 
(stopgezet)

 ● in de Izegemstraat: een meuibelfabriek (stop-
gezet - OBO uitgevoerd: 17/07/2003) en niet 
gespecifieerde activiteit (stopgezet OBO uitge-
voerd - Geen beschrijvend bodemonderzoek 
uit te voeren)

 ● Leeuwerikenstraat/Merelstraat: mogelijke strot-
plaats huishoudelijk afval (Site-besluit woon-
zone Leeuwerikenstraat – Merelsstraat: BS 
06/12/2012 - Geen verdere maatregelen nodig)

 ● In het studiegebied zijn geen bedrijven of activitei-
ten gevestigd onderworpen aan de milieuvergun-
ningsplicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbe-
voegdheid heeft.

beschrijving van het effect
 ● Het plangebied blijft grotendeels in gebruik als 

woongebied. De voorschriften worden geactu-
aliseerd, zodat er op een aantal diepe percelen 
(gelegen in art. 3) langsheen de Ketenstraat west,  
in tweede orde kan gebouwd worden. 

 ● Er worden twee projectzones afgebakend ter 
hoogte van de Spoorwegstraat. Deze zijn nu in 
gebruik door ambachtelijke bedrijven, maar wor-
den gereserveerd om in de toekomst als woon-
projecten met centrumondersteunende functies te 
realiseren.

 ● Het agrarisch gebied (0,3 ha) in de zuidoostelijke 
hoek van het plangebied dat mee is opgenomen 
in de afbakening van het stedelijk gebied van 
Roeselare, wordt ambachtelijke zone.

 ● De bedrijven in de zuidoostelijke en zuidwestelijke 
hoek blijven bestaan KMO-zone.

 ● Door de ontwikkeling van de projecten met 
centrumondersteunende functies en de realisatie 
van een aantal woningen in tweede orde en deze 
op nog enkele vrije percelen, zal de verharding 
en mogelijke verdroging van de bodem verder 
toenemen.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● Het bestaande openbaar groen blijft behouden. 

In de projectzones moet er ook openbare ruimte /
groen voorzien worden.

 ● Er worden maximale bebouwings- en verharding-
percentages opgelegd in de voorschriften.

Deze kaart geeft aan de hand van een klasse-indeling 
de totale potentiële erosie van een bepaald perceel 
weer. De totale potentiële erosie houdt onder meer 
rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de 
hellingsgraad. De totale potentiële erosie houdt geen 
rekening met het huidige landgebruik (grasland of 
akkerland). Om deze kaart te bekijken kan je klikken 
op bovenstaande kaartafbeelding. Geef bovenaan een 
straatnaam in de buurt van jouw perceel in en zoom 
indien nodig verder in (minimaal schaal 1:150.000). De 
erosiekaart wordt ingekleurd volgens de totale erosie 
en niet volgens de erosiegevoeligheid op de verza-
melaanvraag. Door te klikken op jouw perceel, krijg je 
onderaan in het informatiepaneel de erosiegevoeligheid 
op de verzamelaanvraag.
De aanvaarde bezwaren, die voor 1 oktober 2015 
werden ingediend, werden zowel in het veld ‘Erosie-
gevoeligheid verzamelaanvraag’ als in het veld ‘Totale 
erosie’ verwerkt. De reeds goedgekeurde aanvragen 
van de verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse op 
basis van een hoog koolstofgehalte werden in het veld 
‘Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag’ verwerkt met 
aanduiding van ‘/C’ achter de erosiegevoeligheid, maar 
het veld ‘Totale erosie’ behield zijn oorspronkelijke 
waarde voor deze percelen. In de loop van 2016 volgt 
een beperkte update van de erosiekaart 2016 aan de 
hand van de later ingediende bezwaren en aanvragen 
voor de verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse op 
basis van een hoog koolstofgehalte.’ Bron: https://dov.
vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html#erosie

Openen in loket DOV
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wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
Er moet voldaan worden aan de gewestelijke steden-
bouwkundige verordening hemelwater. Hemelwater 
moet zoveel mogelijk ter plaatse gehouden worden, 
wat de verdroging van de bodem kan milderen.

conclusie
Er zijn geen aanzienlijke effecten.
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8.6 het water

referentie
 ● Door het plangebied stroomt de Lendeledebeek 

(in het zuiden van het plangebied in openbedding 
maar verderop ingebuisd). Dit is een waterloop 
van tweede categorie, in beheer van de provincie 
West-vlaanderen.

 ● Het plangebied behoort tot het bekken van de 
Leie en het deelbekken van de Mandel.

 ● Binnen het plangebied bevinden zich geen 
waterwingebieden en beschermingszones type 
I, II of III, afgebakend volgens het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 27-03-1985 houdende 
nadere regelen voor de afbakening van waterwin-
gebieden en de beschermingszones.

 ● Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewa-
terwingebied.  In het plangebied liggen geen 
waterlopen die moeten voldoen aan de wa-
terkwaliteitsnormen voor water bestemd voor 
drinkwaterproductie. 

 ● Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschik-
baar over de waterlopen in of in de onmiddellijke 
omgeving.

overstromingskaarten:
 ● Het RUP is niet gelegen in een risicozone voor 

overstromingen en niet in een recent overstroomd 
gebied.

 ● Het RUP niet in een van nature overstroombaar 
gebied (NOG), met uitzondering van de zuidwes-
telijke hoek (van nature overstroombaar vanuit 
een waterloop of door afstromende modder) en 
de zuidoostelijke hoek (van nature overstrombaar 
vanuit een waterloop).

watertoetskaarten:
 ● Het RUP is niet gelegen in een effectief over-

stromingsgevoelig gebied, de zuidoostelijke en 
zuidwestelijke hoek zijn gelegen in een moge-
lijk overstromingsgevoelig gebied. 

 ● Het plangebied is matig gevoelig voor grondwa-
terstroming, met uitzondering van de zuidoos-
telijke en zuidwestelijke hoek die zeer gevoelig 
zijn voor grondwaterstroming.  

 ● Het plangebied is grotendeel gecategoriseerd 
als infiltratiegevoelig gebied 

 ● Het plangebied behoort niet tot het winterbed 
van een grote rivier.

signaalgebieden:
Het plangebied is niet gelegen in een signaalgebied.

zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan van de gemeente Ingel-
munster ligt het plangebied in:

 ● het centrale gebied: grootste deel
 ● het collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen 

gearceerde cluster 208780): het grootste deel van 
de projectzones voor wonen en centrumfuncties

 ● collectief te optimaliseren buitengebied: groene 
cluster 208-658-2 (onbebouwd deel van de 
ambachtelijke zone in de zuidwestelijke hoek 
van het plangebied) en groene cluster 208-778 
(ambachtelijke zone in de zuidoostelijke hoek van 
het plangebied)

verziltingskaart:
Het plangebied ligt niet in een verzilt gebied.
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beschrijving effect
 ● Door de realisatie van bijkomende woningen in 

tweede orde en in de projectzones voor wonen 
en centrumfuncties zal er bijkomend huishoudelijk 
afvalwater geloosd worden.

 ● Als de projectzones gerealiseerd worden, zal de 
lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater door 
de bedrijven verdwijnen.

 ● De ambachtelijke bedrijven in de zuidoostelijke en 
zuidwestelijke hoek van het plangebied kunnen 
nog uitbreiden, wat kan gepaard gaan met bijko-
mende huishoudelijk en bedrijfsafvalwater.

 ● Door de realisatie van bijkomende woningen/
woongelegenheden in de projectzones, mo-
gelijke realisatie van bijkomende woningen in 
tweede orde en de beperkte uitbreiding van 
de ambachtelijke bedrijven, zal de afvoer van 

hemelwater toenemen. De toekomstige project-
zones voor wonen en centrumfuncties zijn nu 
ook bebouwd (in het bijzonder ten westen van de 
Spoorwegstraat, oostelijk wat minder dens be-
bouwd), zodat niet alle verharding en bebouwing 
een toename van het af te voeren hemelwater 
betekent.

 ● Door de aanleg van bijkomende verhardingen zal 
er enerzijds minder water in de bodem sijpelen, 
wat aanleiding geeft tot verdroging en anderzijds 
zal het hemelwater versneld van afgevoerd wor-
den, wat aanleiding geeft tot een hogere belasting 
van de ontvangende waterlopen.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● de vallei van de Lendeledebeek blijft open waar 

ze op vandaag niet ingebuisd is,
 ● de bestaande zones voor openbaar groen blijven 

behouden,
 ● bij de ontwikkeling van de projectzones, dient 

eveneens een aandeel groene ruimte voorzien te 
worden,

 ● waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van water-
doorlatend materiaal. 

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening in-
zake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzie-
ningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en 
hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater 
in eerste instantie nuttig moet toegepast worden (he-
melwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïn-
filtreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd 
afgevoerd.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van 

grote ondergrondse constructies die de grondwa-
terstroming kunnen verstoren.

 ● Het RUP vormt niet het kader voor de oprichting 
van erg milieubelastende bedrijven, met heel 
verontreinigde afvalwaterstromen.

conclusie
Geen aanzienlijke effecten.
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8.7 de atmosfeer en de klimatologische 
factoren

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als

 ● woongebied (grootste deel van het plangebied)
 ● zone voor ambachtelijke bedrijven
 ● braakliggend/tuin: deel agrarisch gebied vol-

gens gewestplan tussen bestaand bedrijf en 
spoorweg

 ● Het geoloket VMM advisering RUP-thema Lucht 
geeft volgende waarden voor het plangebied (ge-
middelden 2010-2012):

 ● Het aantal overschrijdingen van de norm voor 
PM10-daggemiddelde (fijn stof) van 50 µg/m³ 
bedraagt 21

 ● Het PM10-jaargemiddelde bedraagt 24 µg/m³
 ● Het NO2-jaargemiddelde bedraagt 21 µg/m³.in 

2012
 ● De totale index bedraagt 5 (gewoon) 

 ● De luchtkwaliteit in het plangebied stelt momen-
teel geen problemen.

beschrijving effect
 ● tijdelijke stofhinder bij de sloop van woningen en/

of bedrijven
 ● tijdelijke stofhinder bij bouw of verbouwing van 

woningen en/of bedrijven
 ● luchtverontreiniging door de verwarming van 

woningen en bedrijven
 ● luchtverontreiniging door de activiteiten van de 

bedrijven (het betreft hier ambachtelijke bedrijven)
 ● luchtverontreiniging door het verkeer afkomstig 

van 110 bijkomende woningen en de bedrijven 
(voor een raming zie onder 3.13. mobiliteit).  De 
38 bijkomende voertuigbewegingen per spitsuur 

(ten opzichte van kmo-zone, voor de toekomstige 
woonprojecten) zijn eerder beperkt.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● EPB-regelgeving
 ● wettelijke voorschriften onderhoud stookolie- en 

gasketels
 ● de Vlarem-wetgeving legt de bedrijven emissie-

normen voor hun lozingen in de lucht op.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
De toekomstige projectzones i.f.v. het wonen zijn 
gelegen in de omgeving van het station. Dit kan 
het aantal voertuigbewegingen beperken.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

8.8 het geluid

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als:

 ● woongebied (grootste deel van het plangebied)
 ● zone voor ambachtelijke bedrijven
 ● braakliggend/tuin: deel agrarisch gebied vol-

gens gewestplan tussen bestaand bedrijf en 
spoorweg

 ● spoorwegbundel
 ● Het plangebied wordt in het oosten begrensd door 

een spoorweg, is niet ingekleurd op de geluidsbe-
lastingskaarten voor spoorverkeer.

 ● De woningen en centrumvoorzieningen vlak langs 
de Izegemstraat die in het noorden de grens van 
het plangebied vormt, zitten binnen de Lden2011 
en Lnight2011 contour. 

beschrijving effect
 ● tijdelijke geluidshinder bij de sloop van woningen 

en/of bedrijven
 ● tijdelijke geluidshinder bij bouw of verbouwing van 

woningen en/of bedrijven
 ● lawaaihinder door de activiteiten van de bedrijven 

(het betreft hier ambachtelijke bedrijven)
 ● geluidshinder door het verkeer afkomstig van 

110 bijkomende woningen en de bedrijven (voor 
een raming zie onder 3.13. mobiliteit).  De 38 
bijkomende voertuigbewegingen per spitsuur 
(ten opzichte van kmo-zone, voor de toekomstige 
woonprojecten) zijn eerder beperkt.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De Vlaremwetgeving legt de bedrijven geluidsnomren 
op.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
Bij de bouw van nieuwe woningen/woongelegenheden 
of de renovatie van de bestaande woningen, kan er 
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van 
de spoorweg en de Izegemstraat. Er kan extra akoes-
tische isolatie voorzien worden.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

8.9 het licht

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als

 ● woongebied (grootste deel van het plangebied)
 ● zone voor ambachtelijke bedrijven
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 ● braakliggend/tuin: deel agrarisch gebied vol-
gens gewestplan tussen bestaand bedrijf en 
spoorweg

 ● spoorwegbundel
 ● Het plangebied is al voorzien van (openbare) 

verlichting.

Beschrijving effect
 ● Er kan beperkt bijkomende (openbare) verlichting 

bijkomen (vb. in de projectzones wonen).

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● keuze goede armaturen
 ● Het RUP vormt niet het kader voor projecten die 

veel verlichting met zich meebrengen zoals sport-
velden, serrebedrijven en winkels met lichtreclame 
en verlichte terreinen.

conclusie
geen aanzienlijk effect

8.10 de stoffelijke goederen

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als

 ● woongebied (grootste deel van het plangebied)
 ● zone voor ambachtelijke bedrijven
 ● braakliggend/tuin: deel agrarisch gebied vol-

gens gewestplan tussen bestaand bedrijf en 
spoorweg

 ● spoorwegbundel

beschrijving effect
 ● De projectgebieden worden omwille van hun gun-

stige ligging t.o.v. het station gereserveerd voor 
een nabestemming i.f.v. het wonen en centrum/
woonondersteunende voorzieningen

 ● Voor sommige percelen wordt bouwen in 2° orde 
mogelijk. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● Er wordt geen onteigeningsplan aan het RUP 

gekoppeld. De bedrijven binnen de projectzones 
voor wonen en centrumondersteunende functies 
kunnen verder blijven bestaan. Deze gebieden 
worden omwille van hun gunstige ligging t.o.v. het 
station gereserveerd voor een nabestemming i.f.v. 
het wonen en daaraan gerelateerde functies.

 ● De mogelijkheid bestaat om de projectzones 
gefaseerd te ontwikkelen indien een deel van de 
terreinen vrijkomt.

 ● De bedrijven buiten de projectzones kunnen even-
eens verder blijven bestaan.

conclusie
geen aanzienlijk effect

8.11 het cultureel erfgoed, met  inbegrip van het 
architectonisch en  archeologisch erfgoed

referentie
 ● binnen het plangebied, noch in de directe omge-

ving zijn beschermde monumenten gelegen,
 ● binnen het plangebied, noch in de directe omge-

ving zijn beschermde landschappen gelegen,
 ● binnen het plangebied, noch in de directe omge-

ving zijn beschermde dorpsgezichten gelegen.

 ● archeologie: De Centrale Archeologische 
Inventaris is een inventaris van tot nog toe ge-
kende archeologische vindplaatsen.  Vanwege het 
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed 
dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, 
is het onmogelijk om op basis van de Centrale 
Archeologische Inventaris uitspraken te doen over 
de aan- of afwezigheid van archeologische spo-
ren.  De aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te 
worden.

 ● volgende vindplaatsen -[deels] gelegen in het 
plangebied- werden opgenomen in de Centrale 
Archeologische Inventaris:

 ○ ID 74059 [archeologische objecten | 
steentijd]

 ○ ID 74054 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74094 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74093 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74065 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74060 [site met walgracht | late 
middeleeuwen]
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 ○ ID 74110 [archeologische objecten | steentijd 
& romeinse tijd & nieuwe tijd]

 ● Volgende vindplaatsen komen voor in de on-
middellijke nabijheid van het plangebied:

 ○ ID 74052 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74053 [archeologische objecten | steen-
tijd & late middeleeuwen]

 ○ ID 74045 [archeologische objecten | steen-
tijd & middeleeuwen]

 ○ ID 74090 [site met walgracht | late 
middeleeuwen] 

 ○ ID 74091 [site met walgracht | late 
middeleeuwen] 

 ○ ID 74108 [site met walgracht | late 
middeleeuwen]

centrale archeologische inventaris

 ● inventaris bouwkundig erfgoed: binnen de contour 
van het RUP werden een aantal gebouwen opge-
nomen binnen de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed:

 ● Izegemstraat 37-41: Eenheidsbebouwing van 
stadswoningen. Eenheidsbebouwing van enkel-
huizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw; 
twee traveeën en twee bouwlagen onder ge-
knikt zadeldak [nok parallel aan de straat, leien 
en mechanische pannen]. Rode baksteenbouw, 
bij nr. 41 witbeschilderd, op een met schijnvoe-
gen gecementeerde plint. Gevelordonnantie 
met verwerking van traditionele elementen als 
de ritmerende Brugse traveeën met metsel-
mozaïek op de borstweringen, sierankers, 
baksteenfriezen en houten dakvensters in 
puntgevel. Afwijkend zijn de grijsbeschilderde 
negblokken met druiplijst, de gietijzeren latei 
met rozetten en deels behouden houtwerk met 
T- indeling.

 ● Izegemstraat 93: Eclectisch burgerhuis. 
Verzorgd eclectisch burgerhuis uit het eerste 
kwart van de 20ste eeuw met voortuintje afge-
zet door middel van lage breukstenen muur met 
gietijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. 
Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën 
en twee bouwlagen onder zadeldak [nok 
parallel aan de straat, mechanische pannen]. 
Verankerde donkere baksteenbouw met een 
roodbakstenen gevelparement verlevendigd 
door middel van een sokkel van breuksteen 
en, naar traditioneel gebruik, door middel van 
banden van gele sierbaksteen ter hoogte van 
de vensterdorpels. Combinatie van lijstgevel 
met gootlijst op uitgewerkte consoles en schou-
dergevel voor het rechter risaliet. Arduinen 
kruis- en kloosterkozijnen met atypische 

verhoudingen; drielicht met deurvenster en 
gietijzeren leuning in het spaarveld van het ri-
saliet. Deels behouden houtwerk, bovenlichten 
met kleine roedeverdeling.

 ● Izegemstraat 99-101: Twee burgerhuizen. Twee 
art-decogetinte enkelhuizen in spiegelbeeld-
schema, uit de jaren 1920; twee traveeën en 
twee bouwlagen onder plat dak. Geelbruine 
baksteenbouw onder meer met decoratieve 
strekse verbanden. Centrale deurpartij tussen 
korte lisenen, benadrukt door achthoekige bo-
venvenstertjes onder kordon vormende druip-
lijst, links en rechts geflankeerd door driehoe-
kige erkers op kubistisch aandoende sokkels. 
Voorts rechthoekige muuropeningen, op de 
begane grond met afgeschuinde bovenhoeken. 
Nr. 99 met deels behouden houtwerk.
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 ● Izegemstraat 107: Café in de Groene 
Wandeling. Voormalig café “In de Groene 
Wandeling” zie opschrift in het vloermozaïek 
van het portaal: een café “In de Wandeling” aan 
de Bruggestraat wordt reeds in de bevolkings-
registers van 1890 vermeld. Hoekhuis uit de 
jaren 1930 in de lijn van de nieuwe zakelijkheid, 
gesigneerd “Raf Gellynck Architekt Brugge”; 
twee bouwlagen onder plat dak met afboording 
door middel van leipannen. Afgeronde hoektra-
vee met uitgespaard portaal tussen penanten 
van bruine ceramiektegels. Rechthoekige ven-
sters, op de begane grond gevat in spaarveld 
van dito tegels, op de bovenverdieping opgeno-
men in een omlopend register. Verbouwd. 

 ● Izegemstraat 135: Kasteeltje. ‘Kasteeltje’ uit het 
eerste kwart van de 20ste eeuw, gebouwd op 
een terp, middenin omhaagde tuin met onder 
meer tamme kastanjes en Libanonceders. 
Traditioneel opgevat dubbelhuis van vijf tra-
veeën en twee bouwlagen onder schilddak [nok 
parallel aan de straat, mechanische pannen]. 
Gele en rode baksteenbouw, met gebruik van 
arduin voor plint en banden. Markante ronde 
arkeltjes onder kegelvormige leien spits met 
gietijzeren bekroning. Typerend deurrisaliet met 
dakvenster onder gebogen kroonlijst tussen ge-
strekte uiteinden. Rondbogige muuropeningen; 
bewaard houtwerk met glas- in- loodramen, 
beglaasde vleugeldeur met gietijzeren smeed-
werk en dito waaier in bovenlicht.

 ● Izegemstraat 149: Burgerhuis. Half vrijstaand 
enkelhuis, uit de jaren 1930 in de lijn van 
de nieuwe zakelijkheid. Voortuintje afgezet 
door middel van laag bakstenen muurtje met 
typische buisleuningen en hekje. Twee à 
drie bouwlagen op verspringend grondplan. 

Parement van oranje sierbaksteen, met afwis-
selend gebruik van gesinterde baksteen; 
plat dak afgeboord door middel van donkere 
dekstenen. Halfronde bow-window en aan-
sluitend balkon met buisleuning in de brede 
linkertravee. Rechts, uitstekend volume van de 
trappenkoker met deur en laddervenster. Deels 
behouden houtwerk. Achterin gelegen garage.

beschrijving effect
 ● er worden geen effecten verwacht op beschermde 

monumenten of bouwkundig erfgoed,
 ● bij de ontwikkeling van de projectzones kan er 

mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed verloren 
gaan, voor zover dit nog niet verstoord is door 
aanwezige bebouwing.

plangeïntegreerde maatregelen
In het plan worden “gebouwen met erfgoedwaarde”  
aangeduid. Voor deze gebouwen worden specifieke 
voorschriften geformuleerd i.v.m. een eventuele ver-
bouwing, uitbreiding, vervanging...
Ook de beeldbepalende tuin bij de woning Izegem-
straat 135, wordt specifiek aangeduid gezien het 
beeldbepalende karakter in relatie tot het ‘kasteeltje’.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De geldende wetgeving omtrent archeologie en even-
tuele opgravingen blijft van kracht.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken

conclusie
geen aanzienlijke effecten

8.12 het landschap

referentie
 ● In het plangebied zijn geen ankerplaatsen.
 ● In het plangebied zijn er geen relictzones gelegen. 
 ● In het plangebied zijn geen lijn- of puntrelicten 

aanwezig. 

conclusie
geen aanzienlijke effecten
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8.13 de mobiliteit

referentie
 ● bestaande ontsluitingswegen

Het plangebied sluit aan op de N357 | Izegemstraat. 
Deze gewestweg sluit in oostelijke richting aan op de 
Kortrijkstraat | N50D en Gentstraat. Ter hoogte van 
deze aansluiting is tevens het station van Ingelmun-
ster gelegen. 
Deze wegen sluiten in zuidelijke/oostelijke richting aan 
op de N50 of ring rond Ingelmunster en in noordelijke 
richting kan vlot het centrum van Ingelmunster bereikt 
worden. 
Via de N357 kan in westelijke richting ook Izegem en 
Roeselare bereikt worden.

De N357 is een lokale weg type I of een verbindende 
weg die Ingelmunster verbindt met de buurgemeentes. 
De N50D en Gentstraat zijn lokale wegen type II of 
ontsluitende wegen. De N50 is een secundaire weg, in 
zuidelijke richting werd deze weg geselecteerd als een 
secundaire weg type I en ten noorden van Ingelmun-
ster als een secundaire weg type II.

 ● openbaar vervoer
Het station van Ingelmunster is op wandelafstand 
bereikbaar (vanaf aansluiting Izegemstraat x Keten-
straat). In dit station zijn de treinverbindingen richting 
Kortrijk en Brugge beschikbaar met een halfuurfre-
quentie.

Buslijn 81 Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Anzegem 
doet de N357 Izegemstraat aan met halteplaats ‘Pe-
likaan’ ter hoogte van de kruising met de Ketenstraat. 
Eveneens is er een halteplaats ‘Rozenstraat’ op de 
N357, iets ten westen van de Rozenstraat. Deze bus-
lijn kent op weekdagen een variabele frequentie met 8 

ritten per dag (op woensdag 6). Tijdens het weekend 
is er geen aanbod op deze lijn.
In de onmiddellijke omgeving loopt buslijn 52 Kortrijk-
Tielt. Deze lijn doet de N50D | Stationsstraat-Kortrijk-
straat aan en kent in de omgeving van het plangebied 
haltes aan het station en halteplaats ‘Garage’. Deze 
buslijn heeft op weekdagen een frequentie van gemid-
deld 1 verbinding per uur. Tijdens de spitsuren zijn er 
2 verbindingen per uur. Op zaterdag is er 1 verbinding 
per uur en is er vervoer tussen 9u en 17.30u, op zon-
dag 1 verbinding om de 2 uur en dit tussen 10.30u en 
18.30u.
Het plangebied behoort tot het belbusgebied Izegem-
Ingelmunster-Lendelede-Kuurne. Binnen het plange-
bied van het RUP komen 2 halteplaatsen voor i.f.v. de 
belbus: op de Spoorwegstraat ter hoogte van de ‘Me-
zenstraat’, alsook ter hoogte van het pleintje aan de 
‘Vierbunderstraat’ situeert zich een halteplaats.

 ● bestaande ontsluiting per fiets
De provincie West-Vlaanderen heeft een netwerk uit-
getekend voor de dagelijkse fietsverplaatsingen. Het 
jaagpad, nl. de Zuidkaai - Kanaalstraat langsheen het 
Kanaal Roeselare - Leie fungeert als een fietssnelweg.
De as Bruggestraat - Stationsstraat - Stationsplein 
- Kortrijkstraat | N50D is aangeduid als functionele 
fietsroute. Ook de Gentstraat (in het verlengde van de 
Izegemstraat) en de Lendeleedsestraat (grondgebied 
Izegem) zijn aangeduid als functionele fietsroute.

Langsheen de Izegemstraat | N357 werd er een ver-
hoogd dubbelrichtingsfietspad voorzien vanaf  de 
aansluiting met de Ketenstraat richting Izegem. Op 
de andere omliggende wegen werd gemengd verkeer 
voorzien. 

 ● trage verbindingen 
Het plangebied kent een vrij fijnmazig net van voet-
gangers- en fietsdoorsteken binnen de wijk zelf. Bin-
nen het openbaar domein en vaak als onderdeel van 
de opgenomen groenstructuur, zijn diverse fiets- en 
voetgangersdoorsteken voorzien in het wijkweefsel.

Volgende chemins uit Atlas der buurtwegen vallen sa-
men met gemeentewegen:

 ● Chemin n° 5: Izegemstraat N357
 ● Chemin n° 8: Rozestraat

Volgende sentiers komen voor in het plangebied:
 ● Sentier n° 68: Ketenstraat
 ● Sentier n° 67: Vierbunderstraat - gewijzigd 

tracé

 ● bestaande verkeersintensiteiten:
AWV heeft tellingen uitgevoerd op de N357 ter hoogte 
van kmpunt 9,1 in mei- juni 2012. Dit telpunt is ge-
legen  op circa 1 km afstand van aansluiting met de 
Ketenstraat. 
In volgende tabel worden de intensiteiten per piekuur 
weergegeven voor de werkdagen (pae/u):

ochtendpiek
rond 8u, pae/u)

avondpiek
rond 18u, pae/u)

richting 
Ingelmunster

293 397

richting Izegem 342 308

Het aandeel zwaar vervoer bedraagt circa 1%. 

AWV heeft tevens tellingen uitgevoerd op de N50D ter 
hoogte van de aansluiting met de N50, kmpunt 0.2
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ochtendpiek
rond 8u, pae/u)

avondpiek
rond 18u, pae/u)

richting 
Ingelmunster

152 229

richting N50 141 199

Een lokale weg heeft een capaciteit in functie van de 
leefbaarheid van 650 pae per uur per rijrichting. Re-
kening houdend met de maximale intensiteit op piek-
momenten hebben we een capaciteitsbenutting van 
61% op de N357 | Izegemstraat en 35% op de N50D 
| Kortrijkstraat.
Er is nog voldoende restcapaciteit op beide wegen. 

beschrijving effect
Binnen het plangebied bevinden er zich twee project-
zones die een impact kunnen hebben op mobiliteit.
Projectzone ten westen van de Spoorwegstraat - 1,7 
ha bruto- zal op termijn kunnen omgezet worden van 
KMO-zone naar wonen met ondersteunende voorzie-
ningen;

Projectzone ten oosten van de Spoorwegstraat om-
vat een KMO-zone van 2.197 m² die op termijn kan 
omgevormd worden naar wonen. Daarenboven omvat 
deze projectzone nog een oppervlakte van 1.8 ha die 
bestemd is voor wonen. 

Voor een lokale KMO-zone houden we rekening met 
volgende kencijfers die gebaseerd zijn op tellingen 
van 7 WVI-bedrijvenzones tussen 2011 en 2013:

 ● verhouding netto/bruto: 82%
 ● personenwagens/ha: 114
 ● lichte vrachtwagens/ha: 30
 ● zware vrachtwagens/ha: 6
 ● aandeel avondpiek: 10%

Voor een woonwijk wordt rekening gehouden met vol-
gende kengetallen: 

 ● dichtheid: max. 30 woningen/ha
 ● personen per gezin: 2.46
 ● bezoekerscijfer per woning: 1.3
 ● aantal verplaatsingen per persoon in relatie tot de 

woning: 0.28
 ● modal split voor auto’s tijdens de piek: 64% (we-

gens de aanwezigheid van het station, gaan we uit 
van een lager autogebruik)

Een KMO-zone op Spoorwegstraat-west  genereert 24 
pae per uur. Een woonwijk genereert 29 pae per uur. 
Het verschil bedraagt 5 pae per uur bij omvorming van 
KMO naar wonen.

Een KMO-zone op een gedeelte van Spoorwegstraat-
oost genereert 2 pae per uur. Een woonwijk genereert 
4 pae per uur. 
Het verschil bedraagt 2 pae per uur bij omvorming van 
KMO naar wonen.
De overige woonwijk op Spoorwegstraat-oost  gene-
reert 31 pae per uur. 

In totaal zal er 38 pae per piekuur bijkomend gegene-
reerd worden door het toekomstige woonproject.
Deze woningen zullen ontsluiten op de N357 | Ize-
gemsestraat. We nemen aan dat ongeveer de helft de 
rijrichting Izegem opteert en de overige 50% de rijrich-
ting Ingelmunster.

Op deze lokale weg zal de capaciteitsbenutting stijgen 
met 3% per rijrichting.
De totale capaciteitsbenutting op de N357 zal stijgen 
naar 64%. Er is nog voldoende restcapaciteit aanwe-
zig op deze as. 
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plangeïntegreerde maatregelen
Binnen de projectzones zal voldoende aandacht moe-
ten besteed worden aan zachte verbindingen.

Binnen het volledige plangebied zal aandacht besteed 
worden aan zachte verbindingen zodat de doorwaad-
baarheid van het plangebied verhoogd wordt en het 
fietsgebruik geoptimaliseerd kan worden.

Het parkeren zal voorzien worden op eigen terrein. 

conclusie
De geraamde 38 bijkomende autobewegingen in de 
spits zijn aan de lage kant en kunnen niet als een aan-
zienlijk effect beschouwd worden.

8.14 de samenhang tussen de genoemde 
factoren

Het plangebied heeft grotendeels betrekking op het re-
gelen en handhaven van de bestaande gerealiseerde 
toestand. Naar bebouwing toe worden er beperkte bij-
komende wijzigingen gecreëerd, en dit voornamelijk 
binnen de voorziene projectzones geënt op de stati-
onsomgeving, dit conform de bestaande typologie en 
morfologie eigen aan het weefsel. 

conclusie
geen aanzienlijk effect

9 relevante gegevens met inbegrip van 
de redenen waarom de initiatiefnemer 
meent geen plan-mer te moeten 
opmaken overeenkomstig art. 4.2.6, §1, 
5° van het DABM

Het plangbied is een gebied dat al grotendeels ontwik-
keld is. Het doel van het RUP is om actuele voorschrif-
ten te formuleren voor het bestaande woongebied. 
Plaatselijk wordt het mogelijk gemaakt om te bouwen 
in tweede orde.
De bedrijven in de zuidoostelijke en zuidwestelijke 
hoek kunnen blijven bestaan.
De bedrijven aan de beide zijden van de Spoorweg-
straat krijgen, gezien hun gunstige ligging ten opzichte 
van het station, de nabestemming projectzone voor 
wonen en centrumondersteunende functies. De be-
drijvigheid binnen deze zones kan in tussentijd ver-
der blijven functioneren. De gronden van de bedrijven 
worden niet onteigend. De projectzones kunnen ook 
gefaseerd ontwikkeld worden.
Aangezien de projectzones voor wonen en centrumon-
dersteunende functies momenteel ingenomen worden 
door actieve bedrijven en deels door bestaande wo-
ningen, zal de toename aan verharding, productie van 
afvalwater, geluid, luchtverontreiniging, lichthinder... 
beperkt zijn.
Het plangebied is al bijna integraal bebouwd, zodat 
er ook geen aanzienljke effecten op de natuur en het 
landschap zijn.
Een klein deel ingesloten agrarisch gebied wordt inge-
nomen  als zone voor ambachtelijke bedrijven (0,3 ha) 
en zone voor spoorwegvoorziening (0,3 ha). Dit geeft 
ook geen aanzienlijke effecten.

Er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke 
effecten moeten verwacht worden.
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10 in voorkomend geval een beoordeling 
of het voorgenomen plan of program-
ma grensoverschrijdende of gewest-
grensoverschrijdende aanzienlijke 
milieu effecten kan hebben

Het betreft in hoofdzaak het formuleren van actuele 
voorschriften voor een al ontwikkeld gebied in de kern 
van de gemeente Ingelmunster, waarbij een deel am-
bachtelijke zone een nabestemming als projectzone 
voor wonen met centrumondersteunende functies ver-
krijgt. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 
38 ha 83 a en 17 ca.  
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens 
of de landsgrens zullen overschrijden.
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AANVULLENDE NOTA BETREFFEN-
DE DE BEHANDELING VAN DE 
ADVIEZEN

In het kader van de adviesvraag aangaande het ver-
zoek tot raadpleging, werd advies gevraagd aan 7 in-
stanties:

 ● Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst 
Ruimtelijke Planning: “Wat betreft het voorlig-
gende verzoek tot raadpleging heeft de deputatie 
geen bijkomende elementen toe te voegen aan de 
screeningsnota. 

 ● Ruimte Vlaanderen - APL West-Vlaanderen: “De 
screeningnota maakt een voldoende inschat-
ting van de milieueffecten voor de ruimtelijke 
ordening.”

 ● Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen: “Voor de 
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie zijn er geen bemerkingen, de screening 
is voldoende uitgewerkt. Conclusie: Het agent-
schap Onroerend Erfgoed vindt dat de plan-m.e.r.-
screening voldoende aantoont dat het RUP in zijn 
huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten zal 
genereren voor de discipline landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeologie.

 ● ANB West-Vlaanderen: “Gelet op ligging in (hoofd-
zakelijk) woongebied en gelet op een tijdelijk per-
soneelstekort zullen wij geen advies uitbrengen.”

 ● Departement Landbouw en Visserij, Afdeling 
Beleidscoördinatie en Omgeving: “Het departe-
ment zal geen advies uitbrengen bij de voorliggen-
de screening plan-MER, maar zal dat wel doen 
in een later stadium van de adviesprocedure.” Er 
worden wel een aantal algemene aandachtspun-
ten meegegeven i.f.v. het ontwerp RUP. Er werd 
ook een landbouwimpactstudie opgevraagd om 

de impact van het plan op de landbouw voldoende 
te onderzoeken.

 ● Agentschap wonen - Vlaanderen meldt dat door 
een beperkte personeelsbezetting niet alle ad-
viesvragen behandeld kunnen worden.:“Eventuele 
inhoudelijke opmerkingen rond wonen maken we 
bij het advies over het RUP.” 

 ● OVAM: Naast de standaardopmerkingen werd 
tevens een specifieke opmerking geformuleerd: 
“Binnen een aantal onderzoeken/rapporten werd 
er rekening gehouden met bestemmingstype V bij 
het beoordelen van de aanwezige bodemveront-
reiniging. Het is aangeraden de toetsing naar de 
effectief nieuwe bestemming uit te voeren.”

In antwoord op de opmerking geformuleerd door 
OVAM, aangaande het advies de toetsing van een 
aantal onderzoeken/rapporten waarbij rekening ge-
houden werd met bestemmingstype V bij de beoorde-
ling van de aanwezige bodemverontreiniging opnieuw 
uit te voeren in functie van de effectieve nieuwe be-
stemming:

Oriënterende bodemonderzoeken:
 ● Voor het oriënterend bodemonderzoek op de per-

celen met kadasternummer Ingelmunster sectie 
D, 207L4 en 207M4 met adres Izegemstraat 109 
en 73B (met dossiernummer 18677.0) geldt dat de 
bestemming van “zone voor bedrijvigheid” naar 
“woonzone” (met overdruk ‘tuin met beeldbepalen-
de waarde’ en ‘overdruk ‘centrumvoorzieningen’) 
omgezet werd. Hierbij kan verwezen worden naar 
artikel 64 van het Vlarebo: “indien het bestem-
mingstype van de grond in die zin wijzigt dat een 
lagere bodemsaneringsnorm van toepassing 
wordt, dient een nieuw oriënterend bodemonder-
zoek te worden uitgevoerd bij overdracht van de 
risicogrond.”

 ● Voor het oriënterend bodemonderzoek op het 
perceel met kadasternummer Ingelmunster sectie 
D, 229L5 en met adres Izegemstraat 73B (met 
dossiernummer 21549.0) geldt dat de bestemming 
van “zone voor bedrijvigheid” naar “woonzone” 
(met overdruk ‘centrumvoorzieningen’) omgezet 
werd. Hierbij kan verwezen worden naar artikel 64 
van het Vlarebo: “indien het bestemmingstype van 
de grond in die zin wijzigt dat een lagere bodem-
saneringsnorm van toepassing wordt, dient een 
nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd bij overdracht van de risicogrond.”
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 ● Voor het oriënterend bodemonderzoek op het 
perceel met kadasternummer Ingelmunster sectie 
D, 259Z4 (met dossiernummer 3611.0) geldt dat 
de bestemming van “zone voor bedrijvigheid” naar 
“projectzone” voor hoofdzakelijk wonen omgezet 
werd. Hierbij kan verwezen worden naar artikel 64 
van het Vlarebo: “indien het bestemmingstype van 
de grond in die zin wijzigt dat een lagere bodem-
saneringsnorm van toepassing wordt, dient een 
nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd bij overdracht van de risicogrond.”

 ● Voor het oriënterend bodemonderzoek op de 
percelen met kadasternummer Ingelmunster 
sectie D, 258D2, 258H2, 258K2 (met dossier-
nummer 21780.0) geldt dat de bestemming van 
“zone voor bedrijvigheid” naar “projectzone” voor 
hoofdzakelijk wonen omgezet werd. Hierbij kan 
verwezen worden naar artikel 64 van het Vlarebo: 
“indien het bestemmingstype van de grond in die 
zin wijzigt dat een lagere bodemsaneringsnorm 
van toepassing wordt, dient een nieuw oriënterend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd bij over-
dracht van de risicogrond.”

Conclusie oriënterende bodemonderzoeken:
Aangezien het bestemmingstype van de grond in deze 
gevallen telkens wijzigt van “zone voor bedrijvigheid” 
(bodemtype 5) naar ofwel “woonzone” (bestemmings-
type 3) ofwel “projectzone” voor hoofdzakelijk wonen 
(bestemmingstype 3), dient een nieuw oriënterend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd bij overdracht 
van de risicogrond.

Beschrijvende bodemonderzoeken:
 ● Voor het beschrijvend bodemonderzoek op de 

percelen met kadasternummer Ingelmunster sec-
tie D, 272F, 272G, 272H, 272K, 272L, 272N, (met 

dossiernummer 50178.0) geldt dat de bestemming 
van “zone open woning” naar “residentieel wonen 
in open typologie” omgezet werd. 

 ● Voor het beschrijvend bodemonderzoek op de 
percelen met kadasternummer Ingelmunster 
sectie D, 268C, 268D, 268F, 272H, 272M, 272N, 
272P, (met dossiernummer 50178.0) geldt dat 
de bestemming van “zone open woning” naar 

“residentieel wonen in open typologie” omgezet 
werd. 

Conclusie beschrijvende bodemonderzoeken:
Aangezien het bestemmingstype (bestemmingstype 
3) van de grond niet gewijzigd wordt, zijn voor deze 
zones geen nieuwe onderzoeken noodzakelijk.
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In antwoord op de algemene opmerkingen geformu-
leerd door Departement Landbouw en Visserij en de 
landbouw impactstudie kan gesteld worden dat:

 ● Er geen HAG wordt ingenomen
 ● Er milderende maatregelen van toepassing zijn 

omtrent de inname professioneel uitgebate land-
bouwpercelen; vergoeding verkoop grond en/of 
pachtverbreking.

 ● Er wordt rekening gehouden met de opvang van 
regenwater binnen het plangebied hoewel de 
ingenomen stukken landbouwgebied ‘ingesloten’ 
zijn in verstedelijkt weefsel en niet rechtstreeks 
grenzen aan andere landbouwpercelen.

 ● Aangezien geen rechtstreekse grenzen aan 
andere landbouwpercelen van toepassing zijn 
hoeven geen bufferzones ifv landbouwpercelen 
opgericht te worden.

Er werd een landbouwimpactstudie opgevraagd bij het 
departement Landbouw en Visserij.
Daaruit blijkt dat binnen de plancontour 3 zones gele-
gen zijn in landbouwgebied waarvan 1 zone niet als 
landbouwgrond gebruikt wordt maar ingenomen is 
door spoorweginfrastructuur en bedrijven. Volgens de 
landbouwimpact zijn de beoordelingen voor de rele-
vante zones de volgende:
-Zone 1 (0,43 ha), zeer hoge impact
-Zone 2 (0,40 ha), hoge impact
De landbouwgebruikswaarde van de zones is respec-
tievelijk ‘gemiddeld’ en ‘laag’. 
Ondanks deze waardering beslaan de landbouwzones 
binnen het RUP slechts een kleine oppervlakte en zijn 
deze percelen ingesloten door de bebouwde omge-
ving ten oosten van de Rozestraat. Als het totaalplaat-
je bekeken wordt kan er worden vanuit gegaan dat de 

inname van het de restpercelen landbouwgebied geen 
grote impact voor de landbouw met zich meebrengt.
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
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ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

1 begrippen

1.1 aanbouw
De gelijkvloerse bouwlaag palend achteraan het hoofdgebouw.

1.2 bebouwing
 ● open bebouwing: bebouwingswijze met 4 vrije gevels voor het 

hoofdgebouw
 ● half-open bebouwing: bebouwingswijze met 3 vrije gevels voor het 

hoofdgebouw en één gemene muur of wachtgevel
 ● gesloten / geschakelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij het 

hoofdgebouw 2 gemene muren of wachtgevels of een combinatie 
van beide heeft.

1.3 bebouwingspercentage
Is de verhouding tussen de grondoppervlakte van alle gebouwen [hoofd- 
en bijgebouwen] op één perceel [of aangrenzende kadastrale percelen 
die één functionele eenheid vormen] t.o.v. de totale oppervlakte van 
het perceel gelegen binnen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt 
uitgedrukt in procent. Verhardingen worden niet meegerekend.

1.4 bestemming
De bestemming houdt in dat voorschriften worden opgemaakt over het 
al dan niet toegelaten zijn van bepaalde functies en activiteiten op een 
bepaald perceel of in een bepaald gebied. 

 ● de nevenbestemming [voor zover niet anders vermeld in de spe-
cifieke zonevoorschriften] is steeds ondergeschikt aan de hoofd-
bestemming. Een nevenbestemming zonder aanwezigheid van 
de respectievelijke hoofdbestemming is niet toegestaan. Wanneer 
nevenfuncties niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij 
niet gerealiseerd worden.
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ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

1.5 bijgebouw
Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw [=aanbouw] 
of er los van staat, maar niet bedoeld is om de voorziene [hoofd]bestem-
ming in onder te brengen. 

1.6 bouwdiepte
De diepte van het hoofdgebouw en aanbouw tussen het uiterste bui-
tenvlak van de voorgevel en het buitenvlak van de uiterste achtergevel. 

1.7 bouwhoogte
De totale hoogte van het bouwwerk, inclusief de bovenzijde van de dak-
constructie gemeten vanaf het peil gelijkvloers, met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,ventilatiepijpen, 
antennes, zonnepanelen,liftkokers,…

1.8 bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke 
of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 
met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en de 
zolder.

 ● onderdakse bouwlaag: bouwlaag in het dak. De bouwlaag die deels 
boven, deels onder de kroonlijst zit, wordt beschouwd als onder-
dakse bouwlaag.

1.9 bouwlijn
 ● voorbouwlijn: bouwlijn waarop het deel van de voorgevel van het 

hoofdgebouw wordt ingeplant dat het dichtst bij de voorliggende 
rooilijn van het perceel ligt. 

 ● achterbouwlijn: uiterste bouwlijn van de bebouwing van het 
hoofdgebouw

[Losstaande] bijgebouwen zijn constructies die zowel uit een open of uit een gesloten typologie 
vervaardigd kunnen worden, vb. tuinhuisje, carport, serre,... 



5WVI |  dec .  ‘17  |  rup  ke tens t raa t  |  06268

ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

1.10 bouwvolume
Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluiten-
de aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aan-
sluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde 
garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en 
dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkelde-
ring onder het maaiveld.

1.11 bruto vloeroppervlakte
Som van alle vloeroppervlaktes van alle bouwlagen binnen een gebouw, 
gemeten van buitenkant gevelmuur tot buitenkant gevelmuur.

1.12 dakkapel
Uitspringend raam met dak dat het dakvlak onderbreekt.

1.13 dakterras
Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw [of een deel 
ervan] dat is aangelegd als een terras.

1.14 dorpel
Wordt gelijkgesteld aan het niveau van de gelijkvloerse bouwlaag.

1.15 ééngezinswoning
Gebouw ingericht voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande.

1.16 fietsstalplaats
Een open of overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is voor 
het stallen van één fiets.

1.17 gabarit
Het verticaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede loodrecht

Hiermee wordt het bouwvolume bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 2° VCRO.

Technische elementen: installaties of zelfstandige onderdelen ervan die zuiver utilitair zijn en bij-
dragen tot de technische werking van een gebouw, zoals HVAC [heating, ventilation, air-conditio-
ning], liften, …
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op de voorgevel. Schouwvolumes en technische elementen worden bui-
ten beschouwing gelaten.

1.18 gebouw
Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt en geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.19 gelijkvloers
Onderste bouwlaag van een gebouw, waarbij de vloerpas bepaald wordt 
door de dorpel van het gebouw. 

1.20 gevel
Buitenmuur van een gebouw.

 ● zijgevel: buitenmuur van een gebouw gericht naar de zijdelingse 
perceelsgrens

1.21 gevelvlak
Buitenzijde van de gevel, uitbouwen buiten beschouwing gelaten, die 
minstens 2/3 uitmaakt van het geheel.

1.22 groenvoorzieningen
Alle niet-verharde oppervlakten en waterdoorlatende oppervlakten, al 
dan niet voorzien van beplantingen.

1.23 groendak
Dak dat voorzien is van een substraatlaag of teelaarde en groen.

1.24 herbouwen
Een constructie volledig afbreken, of meer dan 40% van de buitenmu-
ren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvo-

Hiermee wordt herbouwen bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 6° VCRO.
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lume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe 
constructie bouwen. 

1.25 hoofdgebouw
Het gebouw dat bedoeld is om de voorziene bestemming in onder te 
brengen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken.

1.26 hoofdzakelijk vergund
Een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat:

 ● bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn 
indien de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke construc-
ties vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft

 ● overige constructies: ten minste 90% van het bruto-bouwvolume 
van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, 
en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkelde-
ring onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorig-
heden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting 
of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, 
ook wat de functie betreft. 

1.27 insprong
Terugspringend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.

1.28 kelder
Ruimte die volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt tussen de 
fundering en het gelijkvloers.

1.29 kroonlijst
De snijlijn van het gevelvlak en van de bovenzijde van het dakvlak.

Hiermee wordt hoofdzakelijk vergund bedoeld zoals gedefineerd in art. 4.1.1, 7° VCRO.
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1.30 kroonlijsthoogte
De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snijlijn van het [domi-
nante] gevelvlak en het dakvlak. Kroonlijst- of dakoversteken worden 
naar beneden gezien wat betekent dat de denkbeeldige snijlijn van het 
dakvlak en de gevel gezien wordt als de kroonlijsthoogte. Bij platte da-
ken is de kroonlijsthoogte gelijk aan de nokhoogte. 

1.31 meergezinswoning
Gebouw voor de huisvesting van meerdere gezinnen en/of alleenstaan-
den, waarbij elke woongelegenheid wordt ontsloten door één of meer-
dere gemeenschappelijke inkomhallen. 

 ● duplexgebouw: woongelegenheid binnen een meergezinsgebouw 
onderverdeeld in 2 bouwlagen

1.32 nokhoogte
De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de bovenzijde van de dak-
constructie.

1.33 onderhoudswerken
Werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een bouw-
werk voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, 
herstellen of vervangen van verweerde materialen of onderdelen.

1.34 openbaar domein
Het geheel van openbare ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn, 
soms onder bepaalde voorwaarden, zoals het openbaar groen, ver-
keersinfrastructuren en pleinen. 

1.35 overdruk
Aanduiding boven de [hoofd]bestemmingen die betrekking heeft op de 
inrichting van bepaalde gebieden en/of bijkomende gegevens verschaft 

Hiermee worden onderhoudswerken bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 12° VCRO.
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over de toepasbaarheid van bijzondere bepalingen in de met overdruk 
aangeduide gebieden. 

1.36 perceel
Een kadastraal gekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan 
één eigenaar of een groep eigenaars. 

1.37 perceelsgrens
De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen.

 ● zijdelingse perceelsgrens: de kadastrale grens tussen 2 percelen, 
haaks op de voorliggende weg

 ● achterste perceelsgrens: de kadastrale grens aan de achterzijde 
van het perceel, tegenover de rooilijn. 

1.38 publieke ruimte
Plaats die vrij toegankelijk is voor het publiek. 

1.39 reca
De activiteiten van restaurants en cafés.

1.40 rooilijn
Huidige of toekomstige scheidingslijn/grens tussen openbaar en privaat 
domein. 

1.41 socio-culturele activiteiten
Activiteiten die een culturele waarde of cultureel onderwerp hebben en 
tegelijkertijd als activiteit een sociale functie hebben, zoals bv. muziek-
festivals.

Voor het publiek toegankelijke ruimte, ongeacht het eigendomsstatuut. Een publieke ruimte impli-
ceert dus niet dat deze ruimte per definitie overheidseigendom is.

Horeca: de activiteiten van hotels, restaurants en cafés. 
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1.42 tijdelijke constructie
Een bouwwerk, bestaande uit lichte materialen zoals tentzeil,... dat 
slechts voor een beperkte tijd wordt opgetrokken. 

1.43 tuinzone
De oppervlakte van het perceel welke overblijft na aftrek van de effectief 
bebouwde oppervlakte [bovengronds].

1.44 uitbouw
Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreek vanuit het ge-
bouw toegankelijk is. Een uitbouw kan open zijn [balkons] of gesloten 
[loggia’s, erkers]. 

1.45 uitbreiden
Vergroten van een bestaande constructie, het anders bouwen ervan 
zonder dat het volledig wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt 
buiten het bestaande bouwvolume en met volumevermeerdering.

1.46 verbouwen 
Het doorvoeren van aanpassingswerken binnen het bestaande bouw-
volume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 
60 % behouden blijven.

1.47 verharding
Behandeling waarbij de niet verharde bodem aangepast wordt aan een 
niet natuurlijk gebruik [weg, pad, terras, parking] door middel van ver-
hardingsmaterialen [bijvoorbeeld betonstraatstenen, kasseien, beton, 
steenslag, betongrasdallen, asfalt en dolomiet] en die mogelijks de wa-
terdoorlaatbaarheid ervan beperkt.

Hiermee wordt verbouwen bedoeld zoals gedefinieerd in art. 4.1.1, 12° VCRO.
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1.48 vergund geacht
Opgericht voor de wet op stedenbouw van 1962 van kracht werd. Daar-
naast is er het vermoeden van vergunning voor gebouwen en construc-
ties die opgericht werden na de wet op de stedenbouw, maar vóór de 
inwerkingtreding van het gewestplan, voor zover deze die niet door 
overtreding werden opgericht. 

1.49 voorgevel
Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst.

1.50 voortuinstrook
De bouwvrije strook tussen voorgevel en de rooilijn van de wegenis 
waarlangs het perceel ontsloten wordt.

1.51 wachtgevel
Gebruikelijk een blinde muur [zonder openingen] die wordt opgetrokken 
op de scheidslijn van een perceel met de bedoeling er in de toekomst 
een belendende bebouwing tegenaan te bouwen.

1.52 waterdoorlatende verharding
Zoals bv. kasseien met open voeg, grasbetontegels, betontstraatstenen 
geplaatst met open drainagevoeg, steenslag, dolomiet, waterdoorlaten-
de betonstraatsteen, houtspaanders, …

1.53 woongelegenheid
Een [gedeelte van een] gebouw ingericht voor de huisvesting van één 
gezin of alleenstaande. 

1.54 zijtuinstrook
gelegen tussen zijdelingse gevel en perceelsgrens.
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1.55 meergeneratiewoning / zorgwoning
Een woning waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:

 ● in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid 
gecreëerd,

 ● de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de 
hoofdwooneenheid,

 ● de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met 
de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één 
derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,

 ● de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en 
de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of 
titularissen. 

Ondermeer het zorgwonen kan binnen zo’n meergeneratiewoning 
plaatsvinden. Ook het [tijdelijk] inwonen van [klein]kinderen in de ouder-
lijke woning kan binnen een meergeneratiewoning

2  algemene bepalingen

2.1 gebiedsaanduiding
De categorie van gebiedsaanduiding waaronder een bepaalde zone 
ressorteert, wordt per artikel weergegeven. 

2.2 ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatstelijke ordening
dient ten allen tijde gegarandeerd te worden. Voor zover hieraan vol-
daan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd wor-
den.

2.3 materiaalgebruik
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd- 
en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen zijn, dienen 

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met be-
trekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onderhavige stedenbouwkundige voorschriften kunnen verstrengd worden afhankelijk van de 
plaatselijke toestand en omgevingsfactoren.
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zowel eigentijds als duurzaam te zijn. Tussen de bouwdelen onderling 
dient een eenheid in de materiaalkeuze te bestaan.
De materialen voor de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen 
dienen qua kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te 
ondersteunen.

2.4 bestaande gebouwen en constructies
Gebouwen en constructies die hoofdzakelijk vergund zijn of geacht wor-
den vergund te zijn en waar dit RUP een andere inrichting voor ogen 
heeft, mogen wat betreft numerieke voorschriften gehandhaafd blijven. 
Binnen deze gebouwen mag een normale exploitatie geschieden. In-
standhoudingswerken, onderhoudswerken, herstelwerken, renovatie-
werken en interne verbouwingwerken zijn toegelaten.
Bij herbouw of nieuwbouw dienen de voorschriften van onderhavig RUP 
gerespecteerd te worden. 
Vergunningsplichtige verbouwingen die afwijken van de voorschriften 
van dit RUP, zijn niet toegestaan. 

2.5 bestaande functies
Bestaande functies die hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden ver-
gund te zijn en waar onderhavig RUP een andere bestemming voor 
ogen heeft, mogen behouden blijven. 
Wanneer deze functies verdwijnen, bij aanvraag van een omgevings-
vergunning voor functiewijziging, moeten de bestemmingsvoorschriften 
van dit RUP gerespecteerd worden.

2.6 werken, gebouwen en/of constructies dienstig voor ge-
meenschapsvoorzieningen en openbaar nut

In alle zones voorzien in dit plan zijn werken, constructies of gebouwen 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut toegelaten, alsook 
milieutechnische ingrepen, mits de schaal en de bouwkarakteristieken 

Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand zoals bedoeld in art. 4.1.1, 
7° VCRO.
Numerieke voorschriften: inplanting, bezetting, gabarit, bouwhoogte, bouwdiepte, …
Herbouwen: zoals bedoeld in art. 4.1.1, 6° VCRO.
Verbouwen: zoals bedoeld in art. 4.1.1, 12° VCRO.

Voor zover het beoogde doel van de diverse bestemmingszones niet in het gedrang komt, kunnen 
binnen alle zones werken, constructies of gebouwen in functie van gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut worden toegelaten. Bij deze werken dient de van toepassing zijnde regelgeving
gerespecteerd te worden. 
Werken/constructies/gebouwen: openbare infrastructuur, omgevingswerken, constructies ten be-
hoeve van waterhuishouding, elektriciteitscabines, bushaltes, …
Milieutechnische ingrepen: aanpassingswerken aan riolering, pompinstallaties, e.d., zowel voor 
een private of openbare instelling.
Bouwkarakteristieken: inplanting, gabarit, materiaalgebruik,...
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ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de omge-
ving en aan het normale gebruik van de betreffende bestemmingszone. 
Werken in het kader van de inrichting van het openbaar domein prime-
ren op de bestemmingszone.

2.7 integraal waterbeheer
In alle bestemmingszones zijn werken, handelingen en wijzigingen in 
functie van waterbeheersing en gescheiden behandeling en afvoer van 
huishoudelijk afvalwater toegelaten. Dit voor zover ze de hoofdfunctie 
van de zone niet in het gedrang brengen en in hun exploitatie en/of ge-
bruik geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving.
Om de riolering niet onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de 
realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen wor-
den om de afvoer ervan maximaal af te leiden hetzij naar de groenzones 
- bufferzones, hetzij naar een bestaand of te voorzien bufferbekken of 
waterreservoir binnen de bebouwbare of te verharden zones, hetzij te 
laten indringen in de ondergrond. Met betrekking tot waterhuishouding 
dient steeds prioriteit uit te gaan naar maximaal hergebruik van hemel-
water en maximale infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Bo-
vengrondse waterbuffering is te verkiezen boven ondergrondse.

2.8 ondergrondse constructies
Wanneer ondergrondse constructies worden voorzien, moet er rekening 
gehouden worden met de effecten op de grondwaterstroming en dienen 
de nodige maatregelen te worden getroffen om verstoring tegen te gaan 
of tot een minimum te beperken.

2.9 referentiepeil en peil gelijkvloers
Bouwhoogtes; kroonlijsthoogte en nokhoogte, worden telkens gemeten 
vanaf het peil gelijkvloers. Het peil gelijkvloers ligt max. 0,30 m hoger 
dan het referentiepeil.

Elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemel-
waterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening[en] ter zake. Overwelven van 
baangrachten, ten behoeve van ontsluiting van percelen, dient conform de Provinciale Verordening 
Baangrachten [MB 23 juli 2008] te gebeuren.

In alle zones is het naast de hoofd- en eventuele nevenbestemmingen toegelaten waterpartijen en 
afwateringsgrachten te voorzien ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied. Deze water-
partijen en afwateringsgrachten hebben bij voorkeur een verbindende ecologische waarde en een
landschappelijke [esthetische] meerwaarde.
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Het referentiepeil wordt bepaald per perceel, en wordt gemeten in het 
midden van de rooilijn van het perceel.
Het peil gelijkvloers wordt bepaald op de bovenkant van de inkomsdor-
pel van de hoofdingang tot de woning.

Voor aaneengesloten bebouwing hebben de bepalingen m.b.t. ‘aanslui-
ting op aanpalende bebouwing’ prioriteit op de bepalingen m.b.t. indivi-
duele bouw-, kroonlijst- en nokhoogtes.

2.10 Seveso-inrichtingen
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3§1 1e lid van het 
‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, 
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongeval-
len waarbij stoffen zijn betrokken’, wordt niet toegelaten. 

2.11 op te heffen verkavelingen

op te heffen verkavelingen 
Volgende goedgekeurde geldende verkavelingsvergunningen en latere wijzigingen worden, voor 
die delen gelegen binnen het plangebied, opgeheven bij de definitieve vaststelling van onderhavig 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:
volgnr. nr. gemeente goedkeuringsdatum
1 VK/143/1999 15/12/1999
2 VK/150/1985 12/03/1986
3 VK/125/1993 23/09/1993
4 VK/39/1992 17/09/1992
5 VK/145/1978 27/04/1979
6 VK/97/1992 12/11/1992
7 VK/13/2002 7/02/2002
8 VK/54/1995 6/04/1995
9 VK/125/1990 17/01/1992
10 VK/2/1989 24/03/1989
11 VK/95/1992 25/03/1993
12 VK/5/1973 5/01/1973
13 VK/133/1978 6/10/1978
14 VK/148/2005 13/01/2006
15 VK/61/1963 27/06/1963
16 VK/133/2009 20/11/2009
17 VK/35/2014 7/07/2014
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2.12 streekeigen soorten
Waar in de voorschriften sprake is van streekeigen soorten of waar een
landschappelijke inkleding, groenbuffer dient aangelegd te worden,
dient de beplanting voor 100% te bestaan uit streekeigen plantensoor-
ten.

2.13 invulling maximale gabariten
De in de bouwvoorschriften opgenomen maximale gabariten betekenen 
geen automatisch recht tot invulling. Er dient altijd rekening gehouden 
te worden met de architectuur van het gebouw zelf en met de omgeving 
van het bouwwerk, de directe of een ruimere omgeving al naargelang 
de strategische plaats die het gebouw inneemt in de straatwand of in 
een stekenbouwkundig ensemble.

2.14 aansluiting op aanpalende gebouwen
De aansluiting / koppeling van een in te richten hoofdvolume met het 
hoofdvolume op het aanpalende perceel, dient op een harmonieuze 
manier te gebeuren. Bij aaneengesloten bebouwing moet steeds met 
de nieuwe bebouwing tegen de bestaande wachtgevel(s) aangesloten 
worden indien deze aanwezig zijn.
De kroonlijst, de dakvorm en het dakvolume en de materialen van de 
gebouwen moeten in harmonie zijn met de aanpalende gebouwen en 
dienen het straatbeeld te ondersteunen. 

2.15 zij- en wachtgevels
Zijgevels die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein dienen net als 
voorgevels een representatieve architectonische uitstraling te hebben. 
Ze moeten steeds afgewerkt worden, hierbij dient ofwel hetzelfde ge-
velmateriaal gebruikt te worden als bij de voorgevel ofwel façadesteen.

streekeigen soorten [voor de zandstreek - zandleemstreek]
Als solitaire bomen / struiken: Beuk, Zomereik, Zwarte els, Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Tamme kas-
tanje, Wilde lijsterbes, Winterlinde, Zomerlinde, Eénstijlige meidoorn, Mispel, Fladderolm, Taxus 
[niet in boscontext], Gewone vlier, Boswilg, Kraakwilg, Schietwilg, Ratelpopulier, Canadapopulier 
- enkel oude variëteiten zoals Serotina, Robusta, Marilandica, Regenerata, Blauwe van Veurne, 
Blauwe van Eksaarde, Zwarte moerbei  en Hollandse linde [enkel in tuin/park en urbane context].
Als knotbomen: Zomereik, Zwarte els, Gewone es, Haagbeuk, Winterlinde, Zomerlinde, Hollandse 
linde [als cultuurlijk element - gekandelaard], Kraakwilg, Schietwilg, Canadapopulier - enkel oude 
variëteiten [zie hoger]. 
Bomenrijen: Beuk, Zomereik, Gewone es, Winterlinde, Zomerlinde, Fladderolm, Ratelpopulier, Ca-
nadapopulier - enkel oude variëteiten [zie hoger] 
Houtkanten: Ruwe berk, Zachte berk, Beuk, Zomereik, Zwarte els, Gewone es, Gelderse roos, 
Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Wilde kamperfoelie, Wilde lijsterbes, Eénstijlige meidoorn, Hees-
terpruim, Kroosjespruim, Heggenroos, Hondsroos, Sleedoorn, Vuilboom, Boswilg, Grauwe wilg, 
Kraakwilg, Schietwilg, Ratelpopulier. 
Hagen: Beuk, Haagbeuk, Wilde liguster [in cultuurcontext], Mispel, Taxus. 
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De eventueel niet afgewerkte gemeenschappelijke muren of nieuwe ge-
meenschappelijke muren tengevolge van het lager bouwen en/of het 
afbouwen dienen afgewerkt te worden in volwaardig gevelmateriaal.De 
aansluitingsaspecten dienen bij vergunningsaanvragen in detail te wor-
den uitgewerkt waarbij de overgangen tussen de verschillende bouw-
hoogtes met bijzondere zorg worden uitgewerkt. Bij de beoordeling van 
de aanvraag tot omgevingsvergunning wordt nagegaan of dit op een 
kwalitatieve manier gebeurt.

Dominante wachtgevels zijn niet toegelaten omdat ze voor een schaal-
breuk zorgen met het bestaande kleinschalig weefsel.

2.16 zonneboilers, zonnepanelen en dakvlakramen
Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers en dakvlakramen 
in en op het dak en/of gevels is toegelaten, mits deze zich op een esthe-
tisch verantwoorde manier integreren. 

2.17 Specifieke bepalingen voor de percelen palend aan art. 6 
‘spoorwegvoorziening’:

Ingrepen in de omgeving van de spoorweg mogen enkel gebeuren mits 
voorafgaande toelating en onder de voorwaarden van de beherende 
instantie(s).

Binnen een afstand van 10,00 m tot de vrije rand van de spoorweg mo-
gen geen bebouwing of constructies voorkomen, met uitzondering van: 

 ● constructies eigen aan de inrichting en het beheer van de 
spoorweg. 

 ● wegneembare constructies, zolang de veiligheid van het spoor niet 
in het gedrang wordt gebracht. 

Wetgeving terug te vinden in de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 
1843 op de politie der spoorwegen en latere wijzigingen.

het spoorlichaam (de vrije rand van de spoorweg) wordt begrensd door  : 
het dienstpad of, indien niet aanwezig, een lijn getrokken op 1,5 m van de buitenste spoorstaaf 
de bovenrand /onderrand van de ingraving/ophoging van het spoor (uiterste grens talud)

Constructies eigen aan de inrichting en het beheer van de spoorweg: bovenleidingspalen, keten, 
kabelsleuven en trekputten, e.a.  
wegneembare constructies : zij moeten op specfiek verzoek van infrabel kunnen verplaatst worden 
of afgebroken.
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Bij de inplanting van gebouwen, wegenis en beplanting dient steeds de 
toegang tot het spoorwegtalud gevrijwaard te blijven voor onderhoud.

Riolering en oppervlaktewater mogen niet afwateren in spoorweggrach-
ten. 
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1 bestemming

1.1 hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activi-
teiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, met het wonen ver-
enigbare bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzie-
ningen. 

Deze functies zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke draagkracht van 
de (woon)omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is 
met zijn (woon)omgeving en de aard van de bestemming en de ermee 
gepaard gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met 
zich meebrengen. 

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 van 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;
 ● de bestaande of gewenste woondichtheid.

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’.

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het uitgangspunt is.

De stedelijke ontwikkelingszone is gericht op het verhogen van het woningaanbod in een kwali-
tatieve woonomgeving met voldoende kwalitatief publiek groen, het kwalitatief verweven van het 
wonen met andere functies, het versterken van het stedelijk functioneren en het stimuleren van 
andere vormen van mobiliteit.
In deze kwalitatieve woonomgeving staat duurzaamheid centraal. Dit komt onder meer tot stand 
door een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en een groene (semi)-publieke ruimte, 
benutten van de mogelijkheden van het openbaar vervoer, van gemeenschapsvorming en een
zorgvuldig en doordacht ruimtegebruik. De invulling gebeurt met een gedifferentieerde woningty-
pologie en dichtheid, ruimtelijk aangepast aan de omliggende woonomgeving.

Onder met het wonen verenigbare bedrijven worden bedrijven beschouwd die vanwege hun aard, 
hinder voor de omgeving of gevaar voor de omwonenden niet moeten afgezonderd worden op de 
daarvoor bestemde industrie- of KMO-terreinen. Elke bedrijfsactiviteit moet verweefbaar zijn met 
de onmiddellijke omgeving.

Hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
schending van de privacy, nl. indien de inkijk in de omliggende tuin en/of woning dermate groot is 
dat er van privacy geen sprake meer is
geluids-, geur- en/of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de woonom-
geving drastisch naar beneden halen
mobiliteit- en parkeeroverlast veroorzaakt door activiteiten die de verkeersleefbaarheid van de 
woonomgeving aantast
Dit houdt ondermeer in dat activiteiten zoals dancings, grootschalige detailhandel, groothandelsbe-
drijven, supermarkt, ... binnen onderhavige zone niet toegelaten zijn.
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1.2 overdruk ‘projectzone Spoorwegstraat west’
Dit gebied is bestemd voor het behoud en uitbreiding van de bestaande 
bedrijfsactiviteiten en wonen. 
Nevenactiviteiten zijn enkel toegelaten in zoverre deze noodzakelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven.

Indien de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, geldt de nabe-
stemming zoals geformuleerd in artikel 1.1.

1.3 overdruk ‘activiteiten met specifieke bepalingen’ 
Volgende functies zijn in afwijking van artikel 1.1 in deze overdrukzone 
niet toegelaten:

 ● meergezinswoningen,
 ● activiteiten met intensief klantgerichte bezoekersfunctie,
 ● activiteiten met een groot mobiliteitsprofiel.

1.4 overdruk: ‘gebouw met erfgoedwaarde’
Voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als 
‘gebouw met erfgoedwaarde’, symbolisch aangeduid  met  aandui-
ding,  zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 ● de erfgoedwaarden dienen behouden te worden. 
 ● alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moet gebeuren 

met aandacht en respect voor de erfgoedwaarden.
 ● deze gebouwen kunnen slechts vervangen worden door gebouwen 

met minstens gelijkwaardige architecturale kwaliteiten. Dit betekent 
dat in geval van vervangende nieuwbouw de waarde van het straat-
beeld moet verhogen. 

 ● bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet aan de aanvraag 
een motivatienota worden toegevoegd. Deze nota is een informa-
tief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 
op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van 

De nabestemming treedt definitief in werking op het moment dat er een vergunning wordt bekomen 
waarin de nieuwe bestemming wordt vergund.

Gelijkwaardige architecturale kwaliteit betekent niet noodzakelijk dat de stijl moet worden nage-
bootst. Positieve contrasten en een hoogwaardige eigentijdse vormgeving zijn evenzeer mogelijk. 
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de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voor-
schriften van het gebied. Deze motivatienota geeft inzicht in:

 ● de manier waarop wordt omgegaan met de erfgoedwaarde;
 ● de wijzigingen die gebeuren aan het pand en de impact die ze 

hebben op het straatbeeld.

1.5 overdruk ‘indicatieve aanduiding tracé voor traag verkeer 
in publieke groenstructuur’

Verbindingen bestemd voor voetgangers en/of fietsers ingebed in een 
publieke groene omgeving. 

De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij 
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is.  
De indicatieve aanduiding op het bestemmingsplan geeft aan dat een 
verbinding voor langzaam verkeer met een ruimere bijhorende publieke 
groenstructuur voorzien moet worden tussen de zone voor openbaar 
groen (art. 5) en de Spoorwegstraat enerzijds en de Ketenstraat en de 
Spoorwegstraat anderzijds. Het exacte traject van de trage weg kan 
binnen de zone nog verschoven worden ten opzichte van de indicatieve 
aanduiding op plan.

Om de zone[s] toegankelijk te maken voor voetgangers en om doorsteken, functionele- en bewe-
gingsrelaties te creëren, worden op strategische locaties verbindingen voorzien voor langzaam 
verkeer.
De gemeente Ingelmunster wenst een fijnmazig netwerk uit te bouwen om ondermeer onderlinge 
verkeersveilige en belevingsvolle relaties uit te bouwen. Verbinding voor langzaam verkeer o.a. als 
functionele fiets- en wandelverbinding voor bewoners van de wijkdelen naar het station, naar het 
centrum, ... 
Deze zachte verbindingen worden aangegeven op het grafisch plan als gele bolletjeslijn. De rea-
lisatie ervan is verplicht, echter de locatie is indicatief. Met andere woorden; de locatie alsook de
breedte kan schuiven en afwijken al naargelang de gewenste inrichting van de onderliggende zo-
nes en de gewenste inrichting van de as.
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2 inrichting 

2.1 inrichtingsstudie
Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen en verkavelingsvergun-
ningen voor projecten voor minimum 25 woningen en/of 1 hectare en 
voor projecten gelegen binnen overdruk ‘projectzone Spoorwegstraat 
west’ wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een 
informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van 
de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften 
voor het gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aan-
vraag van omgevingsvergunning en wordt als dusdanig meegestuurd 
aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstu-
die geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot al wat 
gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling 
van de rest van het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een 
bestaande inrichtingsstudie, of een aangepaste of nieuwe inrichtings-
studie bevatten.
De inrichting van projecten waarbij een inrichtingsstudie is vereist, dient 
in functie te staan van een hoogkwalitatieve en duurzame ontwikkeling, 
met bijzondere aandacht voor:

 ● een optimaal ruimtegebruik;
 ● diversiteit inzake perceelsgrootte, bouw- en woontypologieën en de 

verenigbaarheid met de bebouwingstypologieën uit de omgeving;
 ● oriëntatie en functionaliteit van tuinen en terrassen;
 ● het voorzien van voldoende en kwalitatief gemeenschappelijk groen 

en het groene karakter van de niet-bebouwde perceelsdelen;
 ● kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik en een hoogkwalitatieve 

inrichting van het openbaar domein en haar omgeving;
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 ● optimale integratie in de omgeving, zowel stadslandschappelijk als 
wat betreft hinderaspecten;

 ● harmonieuze aansluiting op de aanpalende bestaande bebouwing 
van de aanleunende zone(s);

 ● de te verwachten mobiliteitseffecten op de omgeving voor zowel 
mechanisch als langzaam verkeer;

 ● ingrepen in het kader van duurzaam waterbeheer.

De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de beoogde lay-out  
van de volledige zone grafisch, vergezeld van een toelichting weer te 
geven en bevat onder meer volgende elementen:

 ● ontsluiting met in- uitritten op de openbare weg
 ● inplanting van gebouwen
 ● parkeren
 ● bebouwing
 ● gabarit (bouwhoogte, bouwdiepte, dakvorm)
 ● inrichting openbaar domein met (publieke) groenzone, materiaal-

keuze, meubilair, verhardingen, waterbeheersing/infiltratie
 ● fiets -en voetgangersverbinding
 ● aanduiding van de plaatsen toegankelijk voor mechanisch 

verkeer,
 ● aanduiding van de die publiek toegankelijk zijn en welke niet. 

Bij gefaseerde ontwikkeling van projecten waarbij een inrichtingsstudie 
is vereist, moet uitgesloten worden dat de ontwikkeling van restgebie-
den gehypothekeerd wordt.

Voor projecten waarbij een inrichtingsstudie is vereist, dient een mini-
male dichtheid van minstens 25 woningen per hectare gerealiseerd te 
worden. De streefdichtheid voor dit gebied bedraagt 30 woningen per 
hectare.
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2.2 overdruk ‘projectzone Spoorwegstraat West’
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning in functie van de bestaande 
aldaar gevestigde bedrijven in deze zone, dient het bedrijf een alge-
mene inrichtingsstudie te voegen. 
De algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en
dient zowel de huidige als de gewenste lay-out van de bedrijfspercelen  
in eigendom van de aanvrager weer te geven.

In het bijzonder dienen de maatregelen naar:
 ● de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
 ● de schaal en de ruimtelijke impact van de activiteiten in de 

omgeving;
 ● de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te 

verwachten gebruikers of bezoekers is beperkt;
 ● er is geen negatieve impact op de mobiliteit en de verkeersleef-

baarheid te verwachten; 
 ● zuinig en compact ruimtegebruik;
 ● de waterbeheersing;
 ● de milieutechnische maatregelen;
 ● een gedetailleerde aanplantingstudie;
 ● de visuele integratie van het bedrijf in zijn omgeving;
 ● kwalitatief kleur– en materiaalgebruik;
 ● de stapelplaatsen in open lucht;
 ● de publiciteitsvoorzieningen;
 ● de parkeervoorzieningen;
 ● de ontsluitingen [in-/uitritten] op de openbare weg;
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2.3 woningtypologie
Meergezinswoningen kunnen pas worden opgericht op één of meerdere 
kavels, indien een voorgevelbreedte van minimaal 8.00 meter kan ge-
realiseerd worden.

Voor deelzone aangeduid met ‘pijlaanduiding: 2 bouwlagen’ geldt:
Het samenvoegen van percelen om grotere bouwvolumes te creëren is 
toegelaten, mits rekening te houden met de kenmerken en uiterlijke ver-
schijningsvorm van het patrimonium waarbij specifieke aandacht uitgaat 
naar de gevelritmering. De in het straatbeeld en in het voorgevelvlak 
voorkomende aanwezige geleding en maatvoering, de ritmering van 
ramen en deuren, dient bij het samenvoegen van percelen behouden. 
Op het gelijkvloers dient een afzonderlijke toegang voorzien te worden 
tot de woning(en) op de verdieping(en) van gebouwen met andere func-
ties dan woondoeleinden op het gelijkvloers.

2.4 inplanting
De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde 
manier te gebeuren.
Langs de Izegemstraat dient de voorbouwlijn van het hoofdgebouw ver-
plicht samen te vallen met de rooilijn. 

2.5 bebouwingspercentage
Maximum 80% van de perceeloppervlakte gelegen binnen onderhavige 
zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.6 bouwhoogte en dakvorm
Algemeen:
Er zijn 4 bouwlagen toegelaten met een maximum toegelaten bouw-
hoogte van 14,00 meter tenzij op het bestemmingsplan grafisch anders 
bepaald door ‘pijlaanduiding: 2 bouwlagen’. 

De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpa-
lende percelen.

Schematische vorm mogelijke inrichtingsplannen



26 06268 |  rup  ke tens t raa t  |  dec .  ‘17  |  WVI

ART. 1: STEDELIJKE ONTWIKKELINGSZONE

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

De dakvorm is vrij te bepalen.

Voor deelzone aangeduid met ‘pijlaanduiding: 2 bouwlagen’ geldt:
Maximum 2 bouwlagen zijn toegelaten. 

 ● Bij hellende daken:
 ● geldt een maximale kroonlijsthoogte van 7,50 meter en een 

maximale nokhoogte van 14,00 meter. Dakhelling max. 45°. 
 ● er kan slechts 1 onderdakse bouwlaag gerealiseerd worden die 

als een op zichzelf staande woonlaag ingericht kan worden.
 ● Bij platte daken:

 ● Is een derde bouwlaag mogelijk welke zich enkel kan bevinden 
binnen het gabarit van de hellende daken.  Dit wordt verduide-
lijkt aan de hand van doorsnede A (terug te vinden in de rechter 
kolom van deze bladzijde).

 ● De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7,50 m, ter-
wijl de nokhoogte beperkt wordt tot 14,00 m.  Een derde bouw-
laag, binnen het gabarit heeft een maximale kroonlijsthoogte (= 
nokhoogte) van 11,00 m

2.7 geveluitbouwen
Uitbouwconstructies dienen opgevat volgens een evenwichtig patroon: 
dit houdt onder meer in dat er een evenwichtige ritmiek dient voorge-
steld qua segmenten met uitbouwen en naakte gevelvlakken en dat er 
een architecturale consistentie dient te zijn tussen de uitbouw(en) en de 
totale gevelgeleding. 

Uitbouwen van het gesloten type (loggia’s of erkers) zijn toegelaten bui-
ten het opgelegde gabarit:

 ● aan de voorgevel;
 ● met een maximale bouwdiepte van 0,70 meter t.o.v. het geldende 

gabarit;
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 ● vanaf 0,6 m t.a.v. zijperceelsgrens;
 ● vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter 

hoog;
 ● te beperken tot max. 40% van de oppervlakte van de betrokken 

gevel;
 ● de uitbouwen mogen niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand 

komen.

Uitbouwen van het open type (balkons) zijn toegelaten buiten het opge-
legde gabarit:

 ● aan achtergevel(s);
 ● met een maximale bouwdiepte van 2,00 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de achtergevel;
 ● vanaf 1,0 m t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel;

Inpandige balkons zijn toegelaten.

2.8 dakdoorbrekingen
Dakuitbouwen en dakkapellen zijn niet toegelaten. 
Dakvlakramen zijn toegelaten indien opgevat volgens een evenwichtig 
patroon.

2.9 architectuur
Gevels en daken van gebouwen moeten opgetrokken worden in eigen-
tijdse en duurzame materialen. Deze materialen dienen qua kleur, tex-
tuur en schaal inpasbaar te zijn in het straatbeeld en een harmonisch 
geheel te vormen. 

Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers in en op het dak 
en/of de gevels is toegelaten, mits deze zich op een esthetisch verant-
woorde manier integreren. Referentievoorbeeld harmonieus geheel wooneenheden: project ‘Ramen, Gent’
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Voor bedrijven en handel en kantoren geldt bovendien:
 ● T.a.v. de zichtlokatie vanaf het openbaar domein dient een archi-

tectuur voorgesteld die het utilitaire karakter overstijgt, die qua 
materialen in harmonie is met de aanpalende woningen en die 
het straatbeeld op een positieve manier continueren.

 ● Er dient tussen de bouwdelen onderling een eenheid in mate-
riaalkeuze gebruikt te worden, zodat een harmonieus geheel 
wordt gevormd.

 ● De gevelconstuctie dient dermate opgevat en geconcipieerd, dat 
zij een akoestische isolatie vormt naar de (woon)omgeving toe.

 ● De interne organisatie van het bedrijf dient zo georganiseerd, 
zodat er zo weinig mogelijk overlast is naar de woonomgeving 
toe en het bedrijf zich optimaal integreert in de omgeving.

2.10 parkeervoorzieningen
De parkeerbehoefte dient op eigen perceel opgevangen te worden. Er 
dienen eveneens  voldoende fietsstaanplaatsen voorzien te worden, 

Collectieve garages onder de vorm van garage-eilanden, ingericht los 
van de individuele woongelegenheden zijn binnen onderhavige zone 
niet toegelaten.
Parkings in open lucht dienen aangelegd te worden in waterdoorlatende 
verharding en landschappelijk ingepast worden in een groen karakter.

Garagepoorten en -openingen die toegang verlenen tot groepsgarages, 
gebundelde autostalplaatsen kunnen worden toegestaan op voorwaar-
de dat: 

 ● de breedte zich beperkt tot maximaal 40% van de betrokken gevel 
of perceelsbreedte;

 ● de betrokken gevel een breedte heeft van minimaal 8,00 m;

In Ingelmunster is een stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en 
fietsen van kracht (huidige versie goedgekeurd op 20 maart  2014). 
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 ● per 8,00 meter perceelsbreedte mag slechts 1 (één) garage of inrit 
gerealiseerd worden, met een maximum van 2 poorten of toegan-
gen per gebouw/perceel;

 ● er geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit van het 
straatbeeld.

2.11 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onder-
havige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin of groen-
zone.
Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard 
worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige 
zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen , tuinpaden, zwembad, sier-
vijver en andere constructies die geen gebouw zijn. 

Eventuele toeritten naar private parkeergarages worden best zoveel als mogelijk gebundeld om 
het aantal conflicten met de andere verkeersgebruikers zo veel als mogelijk te minimaliseren.
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1 bestemming

Het gebied is bestemd voor wonen met de bijbehorende uitrustingen en 
met het wonen verenigbare activiteiten.
Volgende woonvormen zijn toegelaten:

 ● ééngezinswoningen,
 ● meergezinswoningen,
 ● zorgwoningen.

Onder met het wonen verenigbare activiteiten worden verstaan: (detail)
handel, reca, diensten, kantoren, kmo, opslag. De functies worden en-
kel toegelatenop het gelijkvloers, met een max. van 350 m².

Daarnaast zijn in deze zone ook openbare en private nuts- en gemeen-openbare en private nuts- en gemeen-
schapsvoorzieningen, socioculturele voorzieningen en recreatieve 
voorzieningen en hotel toegelaten als hoofdbestemming. Deze be-
stemmingen mogen naast de toegestane gelijkvloerse oppervlakte ook 
plaatsvinden op de verdiepingen. 

De toegelaten bestemmingen naast de woonbestemming, kunnen en-
kel gerealiseerd worden voor zover de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet wordt overschreden, de activiteiten verenigbaar en niet 
hinderlijk zijn voor de omgeving en de privacy respecteren. 

Bijgebouwen mogen uitsluitend bestemd worden voor de berging van 
goederen, gebruiksmiddelen en voertuigen, die inherent verbonden zijn 
met de toegelaten bestemmingen. De eigenlijke bedrijfsvoering noch de 
woonfunctie zijn in bijgebouwen toegelaten.

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’.

Met wonen en de bijbehorende uitrusting wordt bedoeld: tuin, tuinhuisje, inrit, garage, moestuin, 
hobbylandbouw,... .

Definitie zorgwoning zie algemene voorschriften.

Hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
schending van de privacy, nl. indien de inkijk in de omliggende tuin en/of woning dermate groot is 
dat er van privacy geen sprake meer is
geluids-, geur- en/of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de woonom-
geving drastisch naar beneden halen
mobiliteit- en parkeeroverlast veroorzaakt door activiteiten die de verkeersleefbaarheid van de 
woonomgeving aantast
Dit houdt ondermeer in dat activiteiten zoals dancings, grootschalige detailhandel, groothandels-
bedrijven, supermarkt, tank- en servicestations, ... binnen onderhavige zone niet toegelaten zijn.
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1.1 overdruk: ‘tuin met beeldbepalende waarde’ 
Deze deelzone in overdruk is bestemd voor groenaanleg en moet als 
dusdanig geconserveerd, aangelegd en gehandhaafd worden. Deze 
deelzone dient optimaal behouden en ingericht als tuin horende bij het  
bestaand hoofdgebouw. 
Het splitsen van de kavel binnen deze deelzone is niet toegelaten. Het 
oprichten van bijkomende bebouwing dient steeds te gebeuren door 
middel van een inrichtingsstudie voor het volledige perceel. Bijkomende 
bebouwing kan aansluitend op het bestaand hoofdvolume of vrijstaand 
worden uitgevoerd maar is steeds in bouwvolume ondergeschikt aan het 
bestaande hoofdgebouw. 
De onbebouwde tuin dient ter hoogte van de straatzijde maximaal be-
schermd en wanneer nodig geherwaardeerd omwille van de belevings-
waarde voor en vanuit de omgeving.

1.2 overdruk: ‘te behouden erfgoed’
Voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als 
‘te behouden erfgoed’, symbolisch aangeduid  met ” ⃰ ”- aanduiding,  
zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 ● de erfgoedwaarden dienen maximaal behouden te worden. 
 ● alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moet gebeuren 

met aandacht en respect voor de erfgoedwaarden.
 ● het gebouw kan, behoudens bij overmacht, niet gesloopt worden, 

wel gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid, waarbij steeds het au-
thentiek karakter gerespecteerd dient te worden.

 ● uitbreidingen zijn toegelaten binnen de bepalingen van de speci-
fieke overdrukzone ‘tuin met beeldbepalende waarde’.  

 ● bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet aan de aanvraag 
een motivatienota worden toegevoegd. Deze nota is een informa-
tief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 
op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van 

De hoofdgebouwen zijnde ‘kasteeltje’ Izegemstraat nr. 135 en de villa Izegemstraat nr. 109.
De voortuin van ‘het kasteeltje’ bestaat onder meer uit tamme kastanjes en Libanonceders

Inrichtingsstudie waarbij minstens volgende elementen worden besproken:
de schaal en de ruimtelijke impact van het gebouw in de omgeving;
de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of be-
zoekers is beperkt; zuinig en compact ruimtegebruik;
een gedetailleerde aanplantingstudie;
de visuele integratie van het gebouw in zijn omgeving;
kwalitatief kleur– en materiaalgebruik;
de publiciteitsvoorzieningen;
de parkeervoorzieningen;
de ontsluitingen [in-/uitritten] op de openbare weg;
-...
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de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voor-
schriften van het gebied. Deze motivatienota geeft inzicht in:

 ● de manier waarop wordt omgegaan met de erfgoedwaarde;
 ● de wijzigingen die gebeuren aan het pand en de impact die ze 

hebben op het straatbeeld.

1.3 overdruk: ‘gebouw met erfgoedwaarde’
Voor het patrimonium, specifiek aangeduid op het bestemmingsplan als 
‘gebouw met erfgoedwaarde’, symbolisch aangeduid  met  aandui-
ding,  zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 ● de erfgoedwaarden dienen behouden te worden. 
 ● alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moet gebeuren 

met aandacht en respect voor de erfgoedwaarden.
 ● deze gebouwen kunnen slechts vervangen worden door gebouwen 

met minstens gelijkwaardige architecturale kwaliteiten. Dit betekent 
dat in geval van vervangende nieuwbouw de waarde van het straat-
beeld moet verhogen. 

 ● bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet aan de aanvraag 
een motivatienota worden toegevoegd. Deze nota is een informa-
tief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 
op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van 
de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voor-
schriften van het gebied. Deze motivatienota geeft inzicht in:

 ● de manier waarop wordt omgegaan met de erfgoedwaarde;
 ● de wijzigingen die gebeuren aan het pand en de impact die ze 

hebben op het straatbeeld.

Gelijkwaardige architecturale kwaliteit betekent niet noodzakelijk dat de stijl moet worden nage-
bootst. Positieve contrasten en een hoogwaardige eigentijdse vormgeving zijn evenzeer mogelijk. 
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2 inrichting

2.1 woningtypologie
De gebouwen dienen een aaneengesloten bebouwingsvorm te hebben, 
behoudens bestaande toestand.  
Hiervan kan bij uitzondering afgeweken worden indien op basis van de 
plaatselijke feitelijke toestand aangetoond kan worden dat er geen toe-
komstige mogelijkheden bestaan voor koppeling met hoofdgebouwen op 
de aanpalende percelen. 

Het samenvoegen van percelen om grotere bouwvolumes te creëren is 
toegelaten, mits rekening te houden met de kenmerken en uiterlijke ver-
schijningsvorm van het patrimonium waarbij specifieke aandacht uitgaat 
naar de gevelritmering. De in het straatbeeld en in het voorgevelvlak 
voorkomende aanwezige geleding en maatvoering, de ritmering van 
ramen en deuren, dient bij het samenvoegen van percelen behouden. 
Op het gelijkvloers dient een afzonderlijke toegang voorzien te worden 
tot de woning(en) op de verdieping(en) van gebouwen met andere func-
ties dan woondoeleinden op het gelijkvloers.

Meergezinswoningen kunnen pas worden opgericht op één of meerdere 
kavels, indien een voorgevelbreedte van minimaal 8.00 meter kan ge-
realiseerd worden.

2.2 inplanting
 ● plaatsing t.a.v. de rooilijn: de verplichte voorbouwlijn is grafisch 

aangeduid op het bestemmingsplan. Voor de inplanting op perce-
len de percelen Izegemstraat nr. 135 en Izegemstraat nr. 109 waar-
voor geen voorbouwlijn is bepaald, geldt de minimale voorbouwlijn 
van de bebouwing op de aangrenzende percelen;

Het bebouwde weefsel langsheen de Izegemstraat wordt gekenmerkt door het voorkomen van in 
hoofdzaak gesloten bebouwing. 
Indien mogelijk: waar dit door de aanpalende bebouwing [open afgewerkte gevel met onbebouwde
zijstrook] niet mogelijk is, dient voor een harmonieuze aansluiting gezorgd te worden.
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 ● plaatsing t.a.v. de zijperceelsgrenzen: 0,00m bij koppeling. De 
bestaande bebouwingstypologie van de aanpalende gebouwen en 
bestaande inplanting van het gebouw zal richtinggevend zijn voor 
de te respecteren afstand tot de zijperceelsgrenzen;

 ● voor de percelen Izegemstraat nr. 135 en Izegemstraat nr. 109 
dienen bouwvolumes op minimum 5,00 meter van de overige per-
ceelsgrenzen opgericht te worden. 

 ● de inplanting van gebouwen dient het straatbeeld te ondersteunen 
en versterken.

 ● ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die 
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buiten-
sporige hinder ontstaan.

2.3 bebouwingspercentage
Maximum 80% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onderha-
vige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen. 

Binnen de deelzone ‘tuin met beeldbepalende waarde’ bedraagt het 
totale bebouwinspercentage per aangeduide overdrukzone maximaal 
15%. De onbebouwde tuin dient ter hoogte van de straatzijde maximaal 
beschermd en wanneer nodig geherwaardeerd omwille van de bele-
vingswaarde voor en vanuit de omgeving.

2.4 bouwdiepte
 ● Op het gelijkvloers: vrij.
 ● Op de verdieping: maximum 13.00 meter.

2.5 bouwhoogte en dakvorm
Maximum 2 bouwlagen zijn toegelaten. De dakvorm is vrij te bepalen. 

 ● Bij hellende daken:

Goede plaatselijke ordening: de dimensionering mag ondermeer geen duidelijke aantoonbare hin-
der veroorzaken voor de aanpalenden [dit wil zeggen overlast of schade naar lichtinval, slagscha-
duw, visuele hinder,...]

Inplanting, gecombineerd met bouwdiepte op de verdiepingen en vormgeving van de volumes 
dienen dermate geconcipieerd zodat er geen noemenswaardige hinder naar privacy, bezonning en 
zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen ontstaat.
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 ● geldt een maximale kroonlijsthoogte van 7,50 meter en een 
maximale nokhoogte van 14,00 meter. Dakhelling max. 45°. 

 ● er kan slechts 1 onderdakse bouwlaag gerealiseerd worden die 
als een op zichzelf staande woonlaag ingericht kan worden.

 ● Bij platte daken:
 ● Is een derde bouwlaag mogelijk welke zich enkel kan bevinden 

binnen het gabarit van de hellende daken. Dit wordt verduidelijkt 
aan de hand van doorsnede A (terug te vinden in de rechter 
kolom van deze bladzijde).

 ● De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7,50 m, een 
derde bouwlaag, binnen het gabarit, heeft een maximale kroon-
lijsthoogte (= nokhoogte) van 11,00 m

2.6 geveluitbouwen
Uitbouwconstructies dienen opgevat volgens een evenwichtig patroon: 
dit houdt onder meer in dat er een evenwichtige ritmiek dient voorge-
steld qua segmenten met uitbouwen en naakte gevelvlakken en dat er 
een architecturale consistentie dient te zijn tussen de uitbouw(en) en de 
totale gevelgeleding. De uitbouwen massaal voorzien over het volledige 
gevelvlak (zonder differentiatie) wordt niet toegelaten.

Uitbouwen van het gesloten type (loggia’s of erkers) zijn toegelaten bui-
ten het opgelegde gabarit:

 ● aan de voorgevel;
 ● met een maximale bouwdiepte van 0,70 meter t.o.v. het geldende 

gabarit;
 ● vanaf 0,6 m t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel;
 ● vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter 

hoog;
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 ● te beperken tot max. 40% van de oppervlakte van de betrokken 
gevel;

 ● de uitbouwen mogen niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand 
komen.

Uitbouwen van het open type (balkons) zijn toegelaten buiten het opge-
legde gabarit:

 ● aan voor- en achtergevel(s);
 ● met een maximale bouwdiepte van 0,70 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de voorgevel;
 ● met een maximale bouwdiepte van 2,00 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de achtergevel;
 ● vanaf 1,0 m t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel;
 ● vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter 

hoog;
 ● de uitbouwen mogen niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand 

komen.

Inpandige balkons zijn toegelaten.

2.7 dakdoorbrekingen
Dakuitbouwen en dakkapellen moeten steeds ondergeschikt blijven aan 
het dakvlak en de dakvorm. 

Bij meerdere dakdoorbrekingen op één dakvlak dient gestreefd te wor-
den naar een regelmatige schikking op een horizontale lijn en naar uni-
formiteit. Ook bij dakramen dient dit nagestreefd te worden.

Dakuitbouwen en dakkapellen zijn toegelaten buiten het geldende ga-
barit onder volgende voorwaarden:
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 ● er is minimaal 1,0 m dakvlak aanwezig aan weerszijden van de 
dakdoorbreking;

 ● de totale breedte van de dakdoorbrekingen van 1 gebouw bedraagt 
maximaal 1/2 van de breedte van het dakvlak;

 ● de breedte van één dakdoorbreking is beperkt tot maximaal 4 m;
 ● de nokhoogte is lager dan deze van het hoofdvolume van het 

gebouw;
 ● het betreft een ondergeschikte toevoeging aan het dakvlak;
 ● beperkt tot de eerste woonlaag in het dak;
 ● dakdoorbrekingen mogen doorlopen tot in het gevelvlak, maar niet 

tot in het vlak van mogelijke geveluitbouwen.

2.8 bijgebouwen
 ● Bijgebouwen zijn toegelaten voor zover het toegelaten bebou-

wingspercentage niet wordt overschreden.
 ● De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 

gebeuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplan-
ting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten aanzien van 
de eigenaars van aanpalende percelen.

 ● De bijgebouwen bestaan uit maximum 1 bouwlaag met een maxi-
male bouwhoogte van 5 m.

2.9 parkeervoorzieningen
Garagepoorten en -openingen die toegang verlenen tot groepsgarages 
of gebundelde autostalplaatsen kunnen worden toegestaan op voor-
waarde dat: 

 ● de breedte zich beperkt tot maximaal 40% van de betrokken gevel 
of perceelsbreedte;

 ● de betrokken gevel een breedte heeft van minimaal 8,00 m;

In Ingelmunster is een stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en 
fietsen van kracht (huidige versie goedgekeurd op 20 maart  2014). 
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 ● per 8,00 meter perceelsbreedte mag slechts 1 (één) garage of inrit 
gerealiseerd worden, met een maximum van 2 poorten of toegan-
gen per gebouw/perceel;

 ● er geen afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit van het 
straatbeeld.

2.10 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen onder-
havige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin of groen-
zone.
Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag verhard 
worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen onderhavige 
zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen , tuinpaden, zwembad, sier-
vijver en andere constructies die geen gebouw zijn. 

2.11 afsluitingen
Indien men een erfscheiding / afsluiting realiseert, dient deze te bestaan
uit:

 ● voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen zichtbaar vanaf het 
openbaar domein:

 ● muurtjes in een materiaal dat aansluit bij dit van de woning: 
enkel in de voortuinstrook en met een max. hoogte van 0,60m,

 ● een levende streekeigen haag, eventueel ondersteund door paal 
en draad met een maximale hoogte van 1,00 meter in de zone 
tussen rooilijn en de voorbouwlijn en maximaal 2,00 meter in de 
[zijdelingse en achter]tuinzone.

 ● voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf 
het openbaar domein: duurzame, esthetisch verantwoorde 
materialen.

Eventuele toeritten naar private parkeergarages worden best zoveel als mogelijk gebundeld om 
het aantal conflicten met de andere verkeersgebruikers zo veel als mogelijk te minimaliseren.

Men is niet verplicht afsluitingen op te richten.
De voorkeur wordt gegeven aan levende streekeigen hagen gezien dit de algehele beeldkwaliteit
van de omgeving positief beïnvloed. Zie lijst streekeigen beplanting.

Afsluitingen met betonnen gleufpalen en betonnen of houten platen, houten schuttingen, kunstha-
gen, draad met afschermdoek of lamellen, erica- of heidematten en dergelijke, zijn niet toegelaten
in functie van de beoogde algemene beeldkwaliteit. Dergelijke vormen van afsluitingen zijn verbo-
den voor de delen die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Voorbeelden van duurzame, esthetisch verantwoorde materialen: natuurlijke omheining gemaakt
uit geweven takken, geschaafde balken, houten afsluiting, wand in cortenstaal, ...
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1 bestemming

1.1 hoofdbestemming
Het gebied is bestemd voor residentieel wonen met bijbehorende uit-
rustingen.

Volgende woonvormen zijn toegelaten:
 ● ééngezinswoningen,
 ● zorgwoningen

1.2 nevenbestemming
Vrije beroepen, kleinschalige diensten en (thuis)kantoorfuncties zijn toe-
gelaten voor zover ze op maat van en inpasbaar in de omgeving zijn, 
ze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving en de privacy respecteren. 
Deze nevenbestemmingen zijn enkel toegelaten binnen het bouwvo-
lume van het hoofdgebouw, waarbij deze minder dan 30% van de totaal 
gerealiseerde vloeroppervlakte mag innemen.

1.3 overdruk ‘activiteiten met specifieke bepalingen’ 
In deze deelzone met overdruk zijn naast het wonen, activiteiten zonder 
intensief klantgerichte bezoekersfunctie en met een beperkt mobiliteits-
profiel toegelaten als hoofdbestemming. Per perceel dient er een woon-
gelegenheid ingericht te zijn.  
De activiteiten zijn enkel toegelaten voor zover de ruimtelijke draag-
kracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenig-
baar is met zijn omgeving en de aard van het bedrijf en de ermee ge-
paard gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met zich 
meebrengen. 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘wonen’.

Met wonen en de bijbehorende uitrusting wordt bedoeld: tuin, tuinhuisje, inrit, garage, moestuin, 
hobbylandbouw,... .

De nevenbestemmingen moeten op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en worden
slechts toegelaten indien het goede nabuurschap en de verenigbaarheid met de woonomgeving 
wat schaal en ruimtelijke impact betreft, niet in het gedrang komt. Ze moeten bovendien steeds 
ondergeschikt zijn aan de woonfunctie.

Het betreft hier een strook begrepen tussen de Ketenstraat en de openbare groenzone, strook die 
gekenmerkt wordt door een grotere perceelsdiepte dan het overige weefsel opgenomen binnen 
onderhavig art. 3.  Deze deelzone wordt in overdruk aangeduid. 
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Voor zover hieraan voldaan is, worden volgende activiteiten toegelaten:
 ● kantoren zonder loketfunctie, 
 ● diensten,
 ● vrije beroepen,
 ● opslag,
 ● verweefbare lokale bedrijvigheid.

Deze functies zijn enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping, met 
een max. vloeroppervlakte van 350 m². 

2 inrichting

2.1 woningtypologie

De gebouwen dienen een open of halfopen bebouwingsvorm na te stre-
ven. Binnen de deelzone ‘aaneengesloten bebouwing’ wordt een half-
open of aaneengesloten bebouwingsvorm nagestreefd, waarbij maxi-
maal 4 aan elkaar geschakelde wooneenheden gerealiseerd kunnen 
worden. 

Bij herverkavelen dienen volgende minimale perceelsbreedtes geres-
pecteerd te worden:

 ● voor open bebouwing minimum 15m.
 ● voor halfopen bebouwing 10m.
 ● voor geschakelde bebouwing minimum 7m.

2.2 inplanting hoofdgebouw
plaatsing t.o.v. de rooilijn:

 ● De inplanting van de bestaande en aanpalende bebouwing is 
richtinggevend.

Abnormale hinder naar de omliggende [woon]omgeving kan ontstaan als gevolg van:
overmatige slagschaduw waardoor de bezonning van de omliggende percelen grotendeels wordt 
belemmerd
schending van de privacy, nl. indien de inkijk in de omliggende tuinen en/of woningen zo groot is 
dat er van privacy geen sprake meer is
geluids-, geur- en/of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de woonom-
geving drastisch naar beneden haalt
mobiliteit- en parkeeroverlast veroorzaakt door activiteiten die de verkeersleefbaarheid van de 
woonomgeving aantast

Als algemene regel wordt bij het bepalen van de woningtypologie aangenomen dat zoveel mo-
gelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er wordt 
gestreefd naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein, 
van de omliggende percelen en van het eigen perceel. 
Het residentieel woongebied wordt in hoofdzaak gekenmerkt door het voorkomen van open be-
bouwing. Langsheen de Rozestraat, Schrijnwerkersstraat, Timmermanstraat en Loodgieterstraat 
wordt het wonen gekenmerkt door een meer divers karakter met zowel open, halfopen tot gescha-
kelde bebouwing. 

Als algemene regel wordt aangenomen dat de hoofdgebouwen ingeplant worden in dezelfde lijn
als de naastliggende hoofdgebouwen.



43WVI |  dec .  ‘17  |  rup  ke tens t raa t  |  06268

ART. 3: RESIDENTIEEL WONEN

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

 ● plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens: 
 ● minimum 4.00 m ofwel 0,00m ingeval van koppelbouw

 overdruk ‘aaneengesloten bebouwing’:
 plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens: 

 ● ofwel 0.00 m ofwel min. 3.00 m 

 ● plaatsing t.o.v. de achterkavelgrenzen: 
 ● minimum 5,00 m. 

 ● de inplanting van gebouwen dient het straatbeeld te ondersteunen 
en te versterken.

 ● ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die 
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buiten-
sporige hinder ontstaan.

2.3 bebouwingspercentage 
Maximum 40% van de perceeloppervlakte gelegen binnen onderhavige 
zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.
Ook geldt een absoluut maximale bebouwingsoppervlakte:

 ● Voor open bebouwing: 280 m²  
 ● Voor half-open en aaneengesloten bebouwing: 230 m²

 overdruk: ‘activiteiten met specifieke bepalingen’:
 ● Maximum 60% van de perceeloppervlakte gelegen binnen on-

derhavige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.4 bouwdiepte 
De bouwdiepte is vrij voor alleenstaande bebouwing, mits te voldoen 
aan de bepalingen onder max. bebouwingspercentage en inplanting 
hoofdgebouw. Bij geschakelde bebouwing zijn volgende maximale 
bouwdieptes van toepassing:  

 ● op het gelijkvloers: maximum 15.00 m
 ● op de verdieping: maximum 12.00 m

Goede plaatselijke ordening: de dimensionering mag ondermeer geen duidelijke aantoonbare hin-
der veroorzaken voor de aanpalenden [dit wil zeggen overlast of schade naar lichtinval, slagscha-
duw, visuele hinder,...]
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2.5 maximale bouwhoogte en dakvorm
maximum 2 bouwlagen zijn toegelaten. De dakvorm is vrij te bepalen. 

 ● hellend dak: een maximale kroonlijsthoogte van 7,50 meter en een 
maximale nokhoogte van 13,50 meter. Dakhelling max. 45°.

 ● plat dak: een beperkte bijkomende bouwlaag onder een terugsprin-
gend gabariet van 45°.

De kroonlijst, nokhoogte en dakvorm dient maximaal aan te sluiten met
de aanpalende gebouwen indien geschakelde bebouwing.

2.6 carports en/of garages
 ● Het plaatsen van maximaal 2 garages wordt toegelaten onder de 

volgende beperkende voorwaarden:
 ● opgenomen in het hoofdgebouw
 ● aangebouwd aan het hoofdgebouw

 ○ maximale oppervlakte: 21 m² (per garage)
 ○ ingeplant binnen de inplantingszone van het hoofdgebouw

 ● Het plaatsen van één carport wordt  toegelaten onder volgende 
beperkende voorwaarden:

 ● in te planten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.
 ● in te planten minimum 1,5 meter achter de voorbouwlijn van het 

hoofdgebouw.
 ● De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn 

van de woning niet overschrijden, uitgezonderd wanneer hier-
over een akkoord met de eigenaars van het aanpalende perceel 
wordt bekomen, kan dit tot achter de achteruitbouwlijn van de 
woning.

 ● De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te ge-
beuren, waarbij de esthetische, functionele en ruimtelijke criteria 

De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpa-
lende percelen.
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worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.  

 ● Maximale oppervlakte: 21 m²
 ● Maximale hoogte: 3 m
 ● 2-zijdige open constructie, behalve voor een op de carport aan-

sluitende geïntegreerde berging
 ● Aansluitend op de carport kan een gesloten geïntegreerde 

berging worden opgericht. Deze berging maakt deel uit van de 
voorziene maximale 40 m² aan bijgebouwen.

 ● Slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.7 bijgebouwen
 ● Bijgebouwen zijn toegelaten voor zover het toegelaten bebou-

wingspercentage niet wordt overschreden.
 ● Zij dienen ingeplant te worden op minimum 1 m van de zij- en/of 

achterkavelgrens. Mits akkoord met de eigenaars van het aanpa-
lende perceel kan dit op de zij- en/of achterkavelgrens.

 ● De bijgebouwen hebben een maximale nokhoogte van 3.5 m.

overdruk: ‘activiteiten met specifieke bepalingen’: 
 ● De bijgebouwen of gebouwen bestaan uit maximum 1 bouwlaag 

met een maximale bouwhoogte van 5 m.

2.8 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 ● De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen on-

derhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.
 ● Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 

verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen 
onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpa-
den en andere constructies die geen gebouw zijn.

De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpa-
lende percelen.
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 ● In de voortuinstrook zijn enkel verhardingen i.f.v. opritten en toe-
gangpad tot de woning mogelijk en dit voor slechts tot een som van 
maximaal 6 meter van de perceelsbreedte.

2.9 afsluitingen
Indien men een erfscheiding / afsluiting realiseert, dient deze te bestaan
uit:

 ● voor wat betreft erfscheidingen / afsluitingen zichtbaar vanaf het 
openbaar domein:

 ● muurtjes in een materiaal dat aansluit bij dit van de woning: 
enkel in de voortuinstrook en met een max. hoogte van 0,60m,

 ● een levende streekeigen haag, eventueel ondersteund door paal 
en draad met een maximale hoogte van 1,00 meter in de zone 
tussen rooilijn en de voorbouwlijn en maximaal 2,00 meter in de 
[zijdelingse en achter]tuinzone.

 ● voor wat betreft de overige perceelsgrenzen niet zichtbaar vanaf 
het openbaar domein: duurzame, esthetisch verantwoorde 
materialen.

3 beheer

Het bestaande residentiële karakter van de woonomgeving dient maxi-
maal gevrijwaard te worden. Voortuinen en erfscheidingen langs het 
openbare domein dienen overwegend groen te zijn. Het zijn deze ele-
menten die het karakter van een kwalitatieve residentiële woonomge-
ving maken.

Men is niet verplicht afsluitingen op te richten.
De voorkeur wordt gegeven aan levende streekeigen hagen gezien dit de algehele beeldkwaliteit
van de omgeving positief beïnvloed. Zie lijst streekeigen beplanting.

Afsluitingen met betonnen gleufpalen en betonnen of houten platen, houten schuttingen, kunstha-
gen, draad met afschermdoek of lamellen, erica- of heidematten en dergelijke, zijn niet toegelaten
in functie van de beoogde algemene beeldkwaliteit. Dergelijke vormen van afsluitingen zijn verbo-
den voor de delen die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
Voorbeelden van duurzame, esthetisch verantwoorde materialen: natuurlijke omheining gemaakt
uit geweven takken, geschaafde balken, houten afsluiting, wand in cortenstaal, ...
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1 bestemming

1.1 hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor niet milieu-belastende lokale bedrijven of 
ambachtelijke activiteiten met een beperkte omvang, die een louter 
functionele relatie tot de kern hebben en een lokale beperkte reikwijdte.
Ook kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen zijn toegelaten.

De percelen of perceelsdelen binnen deze zone gelegen zijn bestemd 
voor bedrijvigheid en nijverheid, stapelplaatsen en bergplaatsen en 
aanverwante voorzieningen, voor zover de ruimtelijke draagkracht van 
de (woon) omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar 
is met zijn (woon) omgeving en de aard van het bedrijf en de ermee 
gepaard gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met 
zich meebrengen. 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
 ● detailhandel,
 ● horeca,
 ● agrarische productie,
 ● autonome kantoren,
 ● verwerking en bewerking van mest en slib,
 ● inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwer-

kingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘bedrijvigheid’.

Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien
van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving en beperkt is van omvang. (RSV)
Ondermeer de volgende activiteiten zijn toegelaten:
productie, opslag en verwerking van goederen
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
transport- en distributie-activiteiten
groothandel
Met productie van energie wordt verstaan installaties voor de productie van (hernieuwbare) energie
of energierecuperatie, warmtekrachtkoppeling, ...
Met transport- en distributie-activiteiten wordt verstaan op- en overslag, voorraadbeheer, groe-
page, fysieke distributie, dataverwerking en communicatie in relatie met transport- en expeditieac-
tiviteiten.
Met groothandel wordt bedoeld bedrijven die intermediair zijn tussen de producenten van goederen
en de detailhandelaars voor dezelfde goederen.(SERV)
De impact wordt bepaald door volgende afwegingscriteria:
Ruimtelijke impact, Milieu-impact,
Verkeersimpact
Sociaal- en bedrijfseconomische criteria

Detailhandel is distribuerende handel die zich richt op de verkoop van producten aan eindgebrui-
kers.

Met autonome kantoren wordt bedoeld bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienst-
verlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit.
De kantooractiviteit is hier niet ondergeschikt aan andere bedrijfsactiviteiten zoals productie of
verwerking van goederen.
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betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken.

1.2 nevenbestemming
De noodzakelijke kantoren, tentoonstellingsruimte, EHBO, sociale uit-
rusting en voorzieningen in functie van het bedrijf, toeritten, parking, 
bedieningsweg, stapelplaatsen, laad- en losplaatsen, waterberging, e.d. 
zijn toegelaten in functie van de bedrijfsvoering. 
Afvalverwerking inherent aan het bedrijfsgebeuren en binnen de be-
drijfsgebouw is mogelijk in nevenbestemming.
Eén bedrijfswoning per bedrijf is toegelaten alsook bergplaatsen en ga-
rages in functie van die bedrijfswoning.
In geval van nieuwbouw van de bedrijfswoning moet de ruimte voor de 
huisvesting geïntegreerd deel uitmaken van het bedrijfsgebouw en mag 
de totale vloeroppervlakte niet meer bedragen dan 250 m².  

1.3 overdruk ‘bufferzone’
In de aangeduide zones moet een groenbuffer worden voorzien, die 
moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsaf-
scherming en landschappelijke inpassing.
Enkel werken en handelingen met het oog op de aanleg en onderhoud 
van de groenbuffer zijn toegelaten.

1.4 overdruk ‘haag’
In de aangeduide zones moet een groenbuffer worden voorzien onder 
de vorm van een lineair groenscherm, die  voldoet aan de voorwaar-
den van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke 
inpassing.
Enkel werken en handelingen met het oog op de aanleg en onderhoud 
van de haag zijn toegelaten.

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder de toepassing van de SEVESO-bedrijven,
zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen

In het zuidwesten van het plangebied bevindt zich een woning met adres Rozestraat 57 die ‘inge-
sloten’ wordt door de bedrijfssites. Deze woning was volgens BPA nr 8: ‘Ketenstraat’ gelegen in 
‘zone voor open woningbouw’, maar komt in voorliggend RUP Ketenstraat te liggen in ‘zone voor 
ambachtelijke activiteiten. Deze woning wordt dus een zonevreemde woning en kan zich voor her-
bouwen/uitbreiden beroepen op de basisrechten van zonevreemde woningen.
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2 inrichting

2.1 algemene inrichtingsstudie
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning in deze zone, dient het bedrijf 
een algemene inrichtingsstudie te voegen. 
De algemene inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en
dient zowel de huidige als de gewenste lay-out van de bedrijfspercelen  
in eigendom van de aanvrager weer te geven.

In het bijzonder dienen de maatregelen naar:
 ● .de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
 ● de schaal en de ruimtelijke impact van de activiteiten in de 

omgeving;
 ● de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te 

verwachten gebruikers of bezoekers is beperkt;
 ● er is geen negatieve impact op de mobiliteit en de verkeersleef-

baarheid te verwachten; 
 ● zuinig en compact ruimtegebruik;
 ● de waterbeheersing;
 ● de milieutechnische maatregelen;
 ● een gedetailleerde aanplantingstudie;
 ● de visuele integratie van het bedrijf in zijn omgeving;
 ● kwalitatief kleur– en materiaalgebruik;
 ● de stapelplaatsen in open lucht;
 ● de publiciteitsvoorzieningen;
 ● de parkeervoorzieningen;
 ● de ontsluitingen [in-/uitritten] op de openbare weg;
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2.2 perceelsstructuur
De maximale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m². 
Uitzonderingen zijn toegestaan voor percelen met bestaande eigen-
domssituaties in functie van het vermijden van restpercelen gezien deze 
niet rechtstreeks ontsluitbaar zijn op de openbare wegenis, alsook voor 
het oprichten van één bedrijfsverzamelgebouw. De bestaande, in deze 
zone gevestigde bedrijven kunnen bij verbouwen herbouwen of uitbrei-
den deze maximumgrens overschrijden.

2.3 inplanting
 ● plaatsing t.o.v. de rooilijn: minimum 7,00m
 ● plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens: minimum 5,00m
 ● plaatsing t.o.v. de achterkavelgrens: minimum 5,00 m. 
 ● De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoor-

de manier te gebeuren.
 ● Er mag ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende perce-

len, die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen 
buitensporige hinder ontstaan.

2.4 bebouwingspercentage
Het bebouwingspercentage voor bedrijfsgebouwen is max. 80% per 
perceel. 

2.5 bouwhoogte
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7,50 m, de maximaal 
toegelaten nokhoogte bedraagt 14,00 m.

2.6 dakvorm
De dakvorm is vrij.

Een oppervlakte van 5.000 m² geldt als maximum voor een lokaal bedrijventerrein. Bedrijven met
een oppervlakte van meer als 5000 m² dienen zich te vestigen op een regionaal bedrijventerrein.
Bedrijfsverzamelgebouw: een gebouw dat bestemd en geschikt is om onderdak te bieden aan 
verschillende bedrijven en dat eventueel voorziet in ondersteuning van die bedrijven door het aan-
bieden van gemeenschappelijke beheersdiensten, facilitaire en administratieve diensten. Hiertoe
behoren ook de zgn. doorgangs- en startersgebouwen.

De inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpa-
lende percelen.

Bij de beoordeling van een aanvraag tot omgevingsvergunning zullen ondermeer volgende zaken 
in rekening worden gebracht bij de beoordeling of de voorgestelde bouwhoogtes kunnen worden 
toegelaten.
de voorgestelde volumes (als gevolg van het nemen van zichten) mogen geen hinder veroorzaken 
op het vlak van privacy voor de bewoners van de bebouwing of aanpalende percelen binnen de 
aanpalende zones.
de voorgestelde volumes mogen geen noemenswaardige hinder veroorzaken als gevolg van zon-
licht en het creëren van een buitensporige schaduwslag op de aanpalende percelen binnen de 
aanpalende zones.
de voorgestelde volumes continueren op een positieve manier het straatbeeld.
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Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende dak-
vlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het horizon-
tale vlak.

2.7 materialen
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, d.w.z. van hoofd- en bij-
gebouwen en van de bouwwerken die geen gebouw zijn, dienen zowel 
eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn.  De materialen 
dienen qua kleur, textuur en schaal inpasbaar te zijn in het straatbeeld.  

 ● T.a.v. de zichtlocatie vanaf het openbaar domein dient een archi-
tectuur voorgesteld die het utilitaire karakter overstijgt, die qua 
materialen in harmonie is met de aanpalende woningen en die het 
straatbeeld op een positieve manier continueren.

 ● Per deelzone dient tussen de bouwdelen onderling een eenheid in 
materiaalkeuze gebruikt te worden, zodat een harmonieus geheel 
wordt gevormd.

 ● De gevelconstuctie dient dermate opgevat en geconcipieerd, dat zij 
een akoestische isolatie vormt naar de (woon) omgeving toe.

 ● De interne organisatie van het bedrijf dient zo georganiseerd, zodat 
er zo weinig mogelijk overlast is naar de woonomgeving toe en het 
bedrijf zich optimaal integreert in de omgeving.

 ● Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers, koepels, 
transparante dakstroken in en op het dak en/of de gevels is toe-
gelaten, mits deze zich op een esthetisch verantwoorde manier 
integreren.

 ● Zijn verboden als gevelbekleding; plastiekpanelen en kunststof 
golfplaten.
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2.8 inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte
 ● De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 

onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als 
groenzone toeritten, laad- en losplaatsen, stapelruimte, parking.

 ● Minimum 1/4 van de oppervlakte van deze perceeldelen moet aan-
gelegd worden met groenvoorzieningen.

 ● Parkeerplaatsen voor personenwagens dienen uitgevoerd te wor-
den in waterdoorlatende en/of kleinschalige materialen. 

 ● Verder dient er als verharding zoveel als mogelijk gebruik gemaakt 
te worden van waterdoorlatende en/of kleinschalige materialen 
indien dit milieutechnisch mogelijk is.

2.9 stapelen in open lucht
Stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten langs de open-
bare weg. Elders in de zone is stapeling in open lucht toegelaten onder
volgende voorwaarden:

 ● maximale stapelhoogte van 3.00 meter
 ● niet zichtbaar vanaf het openbaar domein

2.10 parkeervoorzieningen
 ● De parkeerbehoefte dient op eigen perceel opgevangen te wor-

den. Er dienen eveneens een aantal fietsstaanplaatsen te worden 
voorzien.

 ● Per bedrijfsperceel is slechts 1 inrit toegelaten, tenzij omwille van 
ruimtelijke organisatie aangetoond kan worden dat andere oplos-
singen bijdragen tot een goede ruimtelijke ordening.

2.11 afsluitingen
 ● Afsluitingen die bestaan uit streekeigen haag, eventueel ge-

combineerd met palen of draadafsluiting zijn toegelaten met een 

In Ingelmunster is een stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en 
fietsen van kracht (huidige versie goedgekeurd op 20 maart  2014). 
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maximale hoogte van 2.00 m.  Afsluitingen bestaande uit beton, 
houten panelen of kunststof zijn niet toegelaten.  

2.12 overdruk ‘bufferzone’
De groenbuffer moet worden beplant met streekeigen struiken en hoog-
stammige bomen (minimum 1 boom per 6,00 lopende meter groenbuf-
fer) over de volledige lengte van de grafische aanduiding en over een 
breedte zoals op plan aangegeven. 
De zone moet aangelegd en beplant zijn uiterlijk in het plantseizoen dat 
volgt op het verlenen van een omgevingsvergunning.
Binnen de bufferstrook is elke vorm van bebouwing, verharding, het sta-
pelen van materialen en goederen alsook het parkeren van voertuigen,
verboden.

2.13 overdruk ‘haag’
Het lineair groenscherm moet integraal worden beplant met streekeigen 
struiken of een haag (minimum 2,00m hoogte) over de volledige lengte 
van de grafische aanduiding. 
De zone moet aangelegd en beplant zijn uiterlijk in het plantseizoen dat 
volgt op het verlenen van een omgevingsvergunning.
Binnen deze groenstrook is elke vorm van bebouwing, verharding, 
het stapelen van materialen en goederen alsook het parkeren van 
voertuigen,verboden.

3 beheer

De eigenaar(s) van de gronden binnen de overdruk ‘bufferzone’ en 
overdruk ‘haag’, of de exploitanten van de binnen de zone gevestigde 
economische entiteiten, staan in voor de aanleg, het onderhoud en het 
beheer van de groenvoorziening.
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ART. 5: OPENBAAR GROEN

1 bestemming

Deze zone is bestemd voor openbare groenvoorzieningen in een be-
bouwde context. De groene open ruimte is geschikt voor meervoudig 
recreatief gebruik voor verschillende bewoners- en leeftijdsgroepen. 

Binnen het openbaar domein dienen er kwalitatieve verbindingen voor 
de zachte weggebruiker (voetgangers en/of fietsers) gerealiseerd te 
worden. Het minimale tracé is bij wijze van aanduiding weergegeven op 
het grafisch plan en is niet limitatief.

Deze zone is ook bestemd voor waterberging en afvoer van het opper-
vlaktewater en alle bij de waterloop ‘Lendeledebeek’ horende infrastruc-
tuur en vrije ruimten. 

1.1 overige overdrukken
Binnen onderhavig artikel komen volgende indicatieve overdrukken 
voor:

 ● tracé voor traag verkeer (zie art. 8)
 ● waterloop (zie art. 9)

Ter hoogte van de specifieke aanduiding ‘waterloop’, indicatief aange-
duid op het bestemmingsplan, wordt de loop van de Lendeledebeek 
maximaal behouden en indien nodig hersteld en/of aangepast. 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘overig groen’.

Recreatief gebruik voor verschillende bewoners- en leeftijdsgroepen, o.a.:
publiek recreatief groen, zowel lage, middelhoge, als hoogstammige beplanting 
kleinschalige verharding i.f.v. recreatieve constructies en recreatieve en functionele verbindingen
recreatieve constructies onder de vorm van parkmeubilair, speeltoestellen, sport- en spelinfrastruc-
tuur.

Onder infrastructuur en vrije ruimten bij een waterloop wordt onder andere verstaan: oevers, dijken,
taluds, duikers, overwelvingen, beplantingen, onderhoudsstroken, dienstwegen, paden voor  voet-
gangers en fietsers, pompen en meetinstallaties.
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2 inrichting

De zone dient ingericht, aangelegd en beheerd te worden in functie van 
de bestemming. Het behoud, herstel en het versterken van het groene 
karakter van het gebied dient voorop te staan. 

Volgende handelingen zijn toegelaten: 
 ● binnen deze zone is geen bebouwing toegelaten behoudens be-

perkte constructies verwant aan de bestemming i.f.v. recreatie en 
sport, 

 ● het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het 
al dan niet toegankelijk maken en uitrusten van het gebied voor 
recreatief medegebruik en trage weggebruikers, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van de paden voor voetgangers 
en/of fietsers. Deze paden worden bij voorkeur onverhard of in half-
verharding van natuurlijke materialen aangelegd. In functie van een 
vlotte fiets- en voetgangersverbinding tussen wijkdelen, kan tevens 
een monoliete (beton)verharding toegepast worden. De oppervlak-
te aan verhardingen in functie van hoger vermelde ontsluiting en/of 
educatief/recreatief medegebruik wordt beperkt tot deze die strikt 
noodzakelijk is,

 ● ter hoogte van de Lendeledebeek is de inrichting gericht op het 
behoud of het versterken van de natuurlijke beekkenmerken met 
beekbegeleidende oeverstroken waarin de natuurlijke vegetatie kan 
ontwikkelen. De waterafvoer alsook de natuurlijke ontwikkeling van 
de waterloop ‘Lendeledebeek’ dient maximaal verzekerd te worden. 
Plaatselijke overwelvingen zijn enkel toegestaan in functie van 
toegang en paden. 

 ● bij aanleg moet worden gezorgd dat de beplanting streekeigen is en 
bij voorkeur bijenvriendelijk is. 

Recreatieve constructies onder de vorm van parkmeubilair, speeltoestellen, sport- en spelinfra-
structuur.

Zie algemene bepalingen voor de lijst met streekeigen beplanting.
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1 bestemming

Deze zone is bestemd voor spoorweginfrastructuur en aanhorigheden.
In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de (her)aanleg, het functioneren of de aan-
passing van spoorweginfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie- infrastructuur, lokaal open-
baar vervoer, lokale dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten.

2 inrichting

Ingrepen in de omgeving van de spoorweg mogen enkel gebeuren mits 
voorafgaande toelating en onder de voorwaarden van de beherende 
instantie(s).

Binnen een afstand van 10,00 m tot de vrije rand van de spoorweg mo-
gen geen bebouwing of constructies voorkomen, met uitzondering van: 

 ● constructies eigen aan de inrichting en het beheer van de 
spoorweg. 

 ● wegneembare constructies, zolang de veiligheid van het spoor niet 
in het gedrang wordt gebracht. 

Bij de inplanting van gebouwen, wegenis en beplanting dient steeds de 
toegang tot het spoorwegtalud gevrijwaard te blijven voor onderhoud.

Riolering en oppervlaktewater mogen niet afwateren in spoorweggrach-
ten. 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur’.

Onder aanhorigheden bij een spoorweg wordt onder andere verstaan: spooruitrustingen zoals spo-
ren, bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, alle grond- en kunstwerken voor de realisatie 
van de dragende structuur, alle gebouwen en andere constructies, met noodzakelijke toegangs-
wegen, die verband houden met het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn zoals tractieon-
derstations, sectioneerposten, seinposten, onderhoudsplatformen, dienstlokalen, communicatie, 
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en eventuele ventilatie zoals evacuatieschachten, 
afsluitingen, ventilatieuitrustingen, de infrastructuren voor de afwatering van de spoorbedding zo-
als grachten, duikers, pompstations en eventueel stopplaatsen/treinstations, voor zover die in de
aangeduide strook te lokaliseren zijn en voor zover hiertoe beslist wordt.

Wetgeving terug te vinden in de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 
1843 op de politie der spoorwegen en latere wijzigingen.

het spoorlichaam (de vrije rand van de spoorweg) wordt begrensd door  : 
het dienstpad of, indien niet aanwezig, een lijn getrokken op 1,5 m van de buitenste spoorstaaf 
de bovenrand /onderrand van de ingraving/ophoging van het spoor (uiterste grens talud)

Constructies eigen aan de inrichting en het beheer van de spoorweg: bovenleidingspalen, keten, 
kabelsleuven en trekputten, e.a.  

wegneembare constructies : zij moeten op specfiek verzoek van infrabel kunnen verplaatst worden 
of afgebroken.
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De zone wordt aangelegd met respect voor het karakter van de be-
bouwde omgeving. Gronden die niet voor de inrichting of het functione-
ren van de spoorinfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwali-
teitsvolle manier geïntegreerd.

3 beheer

De bevoegde beheerder staat in voor toezichts- en onderhoudswerken.
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ART. 7: OPENBAAR DOMEIN

1 bestemming

Deze zone is bestemd voor de aanleg en aanpassing van openbare we-
gen en pleinen met een verblijfs- en/of verkeersfunctie en de daarbij ho-
rende nutsinfrastructuur en vrije ruimten; eventueel plaatselijk verruimd
tot openbare parkeerplaats, voet- en fietspaden, subzones met ver-
keersarm of verkeersvrij karakter en openbaar groen.

2 inrichting

Werkzaamheden en constructies die nodig zijn voor het optimaal func-
tioneren van de weg volgens de toegekende categorisering en de voor-
opgestelde visie zijn toegelaten: de aanleg van de weg dient in overeen-
stemming te zijn met de functie van de weg en de omgeving.

Alle boven- en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen die 
deze doelstellingen ondersteunen zijn toegelaten voor de [her]aanleg, 
het functioneren of het aanpassen van het openbaar domein en aanho-
righeden.

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur’.

Onder nutsinfrastructuur en vrije ruimten horende bij openbare wegenis wordt onder andere ver-
staan: al dan niet verharde bermen, afwatering, grachten en taluds, stationeer- en parkeervoorzie-
ningen, wegsignalisatie, verlichting, beplantingen, veiligheidsuitrustingen, schuilhokjes, voetgan-
gers- en fietsvoorzieningen, kunstwerken, speelvoorzieningen, straatmeubilair,....

Werken en handelingen i.f.v. heraanleg binnen de wijkdelen dienen de verkeersleefbaarheid en de 
verkeersveiligheid te bevorderen en worden afgestemd op het karakter van de plek; dit kan door 
de inrichting specifiek af te stemmen op het verblijfskarakter van de plek.  
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1 art. 8: tracé voor traag verkeer

1.1 bestemming
Verbindingen bestemd voor voetgangers en/of fietsers. 

De indicatieve aanduiding betreft een bestemming in overdruk, waarbij 
de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is.  
De indicatieve aanduiding op het bestemmingsplan geeft aan dat een 
verbinding voor langzaam verkeer voorzien moet worden.  

1.2 inrichting
 ● de verbinding (=(on)verharde as) is minimaal 1,20m breed, 
 ● de inrichting staat in functie van een optimale toegankelijkheid van 

de zwakke weggebruiker,
 ● de ruimtelijke uitwerking en visuele integratie wordt afgestemd op 

deze van de zone en het project waar de verbinding door loopt. De 
verbinding vormt een wezenlijk onderdeel van de zone waardoor ze 
loopt, 

 ● de materialisatie, met name een al dan niet verharde of onverharde 
uitwerking van de verbinding, wordt afgestemd op de zone waar de 
verbinding door loopt.

2 art. 9: waterloop

2.1 bestemming
De indicatieve aanduiding van de Lendeledebeek betreft een bestem-
ming in overdruk, waarbij de basisbestemming de in grondkleur aange-
duide bestemming is. 
De loop van de Lendeledebeek wordt alwaar in open bedding, maxi-
maal behouden en indien nodig hersteld en/of aangepast.  

Om de zone(s) toegankelijk te maken voor voetgangers en om doorsteken, functionele- en bewe-
gingsrelaties te creëren, worden op strategische locaties verbindingen voorzien voor langzaam 
verkeer.
De gemeente Ingelmunster wenst een fijnmazig netwerk uit te bouwen om ondermeer onderlinge 
verkeersveilige en belevingsvolle relaties uit te bouwen. Verbinding voor langzaam verkeer o.a. als 
functionele fiets- en wandelverbinding voor bewoners van de wijkdelen naar het station, naar het 
centrum, ... 

Deze zachte verbindingen worden aangegeven op het grafisch plan als gele bolletjeslijn. De rea-
lisatie ervan is verplicht, echter de locatie is indicatief. Met andere woorden; de locatie alsook de
breedte kan schuiven en afwijken al naargelang de gewenste inrichting van de onderliggende 
zones en de gewenste inrichting van de as (bv. met of zonder begeleidend groen, zitplekken,...).

De Lendeledebeek betreft een waterloop van tweede categorie. 
De waterloop wordt in een open gracht behouden zodat de berging en infiltratie van het regenwater
kan behouden blijven. Overwelvingen zijn enkel toegelaten voor toegangen zoals bijvoorbeeld de
voetwegen.
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2.2 inrichting
 ● de aanduiding van de ligging van de Lendeledebeek is richtingge-

vend, het inrichten van de noodzakelijke ruimte voor deze water-
loop is evenwel verplicht,

 ● de lokale inrichting van de Lendeledebeek, ter hoogte van het bin-
nengebied grenzend aan de Bakkerstraat, als vijver dient te worden 
behouden,

 ● de waterloop dient alwaar in open profiel aanwezig, in open bed-
ding bewaard te blijven,

 ● overwelvingen van de waterloop zijn enkel toegelaten i.f.v. toe-
gangen en worden beperkt tot de noodzakelijke breedte voor de 
realisatie van een toegang,

 ● ongeacht de loop van de Lendeledebeek, dient langs beide zijden 
een zone van 5,00 meter gereserveerd te worden.

Naast het behoud van de vijver als recreatief element is het behoud wenselijk in functie van het 
waterbergend vermogen van de vijver.

Langsheen de waterloop ligt een erfdienstbaarheidszone van 5 m (vanaf de oeverrand) waar de
volgende voorwaarden gelden:
langs de waterloop dient vanaf de oeverrand/ zijkant steeds een vijf meter brede strook vrij te 
blijven van elke verharding en bebouwing zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor per-
sonen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd.
beplanting i.f.v. natuurlijke oeveraanplantingen en beplanting i.f.v. landschappelijke afwerking die 
de doorgang niet belemmeren zijn hier wel toegelaten.


