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INLEIDINGINLEIDING

1 beslissing tot opmaak

Het CBS besliste op 18/12/2017 om WVI aan te stel-
len als ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) Hagewinde voor stad Menen.

2 doelstelling

2.1 reden tot opmaak / doelstelling

Het RUP heeft betrekking op het reservegebied voor 
wonen, het woonuitbreidingsgebied Hagewinde en de 
directe omgeving tussen de N32 en het centrum van 
Menen. 

Voor de invulling van het gebied is een masterplan 
opgemaakt die als basis dient voor de toekomstige 
ontwikkeling. Het masterplan is gemaakt op basis van 
co-workshops die zijn doorgegaan van 12 tot en met 
16 december 2016.

Anders dan in een klassiek proces, zijn in een co-crea-
tief proces zoals hier is doorgegaan, alle stakeholders 
opdrachtgever. De randvoorwaarden worden samen 
bepaald en met die randvoorwaarden is dan een mul-
tidisciplinair ontwerpteam aan de slag gegaan.
Het ontwerpteam werd in verschillende interactiemo-
menten bijgestuurd. Het resultaat was een masterplan 
dat door alle stakeholders werd gedragen.
Op vandaag worden in onderhavig plan de principes 
van dit masterplan vertaald in een RUP.

Het RUP is aansluitend uitgebreid ten noorden met 
een deel van het lokaal bedrijventerrein. Hier dienen 
enkele voorschriften te worden verfijnd van het reser-
vegebied voor bedrijvigheid, aansluitend bij het be-
staande BPA die reeds in die verfijning voorzag. 
De hoofdbestemming blijft hier bedrijvigheid.

3 in uitvoering van GRS 

Het RUP is een uitvoering van het GRS;
In de bindende bepalingen is immers opgenomen dat 
de stad Menen voor het gebied een RUP opmaakt ten 
einde dit gebied beschikbaar te maken als aanbod 
voor bijkomende woongelegenheden in het stedelijk 
gebied.

Naast het GRS is de aansnijding van Hagewinde ook 
opgenomen in de provinciale afbakening van het klein-
stedelijke gebied.

In de sectorstudie Wonen (2016) is de site Hagewinde  
opgenomen als aan te snijden.

AFBAKENING EN SITUERING AFBAKENING EN SITUERING 
PLANGEBIEDPLANGEBIED

1 situering

Menen ligt in het zuiden van de Provincie West-Vlaan-
deren, tussen Wervik, Wevelgem en Kortrijk. Ten zui-
den grenst de stad Menen aan de landsgrens met 
Frankrijk.

Het plangebied is gesitueerd langs de oostelijke zijde 
van de kern van stad Menen, tussen de Schonebeek - 
Rozenstraat, Kortrijkstraat en de N32. 

2 afbakening

Het RUP heeft een totale oppervlakte van 32ha 60a 
97ca.
Het gebied wordt afgebakend door:

 ● ten noorden de Moorselestraat-
Krommebeekstraat; gemengd woongebied en 
industriegebied

 ● Ten oosten: N32; agrarisch gebied
 ● Ten zuiden: Kortrijkstraat ; woongebied
 ● Ten westen: Hagewindestraat - Schonebeek-

Rozenstraat: woongebied 

Het noordelijk afgescheiden deel ligt in de hoek van de 
Moorselestraat en de Krommebeekstraat. Het perceel 
is omringd door bedrijvigheid.
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FEITELIJKE RUIMTELIJKE CONTEXTFEITELIJKE RUIMTELIJKE CONTEXT

1 bestaande ruimtelijke structuur

1.1 bebouwde ruimte
De site ligt langs de oostelijke zijde van de kern van 
Menen. Onderhavige site is bijgevolg grotendeels be-
grensd door woongebied. Ten noorden komt bedrijvig-
heid voor.
Schonebeek en Akkerwindestraat langs de westelijke 
zijde van onderhavige site worden gekenmerkt door 
residentiële open bebouwing. Schonebeek gaat ten 
zuiden over in de Rozenstraat. De Rozenstraat wordt 
gekenmerkt door een gesloten bebouwing met woon-
functie.
Langs de Moorselestraat (noordelijke grens) komt een 
menging van functies voor. Enerzijds gesloten en open 
bebouwing met daartussen vermengd ambachtelijke 
bedrijvigheid in de woonzone. Ook de Kortrijkstraat 
langs de zuidelijk grens wordt gekenmerkt door een 
menging van functies met een hoofdzakelijk gesloten 
bebouwing. 

Binnen het te ontwikkelen gebied staan nog enkele 
woningen langs de Groenestraat. Het betreft een ge-
renoveerde boerderij en een cluster van oudere wo-
ningen ter hoogte van het keerpunt aan de N32.

1.2 open ruimte
Ten oosten van onderhavige site, voorbij de N32, 
grenst het gebied aan agrarisch gebied.
Het merendeel van onderhavige site is op vandaag 
ook niet bebouwd.

1.3 ontsluiting
De site wordt op vandaag ontsloten via de Akkerwin-
destraat, Schonebeek, Groenestraat en Rozenstraat. 
Deze woonstraten sluiten in het noorden aan op de 
Moorselestraat en in het zuiden op de Kortrijksestraat. 
Beide straten sluiten aan op de N32.
Er is geen verbinding voor gemotoriseerd verkeer mo-
gelijk tussen Schonebeek en de Akkerwindestraat.

De site wordt in het oosten begrensd door de N32. 
Buiten de kruispunten met de Kortrijkstraat en de 
Moorselestraat zijn op vandaag geen bijkomende 
aansluitingen aanwezig op de N32. De Groenestraat 
is doorgeknipt ter hoogte van de N32 en op vandaag 
een doodlopende weg.

1.4 reliëf
Onderhavig gebied is een vlak terrein, enkel ter hoogte 
van de N32 met de aansluiting met de Moorselestraat 
is een hoogteverschil daar waar de spoorweg ongelijk-
vloers wordt gekruist (N32 + Moorselestraat).

1.5 functies
Langs de Moorselestraat en de Kortrijkstaat zijn di-
verse functies als handel, diensten en ambachtelijke 
bedrijven verweven in het bestaande woonweefsel. 
Tussen deze 2 invalswegen liggen woonwijken.
Ten noorden van de spoorweg is een bedrijvenzone 
gelegen. 

Het overgrote deel van de site is landbouwgrond.

1.6 lijninfrastructuren
Ten noorden van de Moorselestraat loopt de spoorlijn 
Kortijk - Ieper. De Moorselestraat kruist ongelijkvloers 
de spoorweg ter hoogte van de N32.
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Ter hoogte van de spoorlijn/Moorselestraat (oude tra-
ject) loopt een hoogspanningslijn van noordwest naar 
zuidoost.

JURIDISCH JURIDISCH RUIMTELIJKE RUIMTELIJKE 
STRUCTUURSTRUCTUUR

1 juridisch kader

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

.

type plan referentie
gewestplan 

herbevestigde agrarische gebieden 

RUP 

BPA niet van toepassing
RAMSAR niet van toepassing
natura 2000 niet van toepassing

vogelrichtlijngebied
habitatrichtlijngebied

VEN- gebied, IVON-gebied niet van toepassing
historisch permanente graslanden niet van toepassing
onroerenderfgoeddecreet

vastgestelde inventarissen 

beschermingen niet van toepassing
onroerenderfgoedrichtplannen en erfgoedlandschappen niet van toepassing
archeologie 

waterwingebied niet van toepassing
atlas der buurtwegen 

rooilijnplan niet van toepassing
gemeentelijke verordeningen

bouwverordening 

voorkooprecht niet van toepassing
signaalgebieden niet van toepassing
onteigeningsplan niet van toepassing
landinrichting niet van toepassing
eigendomsstructuur 
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1.1 gewestplan 

Volgende delen van het gewestplan “Ieper-Poperin-
gen” (goedgekeurd bij K.B. van 13-08-1979 en latere 
wijzigingen) liggen binnen de afbakeningslijn van dit 
gemeentelijk RUP:

 ● Reservegebieden voor woonwijken (KB 14/08/79) 
De gebieden die als “reservegebieden voor 
woonwijken” zijn aangeduid, kunnen op initiatief 
van de Staat, de gemeente of vereniging van 
gemeenten, worden bestemd voor de aanleg van 
woonwijken die als een stedenbouwkundig geheel 
zijn opgevat. 
Daarin zijn toegelaten sociale en middelgrote 
woningen, kleine landeigendommen en mid-
delgrote woningen, groene ruimten en socio-
culturele inrichtingen alsmede voorzieningen voor 
handel, dienstverlening, ambachten en diverse 

kleinbedrijven die voor het normaal functioneren 
van de woonwijk nodig zijn.  
In de woonwijken mag de bouwdichtheid 25 wo-
ningen per hectare niet overschrijden, zijn slechts 
gebouwen met ten hoogste twee bouwlagen 
toegelaten en moet de globale oppervlakte van 
de openbare groene zone ten minste 15 m² per 
inwoner bedragen. 
De bestemming als in het eerste lid bepaald kan 
maar worden verwezenlijkt nadat zij in een goed-
gekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgesteld.

 ● woongebied
 ● woonuitbreidingsgebied
 ● Reservegebied voor industriële uitbreiding (KB 

14/08/79)

1.2 herbevestigde agrarische  gebieden
Onderhavig gebied ligt niet in herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG). 
Het gebied grenst wel aan het HAG ten westen van de 
N32 maar heeft hier geen invloed op.

1.3 RUP’s
Het plangebied ligt binnen: 

 ● het gewestelijke uitvoeringsplan solitaire vakantie-
woningen - interfluvium.

 ● de afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Menen 
(zie planningskader)

1.4 BPA’s
Er zijn geen BPA’s gelegen in onderhavig studiege-
bied.
Het noordelijk afgescheiden deeltje grenst wel aan BPA 
nr 18 Nijverheidszone Menen Oost ggk 09/06/1992. in 
functie van bedrijvigheid.

herbevestigde 
agrarische gebieden

https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos
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1.5 onroerenderfgoeddecreet
De stad Menen is niet erkend als onroerend erfgoed-
gemeente. De stad Menen behoort tot de erkende 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 
Leiedal. 

Volgende elementen van het erfgoedbeleid zijn van 
toepassing:

1.5.1 vastgestelde inventarissen
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 werden opgenomen binnen de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed :

 ● Groenestraat 58: Hoeve met losstaande bestand-
delen (ID: 31675) 
Leegstaande hoeve met 19de-eeuws uitzicht, 
haaks op de straat ingeplant. Losstaande be-
standdelen, gegroepeerd rond een onverhard erf. 
Ten noorden woonhuis met verbouwde erfgevel. 
Ten zuiden sterk verbouwde stal met steunbeer 
aan de straatzijde.

 ● Moorselestraat 119-121: Bedrijfsgebouwen Valvan 
(ID: 29292) 
Fabrieksbeuk van vijf traveeën en twee bouw-
lagen van rode baksteen. Dieper in gelegen 
bedrijfsgebouwen, eveneens van rode baksteen, 
schoorsteen.

 J  de landschapsatlas
Niet van toepassing

 J de inventaris van de archeologische zones
Niet van toepassing.
Er zijn wel zones reeds geïnventariseerd. Zie ook punt 
1.5.4.

 J de inventaris van houtige beplanting met 
erfgoedwaarde

Niet van toepassing

onroerend erfgoed

https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=8&lat=6643867.8533&lon=463089.08164&layers=B000TTFTTTF
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 J de inventaris van historische tuinen en parken
Niet van toepassing.

1.5.2 beschermingen
 J beschermd erfgoed

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke 
beschermingsstatuten: 

 ● een beschermd monument, 
 ● een beschermd cultuurhistorisch landschap, 
 ● een beschermd stads- of dorpsgezicht 
 ● en een beschermde archeologische site.

Onderhavig gebied omvat geen beschermd erfgoed.

1.5.3 onroerenderfgoedrichtplannen en 
erfgoedlandschappen

Niet van toepassing.

1.5.4 archeologie
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een 
databank die archeologische vindplaatsen in het 
Vlaams Gewest in kaart brengt en de beschikbare in-
formatie bundelt. Deze inventaris is op vandaag nog 
niet vastgesteld.

Volgende vindplaatsen - gelegen in het plangebied 
- werden opgenomen in de Centrale Archeologische 
Inventaris:

 ● CAI Locatie 75602: tussen de N32, de 
Groenestraat en de Kruishoekbeek, op het per-
ceel ten westen van de N32. 
Losse vondsten aardewerk uit de Late middeleeu-
wen en Neolithicum

 ● CAI Locatie 75595: Tussen de N32, de 
Schonebeek en de samenvloeiing met de 
Kruishoekbeek 
Losse vondsten aardewerk, o.a. 17e E en 
neolithicum

 ● CAI Locatie 75570: in de hoek gevormd door de 
N32 en de Schonebeek 
Losse vondsten aardewerk, o.a. uit het Neolithicim 
en de late Middeleeuwen.

 ● CAI Locatie 70280: Groenestraat 
restanten van een molen uit de 16e E.

 ● CAI Locatie 75722: Moorselestraat 
Losse vondsten van aardewerk en munten hoofd-
zakelijk uit de late middeleeuwen. 

Palend aan onderhavig studiegebied zijn aan de over-
zijde van de N32 gelijkaardige vondsten gedaan.

Ten noorden van de Moorselestraat is een zone met 
een site van een walgracht geïnventariseerd. Ernaast 
is een zone geïnventariseerd met 2 kuilen met een 
grote hoeveelheid handgevormd aardewerk dat in de 
Vroeg La-Tène periode te dateren is. Daarnaast enke-
le palenclusters met een vermoedelijk bijgebouw, een 
kuil met romeins aardewerk en enkele greppels. De 
zone is ondertussen wel aangeduid als zone zonder 
archeologisch erfgoed.(weggehaald).
Ter hoogte van het industrieterrein in het noorden zijn 
heel wat vroeg-Romeinse vondsten gedaan en andere 
vondsten tot de 16e eeuw die wijzen op bewoningen 
van deze locatie.
Ten zuiden van de Kortrijksestraat zijn eveneens res-
ten van een molen gevonden.

bron: geoportaal erfgoed - CAI
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1.6 atlas der buurtwegen

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.

Onderhavig gebied valt in kaartblad 5 en 9 van Menen. 
De Groenestraat en Rozenstraat zijn aangegeven als 
1 weg: chemin nr. 15, hierop takten diverse voetwe-
gels op aan. Ook het tracé van de Moorselestraat is 
aangegeven op de Atlas van de buurtwegen als Che-
min nr. 1 (en loopt nog door over waar nu de spoorlijn 
ligt).
Schonebeek komt in grote lijnen overeen met voet-
weg Sentier nr. 40. Deze voetweg geeft verbinding 
tussen de Groenestraat/Rozenstraat enerzijds en de 

Moorselestraat anderzijds en dwarst de Schonebeek 
(Schoonebeek)
Ter hoogte van de hoeve aan de Groenestraat was er 
een onderlingen verbinding tussen de twee: Sentier nr. 
42. Aan de overzijde van de Groenestraat was er nog 
sentier 41 die de bocht afsteekt en dan verder verbin-
ding geeft tot aan de Kortrijkstraat. Deze verbinding is 
nog steeds zichtbaar in het landschap.

Bij besluit van de deputatie van West-Vlaanderen, dd 
26/02/1998, zijn  voetwegen 41 en 42 afgeschaft en is 
voetweg 40 verlegd van tracé naar de huidige Scho-
nebeek.
Afgeschafte buurtwegen zijn rood aangeduid, verlegd 
tracé groen.

beschermd 
waterwingbied

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985032732&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985032732&table_name=wet
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1.7 gemeentelijke verordeningen

1.7.1 bouwverordening
In de stad Menen is een algemeen bouwreglement 
van kracht. De stedenbouwkundige verordening voor 
de stad Menen is aangenomen door de gemeenteraad  
op 25 augustus 2008 en goedgekeurd door de besten-
dige deputatie in de zitting van 20 november 2008.
De verordening van is kracht sinds 11 december 2008.
Dit bouwreglement legt o.a. op dat per woning min-
stens 1 parkeerplaats dient voorzien te worden, naast 
bezoekers parkeren

De bepalingen van de stedenbouwkundige verorde-
ning is van kracht voor zover de goedgekeurde plan-
nen van aanleg (BPA’s), ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen, (RUP’s) en /of niet vervallen verkavelingen geen 
afwijkende voorschriften ter zake bevatten.

1.8 eigendomsstructuur
De eigendomsstructuur van het plangebied wordt op 
bijgaande kaart vereenvoudigd weergegeven. 

De onbebouwde zone is grotendeels in handen van 3 
eigenaars.
De bebouwde zone is versnipperd en eigendom van 
diverse eigenaren.

Onderstaande kaart geeft de eigendomsstructuur van 
de zone die opgenomen is in het masterplan.

(info: De verschillende publieke eigenaars 
worden apart opgenomen; private eige-
naars worden niet apart weergegeven, muv 
vennootschappen.)
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2 vergunningen

2.1 verkavelingen
(zie plan bestaande toestand) 

nr. plan nr. vergunning datum omschrijving
verkavelingsvergunning

1 1156/1 25/05/1998 vk Moorselestraat - Limbourg Willy
2 1156/3 30/06/2009 vk Serrus nv begrafenissen & huwelijken

1156/4 26/02/2018 vk Serrus nv begrafenissen & huwelijken
3 1075/1 10/10/1984 VK Moorselestraat - Declerq Etienne
4 1075/2 08/03/2004 VK Moorselestraat - Vandenabeele Germain

1075/3 14/04/2014 VK Moorselestraat - Vanhaesbrouck Charline
6 121.407/2 07/07/1967 VK Moorselestraat - Devlies Camiel - deels vervallen.

1024/1 23/01/1980 VK Moorselestraat - Remos
7 1024/2 30/09/1991 VK Moorselestraat - Remos
8 121.447/2 04/08/1972 VK Kortrijkstraat - Vanfleteren Norbert (deels vervallen voor lot 3 en 4)

1169/1 31/01/2000 VK Hagewindestraat - immo Benoot
1169/2 11/06/2001 VK Hagewindestraat - immo Benoot (buiten het RUP)
1169/3 01/06/2004 VK Hagewindestraat - immo Benoot
1169/4 7/11/2005 VK Klaproosstraat - immo Benoot (buiten het RUP)
1169/5 02/06/2008 VK Hagewindestraat - robaey Dirk en Vandermeersch Regine
1169/6 26/01/2009 VK Klaproosstraat Deconinck St. en Coulon N. (buiten het RUP)
1169/7 23/11/2015 VK Akkerwindestraat Vandecasteele Jo en Decruyenaere Petra
1058/1 14/12/1983 VK Rozenstraat Valcke-Debacker
1058/2 28/05/1990 VK Hagewindestraat Valcke-Debacker
1058/3 20/09/1993 VK Hagewindestraat Valcke-Debacker
1058/4 26/01/1998 VK Hagewindestraat Dewulf Jean-Luc

Weigeringen zijn niet opgenomen in bovenstaande 
tabel.
Een deel van de verkavelingen wordt samen met de 
definitieve aanvaarding van onderhavig RUP opgehe-
ven:
1: 1156/1: ggk 25/05/1998
2: 1156/3: ggk 30/06/2009
3: 1075/1: ggk 10/10/1984
4: 1075/2: ggk 08/03/2004
5: 1075/3: ggk 14/04/2014
6: 121.407/2: ggk 07/07/1967
7: 1024/2: ggk 30/01/1991
8: 121.447/2: ggk 04/08/1972
De nummering komt overeen met de nummers op het 
plannetje (op te heffen verkavelingen) bij het bestem-
mingsplan.

Een deel van de VK wordt behouden:
 ● 1156/4: ggk 26/02/2018
 ● 1024/1: ggk 23/01/1980
 ● 1169/1: ggk 31/01/2000
 ● 1169/3: ggk 01/06/2004
 ● 1169/5: ggk 02/06/2008
 ● 1169/7: ggk 23/11/2015
 ● 1058/1: ggk 14/12/1983
 ● 1058/2: ggk 28/05/1990
 ● 1058/3: ggk 20/09/1993
 ● 1058/4: ggk 26/01/1998
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2.2 vergunningen bedrijven
Binnen het plangebied zijn diverse bedrijven geves-
tigd.

2.2.1 bouwvergunningen
Adres Eigenaar Naam aanvrager BV N u m m e r 

BV
Titel BV

Moorselestraat 139+ Vanhaesbrouck Charline Vantomme Patrick 2001/392 Herbouwen van een loods na slopen bestaande loods

Vantomme Patrick 2002/115 Verbouwen en herbouwen van bestaande loods

Moorselestraat 121+ (125a) Algemene bouwwerken 
Valcke - Valcke Jeroen 
en Maes Annelien

Valcke Jeroen D B A 
2017/5

Verbouwen van een loods - gedeeltelijke regularisatie

Valcke Gilbert - Staelens Marie José 2007/37 Herbouwen van een open stapelplaats

Moorselestraat 121+  (121b) Valvan containers en mi-
lieutechniek

Valcke Gilbert - Staelens Marie José 1983/270 Uitbreiden stapelloods

Valcke Gilbert - Staelens Marie José 1986/337 Uitbreiden bestaande stapelloods

Valcke Gilbert - Staelens Marie José 1988/185 Bouwen afdak aan bestaande loods

Valvan N.V. 2001/74 Bouwen van burelen

Kortrijkstraat 362 Beernaert Rino Duhamel BVBA 1987/239 Slopen van bouwvallige gebouwen en bouwen afsluitingsmuur

Duhamel BVBA 1997/436 Aanbouwen van expozaal voor auto's en overdekte parkeerruimte

A.S.B. BVBA 2002/268 Uitbreiden van bandencentrale

(vroeger Kortrijkstraat 370 zie 
BV)      Nu Kortrijkstraat 366+

Verpoort Francois NV Gheysens - Verpoort 1981/247 Afbraak bureelgebouwen en vernieuwen muur nijverheidsgebouw

Groenestraat 58 Alpa en Allaert, Geert Alpa NV 2002/410 Verbouwen van hoevegebouwen: bestemmingswijziging van bestaande be-
bouwing + slopen van aanbouwen + nieuwbouw stelplaats voor paarden

Groenestraat 106 Bouguernine Djamel Pattyn Roger 1992/392 Aanbouwen van weerlaat

Hoornaert Albert 1994/133 Bouwen van garage (regularisatie)

Dewez bvba 1996/391 Plaatsen van publicitair paneel aan zijgevel (weigering)

Bouguernine Djamel 2003/133 Bouwen van een tuinhuis, verharden van de toegang tot de woning, inrichting 
van parkeerplaatsen en mogelijkheid tot stallen van personenwagens

Bouguernine Djamel 2004/427 Bestemmingswijziging van tuinhuis naar bureel (regularisatie)

Moorselestraat (kijkwoningen 
Kijk&Bouw)

Immo Kijk en Bouw Geen bouwvergunning terug te vinden

Groenestraat 50 Allaert Geert Allaert Geert 1998/30 Verbouwen en uitbreiden van woonhuis

Moorselestraat 153 Begrafenissen en huwe-
lijken Serrus

Serrus Patrick 1998/340 Bouwen funerarium na slopen bestaande woning
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2.2.2 Milieuvergunningen 
Volgende bedrijven zijn gevestigd binnen het plange-
bied en hebben hiervoor een vergunning of melding 
aangevraagd.

milieuvergunning
adres bedrijfsnaam datum omschrijving
Moorselestraat 139 Vanhaesebrouck 

Charline
Vergund van 23/04/2014 
tot 22/04/2034

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2 Containerverhuurbedrijf en opslag en sorteren van inerte en niet-
gevaarlijke afvalstoffen

Vanhaesebrouck 
Charline

Vergund van 20/07/2015 
tot 22/04/2034

Aanvraag tot wijzigen van de exploitatie klasse 2 opslag en sorteren van inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen

Vantomme Containers Aktename op 07/05/2018 
tot 22/04/2034

Melding van overname (omgevingsvergunning) Containerverhuurbedrijf en een inrichting voor de opslag en sortering 
van niet gevaarlijke afvalstoffen

Vantomme Containers Vergund van 24/09/2018 
tot 22/04/2034

Omgevingsvergunning Het uitbreiden en actualiseren van een vergunde inrichting klasse 2

Moorselestraat 121b Valcke Henri Vergund van 25/07/1911 
tot 25/07/1912

ARAB-vergunning klasse 2 Steenbakkerij

Valcke Henri Vergund van 28/06/1912 
tot 28/06/1942

ARAB-vergunning klasse 1 Vlaszwingelarij, opslag en steenbakkerij

Valcke Jeroen Vergund van 27/01/1922 
tot 27/01/1927

ARAB-vergunning klasse 1 Vlasroterij

Valcke Jeroen Vergund van 31/10/1941 
tot 31/10/1971

ARAB-vergunning klasse 1 hernieuwen vergunning vlasroterij en vlaszwingelarij

Valcke Jeroen Vergund van 01/07/1960 
tot 31/10/1971

ARAB-vergunning klasse 1 Vervangen stoomketel

Valcke Jeroen Vergund van 09/11/1961 
tot 31/10/1971

ARAB-vergunning klasse 1 Uitbreiden met hoogspanningscabine

Valcke Jeroen Vergund van 19/07/1962 
tot 19/07/1963

ARAB-vergunning klasse 1 Verplaatsen vlaszwingelarij

Valcke Jeroen Vergund van 26/09/1963 
tot 31/10/1971

ARAB-vergunning klasse 1 aanvraag definitieve vergunning na proef

Valcke G & Valvan 
Containers

Vergund van 29/07/1982 
tot 29/07/2012

ARAB-vergunning klasse 1 Metaalconstructiebedrijf

Valcke G & Valvan 
Containers

Vergund van 29/07/1982 
tot 29/07/2012

ARAB-vergunning klasse 1 Vlasbedrijf en metaalconstructie

Valvan Containers & 
Milieutechniek

Aktename op 19/07/1999 Melding verandering van de exploitatie klasse 2 Metaalconstructie, melding verplaatsing machines
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milieuvergunning

adres bedrijfsnaam datum omschrijving
Valvan Containers & 
Milieutechniek

Vergund van 20/11/2000 
tot 01/09/2011

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2 2 spuitcabines bij bestaand bedrijf

Valvan Containers & 
Milieutechniek

Op proef vergund van 
10/10/2011 tot 10/10/2012

Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2 vervaardigen van containers

Valvan Containers & 
Milieutechniek

Vergund van 12/03/2012 
tot 10/10/2031

Aanvraag definitieve vergunning na proefvergun-
ning

vervaardigen van containers

Kortrijkstraat 366+ Gheysen en Verpoort vergund van 13/06/1930 
tot 13/06/1960 

ARAB-vergunning klasse 1 een garage, met werkplaats voor herstellingen en naphtedepot 

Gheysen en Verpoort Vergund van 14/09/1935 
tot 14/09/1965

ARAB-vergunning klasse 2 een opslagruimte voor zware mineraalolie, mazout, enz. 

Gheysen en Verpoort Vergund van 05/07/1966 
tot 05/07/1996

ARAb-vergunning klasse 1 een werkhuis voor metaalbewerking met een benzine- en een stook-
olietoestel

PVBA M. en Devos L. Vergund van 14/07/1976 
tot 14/07/2006

ARAB-vergunning klasse 1 autoberg- en herstellingswerkplaays en een brandstoffendepot

Groenestraat 50 Alpa NV Aktename op 09/08/2001 Melding nieuwe exploitatie klasse 3 propaangastank 1600 liter
Groenestraat 58 Hoornaert Albert Vergund van 20/07/1977 

tot 20/07/1992
ARAB-vergunning klasse 2 Veebedrijf

Hoornaert Albert Vergund van 15/10/1990 
tot 01/09/2011

ARAB-vergunning klasse 2 Veebedrijf

Hoornaert Albert Vergund van 20/03/1995 
tot 20/03/2015

Grondwatervergunning Veebedrijf



15W V I  |  s e p t e m b e r  ‘ 2 0  |  s t a d  M e n e n  |  R U P  H a g e w i n d e  |  0 6 4 3 2

PLANNINGSKADERPLANNINGSKADER

1 op vlaams niveau

1.1 RSV
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 23-09-1997. 
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.

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.

Menen behoort tot de stedelijke gebieden.
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruim-
telijke, culturele en socio-economische samenhang 
en verweving bestaat tussen verschillende menselijke 
activiteiten (wonen, diensten, werken,...), waar dichte 
bebouwing overheerst en waar het wenselijk is de ont-
wikkelingen te concentreren en te stimuleren. Het is 
aldus een beleidsmatig begrip.
Menen wordt in het RSV geselecteerd als kleinstede-
lijk gebied op provinciaal niveau

Door hun ligging en hun functie zijn bepaalde stedelij-
ke gebieden een onderdeel van een groter geheel: het 
stedelijk netwerk. Het stedelijk netwerk is een com-
plementair en samenhangend geheel van stedelijke 
gebieden en van structuurbepalende elementen van 
het buitengebied die verbonden zijn door infrastruc-
tuur (wegen, spoorwegen, kanalen, ...). Stedelijke net-

werken zijn op hun beurt structuurbepalend voor de 
Vlaamse ruimte. 
De regio Kortrijk, bestaande uit de stedelijke gebie-
den Menen, Kortrijk, Waregem en Roeselare, wordt 
geselecteerd als stedelijk netwerk op Vlaams niveau. 
Dit netwerk is structuurbepalend door haar ligging en 
samenhang van infrastructurele, economische, ecolo-
gische functionele en/ of fysiek-ruimtelijke kenmerken.
De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend 
als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk 
netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. 
Dit grensoverschrijdend netwerk is structuurbepalend 
omwille van de versterking van de economische struc-
tuur, versterking van de stedelijke ontwikkeling in de 
stedelijke gebieden en de versterking van de interna-
tionale verbinding langs spoor en autosnelwegennet.

Doelstellingen van stedelijke gebieden:
 ● Het stimuleren en concentreren van activiteiten
 ● Het vernieuwen van de stedelijke woon- en werk-

structuur door strategische stedelijke projecten
 ● Het ontwikkelen van nieuwe woningtypologiëen 

en kwalitatieve woonomgevingen
 ● Het leefbaar en bereikbaar houden door an-

dere vormen van stedelijke mobiliteit en door 
locatiebeleid

 ● Het verminderen van het ongeordend uitzwermen 
van functies

Menen is als kleinstedelijk gebied ook een econo-
misch knooppunt. 

Het RSV legt de volgende doelstellingen i.v.m. mobili-
teit en lijninfrastructuur vast:

 ● versterking van alternatieven voor het 
autoverkeer;
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 ● optimalisering door categorisering van het 
wegennet;

 ● een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het 
verkeer;

Wegeninfrastructuur
Het RSV stelt een categorisering van wegen voor en 
selecteert de wegen op internationaal en Vlaams ni-
veau (de ‘hoofdwegen’ en ‘primaire wegen’).

 ● Hoofdwegen:
 ● De E17 (Antwerpen-LO - Rijsel) en E403 (A17) 

(Oostkamp-Doornik) zijn geselecteerd als 
hoofdweg.

 ● Primaire wegen:
 ● De A19 (Kortrijk-Ieper), R8 -noord (vak Kortrijk 

West-Noord-Oost) en de N32 (Menen - Menen-
Oost) worden als primaire weg II geselecteerd.

Waterwegennet:
De Leie wordt als hoofdwaterweg geselecteerd.

1.2 visie op landbouw en natuur/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 niet gelegen in HAG

1.3 woningbouw- en woonvernieuwingsgebied

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in woonver-
nieuwingsgebied en in woningbouwgebied. De gebie-
den overlappen elkaar
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.

kaarten woningbouw- en 
woonvernieuwingsgebied

file:I:\algemene%20informatie\Digibib\Wonen\woonvernieuwings-%20en%20woningbouwgebieden\START.PDF
file:I:\algemene%20informatie\Digibib\Wonen\woonvernieuwings-%20en%20woningbouwgebieden\START.PDF
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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.
Het woonuitbreidingsgebied in het zuiden van de te 
ontwikkelen zone is voor 2007 reeds vrijgegeven voor 
ontwikkeling.

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 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 herziening van het PRS West-Vlaanderen be-
staande uit een informatief, richtinggevend, bindend 
deel en een kaartenbundel in addendum werd goed-
gekeurd op 11-02-2014 met uitsluiting van de bepa-

lingen inzake de normen voor sociale woningen op 
vergunningenniveau en op planniveau bij de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur (blz 101).

De uitgangspunten van de gewenste ruimtelijke ne-
derzettingsstructuur:

 ● Wonen en werken bundelen in stedelijke gebieden
 ● De stedelijke woon- en werkstructuur afbakenen 

en vernieuwen
 ● Tegengaan van de suburbanisatie
 ● Wonen en werken in het buitengebied concentre-

ren in de kernen ervan

Dit wordt vertaal in doelstellingen:
 ● Het bestaande kernenpatroon versterken
 ● Een gebiedsspecifieke en functionele differentiatie 

van de nederzettingsstructuur
 ● Het bestaande vergunde woonpatrimonium en de 

woonomgeving opwaarderen
 ● Voorzien in ruimte voor de eigen woonbehoefte
 ● Reconversies binnen de bebouwde ruimte 

stimuleren

De Stad Menen behoort (in hoofdzaak) tot Leieruimte 
Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte 
en het bijbehorende ruimtelijke beleid:

 ● de Leie als multifunctionele drager;
 ● wegeninfrastructuur als economische drager;
 ● stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen 

als knooppunten van ontwikkeling, onder-
steund door Wervik en Wielsbeke op vlak van 
bedrijvigheid;

 ● open-ruimteverbindingen als groene longen in de 
Leieband. 

atlas WU-gebied

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wugatlas/index.html
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2.2 afbakeningen
Onderhavig gebied valt binnen de afbakeningslijn van 
het kleinstedelijk gebied Menen.
Afbakening Kleinstedelijk gebied Menen is goedge-
keurd 19 maart 2013.

Dit heeft tot gevolg dat onderhavig gebied valt binnen 
het stedelijk gebied en niet het buitengebied.

Binnen de afbakening is voor wonen gesteld dat voor 
de periode 2007-2017 de berekende taakstelling (sce-
nario zwakke verdunning) voor het stedelijk gebied 
533 woningen bedraagt.

Door volgende maatregelen kan voldoende aanbod 
worden gecreëerd:

 ● Aansnijden woongebieden
 ● Leegstand aanpakken
 ● Reconversie van oude (fabrieks)panden
 ● Strategische woonprojecten
 ● Aansnijden woonuitbreidingsgebieden 

Om aan de geraamde taakstelling voor bijko-
mende woningen tot 2017 te voldoen, is het 
aansnijden van een woonuitbreidingsgebied 
aangewezen. De planologische randvoorwaarden 
en de principes van inrichting van deze gebieden 
worden voorbehouden voor het gemeentelijk 
niveau. Gesuggereerd wordt om het woonuitbrei-
dingsgebied ten zuiden van het woonreservege-
bied Hagewinde te ontwikkelen in samenhang 
met het woonreservegebied. Een mobiliteitsstudie 
voor het gehele gebied toont aan dat er geen 
verkeersproblemen te verwachten zijn bij een 
volledige ontwikkeling van het gebied Hagewinde, 
uitgaande van een auto-ontsluiting via de 
Moorselestraat. Wel zou vanuit verkeersveilig-
heidsoverwegingen, best verkeerslichten worden 

geplaatst op het kruispunt van de Bruggestraat 
(N32) met de Moorselestraat of zelfs het knippen 
van de Moorselestraat. Ook is een rotonde op 
het kruispunt Moorselestraat-Krommebeekstraat 
te overwegen. Dit vraagt verder onderzoek op 
gemeentelijk vlak.  
De volgende prioriteit van aansnijden van de 
woonuitbreidingsgebieden wordt bijgevolg voorop-
gesteld: 
1° WUG Hagewinde in samenhang met het woon-
reservegebied Hagewinde 
2° WUG Krommebeek 
3° WUG Groenhof 
Indien deze volgorde wordt gewijzigd, zal 

de gemeente hiervoor de nodige motivatie 
aanbrengen.

Onderhavig plangebied past bijgevolg binnen de doel-
stellingen van de afbakening.
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3 op gemeentelijk niveau

3.1 GRS
Het GRS van de stad Menen is goedgekeurd op 2 juni 
2005.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan vertrekt 
vanuit de visie en de doelstellingen die vooropgesteld 
werden door de provincie West-Vlaanderen en door 
het Vlaamse gewest. Op gemeentelijk niveau wordt 
aan deze visies concreet vorm gegeven en ze worden 
aangevuld met gemeentelijke aspiraties.
De visie voor de stad Menen die naar voor geschoven 
wordt is:  MENEN, GRENSVERLEGGEND KNOOP-
PUNT VAN NETWERKEN

De doelstellingen die hierbij gesteld worden zijn:
 ● bereikbaar Menen
 ● grensverleggend Menen
 ● Menen centraal 

Menen wil verder werken aan het imago van haar 
woonkwaliteit. Door het aanbod aan woonmoge-
lijkheden verder te differentiëren, met aandacht 
voor de omgevingskwaliteiten, wil de gemeente 
een stijlvol woonmilieu aanbieden.  
Naast renovatie moet er aandacht zijn voor nieuw-
bouw en een aanbod van residentieel wonen. Een 
variatie in grootte en comfort van het woningen-
aanbod moet de aantrekkelijkheid voor  verschil-
lende bewonersgroepen versterken.  

 ● ruimte voor werken optimaliseren
 ● wonen in stijl
 ● jeugd en ruimte
 ● toerisme en recreatie uitbouwen samen met na-

tuur, cultuur en landschap
 ● een rijke open ruimte als tegengewicht voor de 

stedelijkheid

Specifiek voor het deelgebied Menen streeft men 
naar een compacte stadskern waardoor er een groter 
draagvlak gecreëerd voor het openbaar vervoer en an-
dere voorzieningen. Tegelijkertijd wordt de openheid 
niet verder versnipperd door verlinting of verspreide 
bebouwing. 
In het centrum van Menen wordt een hoge dichtheid 
nagestreefd. Aan de rand ervan ligt de dichtheid lager.

Bij het versterken van de woonstructuur wordt in eer-
ste instantie gezocht naar inbreidingsmogelijkheden 
binnen het bestaand weefsel. Maar om te voldoen aan 
de eigen woonbehoeften zijn er naast inbreiding en 
verdichting ook bijkomende woonmogelijkheden no-
dig. Deze zones moeten aansluiten op de stadskern.
Een menging van woontypologiën staat hierbij voorop.

Nieuwe wooneenheden worden ingepast in het klein-
schalig weefsel met respect voor de cultuurhistorische 
waarde van de omgeving. 
Bij het realiseren van nieuwe woongelegenheden 
staat een menging van betaalbare woningen en an-
dere woongelegenheden voorop. 

Met betrekking tot het beleidskader woningprogram-
matie duidt de stad Menen zoekzones aan waar de 
taakstelling van wonen, toegewezen door de provin-
cie West-Vlaanderen, kan worden opgevangen. Deze 
zoekzones passen binnen de visie op de ontwikkeling 
van de ruimtelijke structuur van Menen en zijn een 
suggestie naar de provincie West- Vlaanderen.
Binnen de hypothese van afbakening van stedelijk ge-
bied Menen wordt het open-ruimtegebied tussen de 
bestaande bebouwing van Menen en de N32 voorge-
steld voor bijkomende woongelegenheden op korte 
termijn. Dit gebied is op het gewestplan gedeeltelijk 
(7 ha) aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Het an-

dere gedeelte (10 ha) is aangeduid als reservegebied 
voor woonwijken en kan onmiddellijk worden aange-
sneden.

Naar ruimtelijk beleid toe worden o.a. volgende glo-
bale opties genomen:

 ● Bij het uitbreiden van woonbestanden wordt 
voldoende aandacht gevestigd op de natuurlijke 
structuren. Er wordt rekening gehouden met de 
overstromingsgebieden. 

 ● Naast het aansnijden van bijkomende gebieden 
wordt verder werk gemaakt van de verbetering 
van het openbaar domein, het bestaande wonin-
genpatrimonium, verdichtingsprojecten binnen 
Menen en herbestemmingsprojecten van verlaten 
panden.

 ● De aan te snijden gebieden worden verdeeld over 
verdichtingsprojecten in het centrum van Menen 
enerzijds en over aansnijden van bijkomende 
woongebieden aan de randen van de woongebie-
den anderzijds.

 ● Woonuitbreidingen worden steeds aansluitend op 
de bestaande bebouwde gebieden voorzien. Een 
goede koppeling met het stadscentrum, stedelijke 
voorzieningen, fietsroutes, openbaar vervoer en 
het lokaal wegennet is essentieel.

 ● Zowel in het centrum als aan de randen van 
de centra wordt een menging van woningtypes 
(grootte van de woning) voorzien. Minimum 1/3 
van de bijkomende woongelegenheden aan de 
rand van de bebouwde kommen moet geschikt 
zijn voor kleine gezinnen of als bejaardenwonin-
gen. Bij woonprojecten in de centra van de ste-
delijk gebieddelen (verdichtingsprojecten) wordt 
een minimum van 50% kleine woongelegenheden 
voorzien.
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 ● Sociale woongelegenheden worden zoveel moge-
lijk gemengd voorzien met particulier te realiseren 
woongelegenheden.

 ● De woningendichtheden worden gedifferentieerd: 
in het centrum streeft de gemeente naar hoge 
woningendichtheden, in combinatie met een 
kwalitatief openbaar domein en openbare groen-
voorzieningen. Aan de randen kunnen lagere 
woondichtheden gerealiseerd worden, met een 
groter aandeel aan privaat groen. De totale woon-
dichtheid van het stedelijk gebied moet steeds 
minimum 25 woningen per ha bedragen.

 ● ...

Bij de invulling van bijkomende woongebieden wordt 
steeds aandacht besteed aan de duurzaamheid van 
de inrichting. Volgende elementen worden daarbij in 
overweging genomen.

 ● zuinig ruimtegebruik: meervoudig ruimtegebruik 
en bouwen met minimale woningdichtheden;

 ● woningdifferentiatie met een menging naar typolo-
gie van woningen en een menging van private en 
publieke projecten;

 ● samenhangende groen- en open-ruimtegebieden;
 ● kwalitatieve architectuur;
 ● de verkeersveiligheid en efficiëntie van de ontslui-

tingen van de woonwijken;
 ● optimalisatie van de waterhuishouding, nutsvoor-

zieningen met een hoog rendement;
 ● hoogwaardig openbaar vervoer en kwalitatieve 

verbindingen voor zwakke weggebruikers.

De stad Menen handhaaft de bestaande initiatieven 
en versterkt ze om tot verdichting van het wonen in 
de dorps – en stadskernen te komen waarbij o.a. 
gestreefd wordt naar het vergroten van het aanbod, 
gekoppeld aan de ruimtelijke aspecten. Nieuwe 

woonprojecten moeten zowel een meerwaarde be-
tekenen voor het wonen, als voor de woonomgeving 
in het algemeen. Het uitwerken van woonprojecten 
zoals de uitbreiding in het gebied tussen Hagewinde, 
Schoonbeek, Kortrijkstraat en de oostelijke ring moet 
een woonverdichting geven waarin elke inwoner een 
woonplaats kan vinden.
De realisatie van die projecten moet dan ook met extra 
aandacht voor de ruimtelijke inpassing worden uitge-
werkt. Hier moeten naast het bereiken van de kwan-
titatieve eisen (dichtheden), vooral de kwalitatieve as-
pecten benadrukt worden.

Maatregelen en acties
 ● Menen maakt een RUP op voor de ontwikkeling 

van wonen in het gebied tussen het centrum van 
Menen en de N32, om op middellange termijn 
te kunnen voldoen aan de taakstelling voor het 
stedelijk gebied.

 ● Menen stelt een inrichtingsplan op voor het open-
ruimtegebied tussen de bestaande bebouwing van 
Menen en de N32. Dit gebied is op het gewest-
plan gedeeltelijk aangeduid als woonuitbreidings-
gebied. Het andere gedeelte is aangeduid als 
reservegebied voor woonwijken, met de bedoeling 
dit gebied als zoekzone voor wonen te vrijwaren.

 ● Menen maakt de nodige herbestemmingplannen 
op voor de aan te snijden woonuitbreidingsgebie-
den in het buitengebied conform de opties uit de 
woonbehoeftenstudie.

 ● Menen maakt een uitvoeringsplan op voor de 
inrichting van het reservegebied voor wonen in 
Menen (Hagewinde), teneinde dit gebied beschik-
baar te maken als aanbod voor bijkomende woon-
gelegenheden in het stedelijk gebied. (onderhavig 
gebied). Ook opgenomen in het bindend gedeelte 
van het GRS.

Betreffende het beleidskader mobiliteit wordt de Moor-
selestraat van de N32 tot Moorsele geselecteerd als 
een Lokale weg cat. I
Alle overige wegen binnen het plangebied zijn gese-
lecteerd als lokale weg cat. III.

Binnen het beleidskader groen wordt de Schonebeek 
mee opgenomen als onderdeel van het integraal wa-
terbeheer. Bij de behandeling van de beekvallei (Ge-
luwebeek, deel van Schonebeek en Kromme beek) is 
een onderscheid tussen beken in een stedelijke omge-
ving en beken in het buitengebied.
In een stedelijke omgeving brengen de beken een stuk 
natuur tot in de stad en laten een besloten ruimte zien. 
Vooral de lineaire continuïteit is belangrijk en de vele 
barrières zijn moeilijk op te lossen. Toch moet de mo-
gelijkheid om op langere termijn tot het opheffen van 
de barrières te komen behouden blijven. Als voorbeeld 
kan hier de inrichting van de Geluwebeek als voor-
beeld gesteld worden voor het creëren van natuur.
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3.2 woonbeleidsvisie
De stad Menen beschikt over een Woonbeleidsvisie 
2014-2019. 
Hierin is op basis van een swot-analyse een woon-
beleidsvisie geformuleerd: “Thuis in onze stad - Beter 
Wonen”
In het woonplan worden actieplannen uitgewerkt met 
daaraan gekoppeld concrete acties.

 ● de stad als regisseur van het woonbeleid
 ● het stimuleren van woon- en omgevingskwaliteit

 ● hieronder valt als actiepunt o.a. het opmaak 
van GRUP’s. o.a. RUP Hagewinde.

 ● aandacht voor klantgerichte dienstverlening
 ● actief inzetten op welzijn en levenslang wonen

3.3 bindend sociaal objectief
Uit de herziening van het bindend sociaal objectief 
(04/02/2014, nulmeting 2007) tot 2025, is, na realisa-
tie van alle projecten die op vandaag in voorbereiding 
zijn, volgende af te leiden:

 ● sociale huurwoningen het quota zal overschreden 
worden met 78 woningen

 ● sociale koopwoningen zullen er momenteel 44 
woningen te kort zijn 

 ● deel sociale kavels zal gehaald zijn. (3 teveel)
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PLANNINGSOPTIESPLANNINGSOPTIES

1 Alternatievenonderzoek

Onderhavig RUP wordt opgemaakt met als doel het 
mogelijk maken tot aansnijden van een woonreser-
vegebied en woonuitbreidingsgebied en het juridisch 
mogelijk maken het masterplan dat opgemaakt is uit 
te voeren.
Het reservegebied voor wonen is een vrij unieke be-
stemmingszone in het gewestplan die op initiatief van 
de overheid kan gerealiseerd worden.
Voor het woonuitbreidingsgebied wordt een PRIAK 
aangevraagd.

De site is in het GRS afgewogen ten opzichte van di-
verse locaties waar een site kan aangesneden worden 
voor nieuwe woningbouw. 
Deze locatie is naar voor gekomen als eerste keus.
Menen heeft een woonplan opgemaakt waaruit ook 
deze locatie is opgenomen in het berekend aanbod.

Naast het aansnijden van de woonreserve- en woon-
uitbreidingsgebieden zijn ook de randen meegenomen 
met woonfunctie en gemengde functies.
Ten noorden wordt gelijktijdige een verfijning gemaakt 
van de bedrijvenzone waar op vandaag de kijkwonin-
gen zijn gelocaliseerd.

figuur AKSM

figuur woonplan
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2 Reikwijdte en detaillering

Het plan wordt opgemaakt op perceelsniveau.

3 Knelpunten en potenties

Voor de invulling van het gebied is er voorafgaand 
aan het RUP een masterplan opgemaakt waarbij door 
middel van bevraging. Volgende elementen zijn hierbij 
naar voor gekomen.

3.1 knelpunten
 ● Op vandaag is de site niet doorwaadbaar wegens 

niet ontwikkeld. Het is een open-ruimte eiland 
tussen de bebouwing en de N32 dat op vandaag 
gebruikt wordt door de landbouw.

 ● ontsluiting gebeurt op vandaag via de woonwijken 
of via de N32

 ● buffering van de bestaande bedrijven en eventu-
ele nabestemming

 ● geluidsoverlast en fijnstof N32 - buffer 
noodzakelijk

 ● versnipperde zones rond de brug over de 
spoorweg

 ● kijkwoningen in bedrijvenzone, stukje “reserva-
tiezone voor bedrijvigheid” die niet is meegeno-
men door het aanpalende BPA nijverheidszone 
Menen-Oost. De grens van het BPA is toen op 
de wegenis gelegd en niet op de grenzen van het 
gewestplan

 ● vraag naar bijkomende activiteiten in de voorma-
lige schuren Groenestraat.

3.2 potenties
 ● De site kan een sleutelpositie spelen in de verdere 

uitbouw van het langzaam verkeersnetwerk.

 ● beekvalleien kunnen dragers zijn van openbaar 
groen, water, langzaam verkeersas,...

 ● potentieel te ontwikkelen zones rond de brug over 
de spoorweg 

4 Concepten

Het masterplan is opgemaakt op basis van enkele 
concepten die naar voor zijn geschoven:

 ● Recreatieve netwerken: 
De groenstructuur van de projectsite dient zodanig 
geconspireerd te worden dat  ze een meerwaarde 
biedt voor het bestaande recreatieve netwerk

 ● Ontsluiting
 ● autolussen
 ● aansluiting op de ventweg langs de N32
 ● garageweg

 ● Doorwaadbaarheid fietsers 
fijnmaziger maken van het fietsnetwerk

 ● Ruimte voor water
 ● Groene centrale ruimte
 ● Wonen aan het park
 ● Faseerbaarheid 

5 Gewenste structuur - planopzet

5.1 aansnijden van woonreservegebied
Voor het ‘reservegebied voor wonen’ zijn een speci-
fieke bestemmings- en ontwikkelingsvoorschriften op-
genomen in het gewestplan. 
Naar bestemming kan de vooropgestelde ontwikke-
ling van het gebied als woongebied binnen de voor-
schriften passen, echter naar ontwikkeling wordt in 
de voorschriften van het gewestplan opgelegd dat 

de woondichtheid 25w/ha niet mag overschreiden en 
daarenboven dat slechts 2 bouwlagen toegelaten zijn. 
De globale oppervlakte van de groenzone moet ook 
min. 15m² per inwoner bedragen.

Het beleid op Vlaams niveau op vandaag stuurt dit 
echter bij: 25w/ha is op vandaag de minimale woon-
dichtheid voor stedelijke gebieden. Hierbij streeft men 
naar een duurzaam gebruik van gronden waarbij een 
verhoging van het ruimtelijk rendement wordt nage-
streefd.
Binnen de strategische visie voor het beleidsplan 
Vlaanderen worden voor de ontwikkeling van derge-
lijke gebied ook 10 kernkwaliteiten naar voor gescho-
ven die een goede ruimtelijke ontwikkeling nastreven:

 ● Gedeeld en meervoudig gebruik
 ● Robuustheid en aanpasbaarheid
 ● Herkenbaarheid, leesbaarheid, en visuele aan-

trekkelijkheid van de omgeving
 ● Waardering van erfgoed en de karakteristieke van 

het landschap
 ● Biodiversiteit, ecologische samenhang en 

bodemkwaliteit
 ● Klimaatbestendigheid
 ● Energetische aspecten
 ● Gezondheid
 ● Inclusief samenkleven
 ● Economische vitaliteit

De stad wil binnen dit project streven naar een duur-
zaam ruimtegebruik. Het gebied ligt binnen de afba-
kening het kleinstedelijk gebied Menen en de stad 
opteert dan ook om de recente beleidsvisie van Vlaan-
deren te volgen en af te wijken van het gewestplan. 

Binnen het kleinstedelijk gebied dient de woondicht-
heid de 25w/ha te overschrijden.
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Om dit op een duurzame manier te doen en naast wo-
nen ook ruimte te houden voor groenvoorzieningen, 
water en de natuurlijke beekvalleien (groen-blauwe 
structuren behouden en versterken), tragewegver-
bindingen die bovenlokaal verbinden, enz. wordt ge-
opteerd om op strategische plaatsen ook een deel in 
de hoogte te verdichten en de 2 bouwlagen die in het 
gewestplan bepaald zijn te overschrijden. Op deze 
manier wordt de projectzone gedeeld en meervoudig 
gebruikt. 

Er wordt gestreefd naar een duurzame wijk, waar bij 
rekening gehouden wordt met de energetische as-
pecten, beperkt gemotoriseerd verkeer in een groen 
karakter. De sterke groenstructuren als kapstok zullen 
het gebied structureren en aantrekkenlijk maken. De 
beekvalleien zijn hierbij belangrijke dragers en natuur-
lijke aders om de ecologische samenhang te behou-
den. 
Er wordt gestreefd naar een mix van woningaanbod 
zodat er ook een mix aan bewoners aangetrokken 
wordt met directe verbindigen naar de kern van de 
stad.
Deze uitgangspunten zijn meegenomen in het Mas-
terplan.

5.2 Projectzone - masterplan
Het RUP Hagewinde is een vertaling van het master-
plan Hagewinde dat opgemaakt is op basis van een 
co-workshop van 12 tot en met 16 december 2016.

In het masterplan is een inrichtingsplan uitgewerkt op 
basis van de co-creatief proces waarbij alle stakehol-
ders invloed hadden op het eindresultaat. 
In begin van het proces is een bevraging gebeurd 
waarmee de ontwerpers aan de slag zijn gegaan.

Daarna volgde een infomarkt om de eerste schets-
ontwerpen gebaseerd op de gedefinieerde randvoor-
waarden voor te stellen.
Vervolgens is een eindpresentatie gevolgd van het 
ontwerp dat verfijnd werd aan de hand van de opmer-
kingen.

Het masterplan is bijgevolg een gedragen ontwerp 
voor de te ontwikkelen zone.

Het masterplan is opgebouwd rond een centrale groe-
ne ruimte die enerzijds de beekvalleien volgt en ander-
zijds de noord-zuidverbinding realiseert. In deze zone 
is ruimte voor water, openbaar groen en trage verbin-
dingen die aantakken op het bestaande fietsnetwerk.
Langs de N32 wordt eveneens een buffer voorzien  die 
naast het visuele ook geluid en stof gedeeltelijk kan 
bufferen.

De groenstructuur is de kapstok van het masterplan. 
De contour van deze open ruimte moet in de verdere 
uitwerking in grote lijnen behouden blijven.

De woonzones zijn geënt op deze groenstructuur met 
parkwoningen aan het groen en grondgebonden wo-
ningen op de achterliggende percelen. Er wordt ge-
streefd naar een woondichtheid van 25w/ha.
Er wordt een mix voorzien van typologieën: rijwonin-
gen, appartementen, halfopen- en open bebouwing.

De restgronden in de oksel N32-Moorselestraat zullen 
een bestemming krijgen aansluiten bij de centrumbe-
bouwing van de Moorselestraat. 

groenstructuur
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waterstructuur trage wegen auto-ontsluiting
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integraal masterplan
Autoverkeer wordt in 2 lussen in het plangebied voor-
zien. Ontsluiting gebeurt enerzijds via de afrit op de 
N32. AWV heeft hierover zich akkoord verklaard.
De noordelijke lus wordt ontsloten op de Moorsele-
straat.
De bestaande ontsluiting van de Groenestraat blijft 
nog bestaan voor de ontsluiting van de bestaande 
woningen. De cluster van 4 woningen ter hoogte van 
de N32 zullen ontsloten worden via het nieuwe traject 
en in een latere fase mee opgenomen kunnen worden 
in de nieuwe ontwikkeling zodat ze afgewend worden 
van de N32 en de buffer verder kan doorgetrokken 
worden..
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eindvoorstel masterplan

Voor het gebied is in het masterplan een fasering uit-
gewerkt waarbij het centrale deel eerst wordt uitge-
werkt en in een latere fase de resterende gebieden 
verder kunnen ontwikkeld worden. 

Dit mondt voor het centrale deel uit in een voorstel van 
inrichtsplan waar de ontwikkeling van de aanpalende 
zones niet gehypothekeerd worden.
Het centrale deel is ruim 21ha en er kunnen 323 wo-
ningen in voorzien worden in een mix van typologiën. 
(ca. 25w/ha)

In kader van de concrete uitvoering is dit plan verder 
uitgewerkt door de ontwikkelaar voor de aanvraag van 
de PRIAK en in later stadium voor de omgevingsver-
gunning. 

Er zijn t.o.v. het masterplan enkele (technische) wijzi-
gingen aangebracht aan het ontwerp:

 ● De interne circulatie, die één van de kapstokken 
was in het masterplan, is gedeeltelijk geschrapt 
ter hoogte van de Schonebeek en dit om slechts 
1 kruising van de groenas met gemotoriseerd ver-
keer te bekomen. De woonerven die erop aantak-
ken blijven bestaan. Verder geeft dit naar afwikke-
ling van het verkeer weinig invloed. De ontsluiting 
gebeurt nog steeds via de afrit N32.  

 ● De ontwikkeling in het zuiden (achter de 
Rozenstraat) is gedeeltelijk aangepast. Er is een  
 
groen pleintje ingebracht om de woonkwaliteit te 
verhogen. De voorziene garagestraat is omgezet 
naar een parkeerhaven.

 ● het doel is de Groenestraat door te knippen zon-
der de bereikbaarheid van de bestaande wonin-
gen te hypothekeren.

Het gebied wordt verder gefaseerd. Een eerste ont-
wikkeling is het zuidelijke deel in huidige woonuitbrei-
dingsgebied van ca. 7ha. (aanvraag PRIAK)
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uitgewerkt voorstel door ontwikkelaar.
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5.3 reservegebied bedrijvigheid
Het stukje bedrijvigheid ten noorden, opgenomen in 
het RUP, valt op vandaag nog in reservegebied be-
drijvigheid terwijl alle omringende percelen ontwikkeld 
zijn. Met het RUP is het de bedoeling de vergetelheid 
bij de opmaak van het BPA Nijverheidszone Menen-
Oost recht te zetten. Het betreft een verfijning van de 
voorschriften, aanleunend bij het BPA. 

5.4 overige zones
Voor het reeds bebouwde deel worden in eerste in-
stantie de bestaande voorschriften geüpdatet en bij-
gestuurd. 

Langs de Groenestraat staat een gerenoveerde hoeve. 
De eigenaar wenst het complex verder uit te bouwen 
in functie van een polyvalente zaal in de voormalige 
schuur. De vraag wordt gesteld of dit ruimtelijk wense-
lijk is gelet op de beperkte ontsluitingsmogelijkheden, 
parkeerproblematiek, potentiele conflictsituatie gelet 
op de bestaande en toekomstige woonontwikkelingen 
in de direct omgeving. 
Gezien er echter een negatief advies van dep. MOW 
is gekomen rond de ontsluiting van een polyvalente 
zaal en er geen draagkracht is in de buurt, wordt dit 
voorstel niet verder meegenomen in het voorontwerp.

Ter hoogte van de Moorselestraat zitten ook enkele 
bedrijven in de woonzone. Gezien het omliggende 
woonkarakter wordt gestreefd naar ambachtelijke be-
drijven of bedrijven die de draagkracht van de omge-
ving niet overschrijden in een wisselbestemming met 
wonen. Hier wordt de nodige buffering te worden voor-
zien. 

In de restruimte tussen de Moorselestraat en de spoor-
weg, ontstaan door de ongelijkvloerse overgang, dient  
de bestemming herbekeken te worden. 
De gewestplanbestemming is wonen (reservegebied 
voor wonen) maar hier kan wel een afweging gebeu-
ren naar een andere invulling of combinatie van func-
ties. 
De zone is geprangd tussen de spoorweg, de oprit 
Moorselestraat/N32 en de bedrijvigheid in het noor-
den. Daarenboven loopt over het terrein een hoog-
spanningslijn. Deze elementen zullen een sterke in-
vloed hebben op de woonkwaliteit. 

Er wordt gestreefd om in deze zone een combina-
tie van wonen met ambachtelijke bedrijvigheid en/of 
kantoren te voorzien in combinatie (aansluitend op de 
bestaande functies langs de Moorselestraat). Ten op-
zichte van de N32 en de spoorweg dient gekeken te 
worden om buffering te voorzien. 

Langs de Processieweg wordt op termijn een fiets-
snelweg ingepland. Bij de bestemming wordt best re-
kening gehouden met bijkomende noodzakelijke ruim-
te, dit kan gecombineerd worden met een buffering.

Aan de overzijde van de oprit Moorselestraat/N32  ligt 
een gelijkaardig perceel, in de hoek tussen de Moor-
selestraat en de N32.
Dit perceel takt aan op het masterplan en heeft meer 
mogelijkheden tot ontwikkeling. Een deel zal ingeno-
men worden door de groenbuffer langs de N32 maar 
hier kan de woonfunctie wel nog doorgetrokken wor-
den en eventueel een (meergezins)woning voorzien in 
het groen in combinatie met ambachtelijke bedrijvig-
heid en/of kantoren, m.a.w. de centrumfunctie die de 
Moorselestraat en ook de Kortrijkstraat typeert, wordt 
hier herhaald.

Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit 
dat over deze twee restpercelen op vandaag nog een 
hoogspanningslijn loopt. 

De hoek Kortrijkstraat/N32 maakt ook deel uit van het 
plan. Hier zijn de huidige functies uitdovend. De optie 
is om hier nieuwe functies in te brengen een hoger 
gebouw als accent en toegangspoort tot de stad en in 
evenwicht met de omliggende infrastructuren. 
Er dient rekening gehouden te worden met de wind-
molen in de nabijheid (beschermd monument, wind-
recht, e.d.).

Een laatste zone binnen het RUP is het afzonderlijk 
perceel in de aanpalende bedrijvenzone.
Op vandaag staan hier kijkwoningen van de aanpa-
lende bouwfirma.
De hoofdcategorie/bestemming blijft bedrijvigheid, al-
leen dienen de voorschriften van deze zone verfijnd 
te worden. Deze zone is op vandaag nog reservatie-
gebied voor bedrijvigheid. De grens van het BPA die 
de rest van de zone definieert en verfijnt, is echter op 
de openbare weg gelegd en onderhavige percelen zijn 
hierdoor uitgesloten. 
Het doel is het gebied te laten aansluiten bij het aan-
palende BPA. Het BPA zelf wordt niet herzien.
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EFFECTENONDERZOEKEFFECTENONDERZOEK

1 RVR-toets

Besluit van de RVR-toets:
Er bevinden zich één of meer bestaande Seveso-in-
richtingen in of nabij het plangebied.

De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in 
het RUP uitgesloten.

Het (voor)ontwerp van RUP dient aan de dienst Veilig-
heidsrapportering overgemaakt te worden om te laten 
bepalen of er al dan niet een RVR moet worden op-
gesteld.
De ontheffing van opmaak RVR is verleend op 30 
/07/2020 en is bijgevoegd in bijlage.

2 Milieu-effecten

2.1 afbakening van het toepassings gebied en 
de plan-merplicht

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 (realisatie 

van ongeveer 474 wooneenheden, gefaseerd uitge-
voerd) en een industrieterreinontwikkeling (ca 0,9ha 
bestaand bedrijventerrein waar kijkwoningen besten-
digd worden en ca1.8ha gemengd gebied die mogelijk 
kan ingevuld worden met een ambachtelijk bedrijf of 
kantoor in combinatie met wonen, bestemming cen-
trumbebouwing) opgenomen in resp. rubriek 10b en 
10a van bijlage III.  
Het RUP regelt echter het gebruik van een relatief 
klein gebied op lokaal niveau. De totale oppervlakte 
RUP is  32ha 60a 97ca, het houdt kleine wijziging in 
(behoud hoofdfunctie, verfijning gewestplan, waar wo-
nen en werken gecombineerd wordt in het centrumge-
bied) het heeft betrekking op de ruimtelijke ordening.
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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2.2 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
aanleg wegenis
aanleg centrale 
groenzone

tijdelijk
tijdelijk

N
N

N*
N*

N*
N*

N*
N*

N
N

P/N*
N

P/N*
N

N
N

P/N*
P/N*

N
N

P/N*
P/N*

P/N*
P/N*

bouw woningen tjdelijk N N* N* N* N P/N* P/N* N P/N* N P/N* P/N*

bouw bedrijven en/
of kantoor

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

Exploitatiefase
functioneren wo-
ningen

permanent N N N N*/S N* N N* N N N N N

bijkomend verkeer permanent N* N N* N* N* N N N N N* N N
functioneren be-
staande bedrijven 
(kijkwoningen in 
industriegebied en 
bedrijven in woon-
gebied)

permanent N* N N* N* N* N* N* N* N N* N N

functioneren nieu-
we bedrijven

permanent N* N N* N* N* N* N* N* N N* N N

functioneren kan-
toor

permanent N N N* N N* N 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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2.2.1 de ruimtelijke ordening
referentie

 ● Stad Menen situeert zich in het zuiden van de 
provincie West-Vlaanderen, aan de grens met 
Frankrijk. 

 ● Menen ligt tussen Wervik, Wevelgem en Kortrijk.
 ● De site ligt langs de oostelijke grens van de kern 

van Menen. De site is op vandaag grotendeels 
braakliggend. De randen en het noordelijke ge-
bied bebouwd.

 ● Op het gewestplan valt het onbebouwde gebied 
in reservegebied voor wonen en woonuitbrei-
dingsgebied in het zuidelijke deel. De randen van 
onderhavig RUP zijn woongebied. In het noorden 
ligt een klein deel nog in Reservegebied voor 
industriële uitbreiding. (zie kaart pag.6)

 ● Onderhavige site valt niet binnen bestaande 
geldende gemeentelijke RUP’s of BPA’s. 
Onderhavige site valt wel binnen het RUP afbake-
ning kleinstedelijk gebied Menen.

 ● Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het 
GRS en staat onderaan de hiërarchie van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 ● Het gebied ligt buiten HAG.

beschrijving effect
Het is de bedoeling het reservegebied voor wonen en 
het woonuitbreidingsgebied te realiseren in kader van 
het opgemaakte masterplan voor dit gebied. (zie ook 
planningsopties punt 4 en 5)
De aanpalende woongebieden zijn mee opgenomen 
om een vlotte overgang te realiseren. 
Ten noorden is nog een deeltje van het Reservege-
bied voor industriële uitbreiding meegenomen. Dit blijft 
bedrijvigheid, enkel de voorschrijften worden geactu-
aliseerd en verfijnd, aansluitend op het BPA Nijver-
heidszone Menen-Oost. Het perceel is op vandaag in 

gebruik als zone voor kijkwoningen bij het aanpalende 
bouwbedrijf.
De bestaande bedrijvigheid wordt ingebed in de woon-
omgeving.

De woningen worden ingepland in een zone die on-
der invloed is van het geluid van de N32. Bijkomende 
maatregelen zullen hierbij dan ook noodzakelijk zijn 
om de nodige woonkwaliteit te verzekeren. Het me-
rendeel van de nieuwe gepland woningen komen in 
een zone te liggen met een Lden niveau tussen de 55-
60 dB, maar binnen de strook tot 50m van de rooilijn 
van de N32 is de geluidswaarde tussen de 60-65 dB 
en hoger (binnen de eerste 12m); Zie ook punt 2.2.7 
geluid.

In een inschatting op basis van de laatste schetsen in 
kader van de ontwikkeling op basis van het Master-
plan worden volgende invullingen voorzien: (zie ook 
scopingnota)
In zone hoger dan 65dB worden geen woningen voor-
zien, enkel een buffer moet hier gerealiseerd worden 
met de mogelijkheid tot realiseren van taluds en ge-
luidsmuur. De buffer dient minimaal 15m te bedragen.
In de zone tussen 60- 65 dB (overdag ca. 50m vanaf 
de rooilijn N32) kunnen woningen voorzien worden. 
Dit is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Een 
schatting op vandaag is een 77 ééngezinswoningen 
en ca. 48 wooneenheden in meergezinswoningen.
In de zone met op vandaag een geluidsbelasting tus-
sen de 55 en 60 db wordt het gros van de woningen 
voorzien: tot ca 240 wooneenheden in ééngezins en 
meergezinswoningen

De bestaande bebouwing ligt binnen een de zone <55 
db, met uitzondering van de bebouwing aan de invals-
wegen.

In kader van de aanvraag tot verkavelen is een meer 
gedetailleerde geluidsstudie gemaakt op basis van 
een simulatie. De studie in bijgevoegd in bijlage bij de 
scopingsnota1.

Hieruit blijkt dat voor de nieuwbouwwooneenheden 
een buffering niet overal (wel voor fase 2 en het noor-
delijke deel van fase 1) voldoende afscherming kan 
bieden, zal het opleggen van voldoende geluidsisola-
tie bij de verkavelingsvergunning en/of bij de bouwver-
gunning de enige garantie bieden om bij deze nieuwe 
wooneenheden een normaal akoestisch comfort of 
een verhoogd akoestisch comfort te kunnen voorzien.
Bij de inplanting van de nieuwe bewoning moet reke-
ning gehouden worden met het heersend omgevings-
geluid en moet een maximale akoestische kwaliteit 
binnenshuis nagestreefd worden. Dit kan door bijvoor-
beeld een adequate geluidsisolatie. Bijkomend kan de 
interne organisatie van de nieuwe gebouwen er voor 
zorgen dat hier toch kwalitatieve wooneenheden ge-
realiseerd worden die voldoen aan de geldende norm 
NBN S 01-400-1.

plangeïntegreerde maatregelen
Er worden voorschriften opgesteld voor de aan te snij-
den gebieden zodat de ontwikkeling conform het mas-
terplan kan gerealiseerd worden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de interne ont-
wikkeling waar naast voldoende woondichtheid ook 
rekening gehouden wordt met voldoende open ruimte 
voor groen, trage weggebruikers en water. Er wordt 
gestreefd naar een duurzaam te ontwikkelen wijk. 

1 De studie is uitgevoerd door een extern deskundige: Acoustical 
Engineering NV: Christian Busschots, erkende MER-deskundigen 
geluid & trillingen.
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Gezien de ligging naast de N32 en in de invloedsfeer 
ervan, wordt er ook bijkomende aandacht besteed aan 
de woonkwaliteit door in de voorschriften bindende 
maatregelen op te leggen naar geluidsisolatienormen 
voor de woningen die op vandaag binnen de zones 
met geluidsoverlast vallen. Het voldoen aan de norm 
NBN S 01-400-1 (of de geldende norm op moment van 
verkavelen) wordt opgenomen. Dit zal moeten aange-
toond worden in een informatieve nota bij de aanvraag 
tot omgevingsvergunning voor de te verkavelen delen.

Langs de N32 wordt een voldoende brede buffer met 
een talud en geluidsmuur verplicht opgelegd..Daar-
naast moet men in de omgevingsvergunnig ook aan-
tonen dat alle getroffen maatregelen voldoende zijn 
om geluidsniveau (en kwaliteit) binnen de voorziene 
woningen gelijk is aan woningen binnen de <55dB 
-zone te halen voor elke wooneenheid binnen de pro-
jectzone.
Door de verplichte talud en geluidsmuur zal dit ook ef-
fect hebben op de private en openbare buitenruimte in 
het project.
De projectzone zal gefaseerd ontwikkeld worden. In 
de voorschriften wordt opgenomen dat de verkavelaar 
dient aan te tonen dat de geluidsnormen gehaald wor-
den door een combinatie van gebruik van geluidsiso-
lerende maatregelen zodat de norm voor de woningen 
gelijk is aan de effecten voor woningen in een zone < 
55dB (dit kan door o.a. isolatie, glas, inrichting woning 
e.d. en in combinatie met elkaar). Deze materialen 
worden niet concreet vastgelegd omdat een RUP een 
beleidsplan is van lange duur en technieken en mate-
rialen kunnen wijzigen. De noodzakelijke maatregelen 
zijn ook afhankelijk van de afstand tot de N32 en of 
een talud en een geluidsmuur worden voorzien. 
Wel wordt vastgelegd dat dit bij de aanvraag tot omge-
vingsvergunning moet meegegeven worden  voor elke 

woning (of in zone) zodat de vergunningsverlenende 
overheid dit correct kan beoordelen. Dit geldt zowel 
voor het bouwen van een woning als voor een ver-
kaveling. De maatregelen kunnen wel gecombineerd 
worden en de effecten samen bekeken. 

Voor de ontwikkeling ter hoogte van de Moorselestraat  
- Processiestraat wordt een bestemming voorzien van 
centrumbebouwing met een mogelijke mix aan func-
ties. Ook hier zullen de nodige maatregelen meege-
nomen worden.

Andere voorschriften van reeds gerealiseerde zones 
worden geactualiseerd waarbij ook de nodige voor-
schriften rond geluid, verharding, waterbeheersing en 
dergelijke worden opgenomen.

conclusie
Geen aanzienlijk effect op de ruimtelijke ordening mits 
de nodige maatregelen(of combinatie van maatrege-
len) worden genomen bij het ontwikkelen van nieuwe 
bebouwing, zodat de nieuwe woningen dezelfde ge-
luidsnorm halen binnen als woningen in een zone <55 
db. 

2.2.2 de biodiversiteit, de fauna en de flora
referentie

 ● Binnen het plangebied van onderhavig RUP is 
1 complex van biologisch minder waardevolle 
en waardevolle gebieden gelegen. Het betreft 
een soortenarm permanent cultuurgrasland, een 
bomenrij dominantie van populier en een bomenrij 
met dominantie van (al dan niet) geknotte wilg.

biologische waarderingskaart 

 ● Er bevinden zich geen habitat- of vogelrichtlijnge-
bieden in de onmiddellijke omgeving, ook niet op 
Frans grondgebied.

 ● Het plangebied ligt in de omgeving van een ge-
bied van het VEN/IVON, nl. het natuurverwevings-
gebied nr. 126 “West-Vlaamse Leievallei”.
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 ● Op het grondgebied van de stad Menen zijn geen 
elementen geselecteerd als droge/natte ecolo-
gische infrastructuur van bovenlokaal belang / 
natuurverbindingsgebied. 
De Leie is wel als rivier- en beekvallei geselec-
teerd als de rode draad door de Leievallei.

beschrijving effect
Door de ontwikkeling van het gebied zal het com-
plex van biologisch minder waardervol en waardevol 
gebied, al dan niet gedeeltelijk, verloren gaan. Het 
complex valt wel grotendeels samen met de centrale 
groenzone en de beekvallei van de Schonebeek die in 
deze groenzone is opgenomen.
De Schonebeek en de Kruishoekbeek die door het 
plangebied stromen, monden uit in de Geluwebeek, 
die door het VEN/IVON-gebied ten zuiden van het 
plangebied stroomt. Hierdoor zal er in dit gebied een 
grotere hoeveelheid vertraagd afgevoerd hemelwater 
terechtkomen.

plangeïntegreerde maatregelen
Ondanks dat een deel van de gevestigde natuurwaar-
den verloren zullen gaan, wordt in het plan een centra-
le groenzone voorzien in combinatie met een behoud 
en opwaardering van de beekvalleien. (zie ook plan 
pag.17)
Dit leidt tot de mogelijkheid om nieuwe natuurwaarden 
te laten ontwikkelen.

De groenontwikkeling zal ook mee instaan voor een 
natuurlijke buffering van het water.
De open beken dienen bewaard te blijven

conclusie
In het plangebied bevinden zich beperkt waardevolle 
fauna of flora die verloren dreigen te gaan bij de ont-
wikkeling van het masterplan.
Het masterplan houdt wel rekening met de bestaande 
beekvalleien en neemt deze grotendeels op in een 
centrale groenzone.

2.2.3 de energie- en grondstoffenvoorraden
referentie
In de omgeving van het plangebied liggen geen ont-
ginningsgebieden.

conclusie
De ontwikkeling van het plangebied volgens het mas-
terplan heeft geen gevolgen voor de verdere exploita-
tie van enige ontginningsgebieden. Geen aanzienlijk 
effect.

2.2.4 de bodem
referentie

 ● Het plangebied is momenteel in gebruik als:
 ● landbouwgebied
 ● woongebied (gemengd en residentieel)
 ● bedrijvigheid met hierop kijkwoningen

 ● bodemkaart: De bodem bestaat in hoofdzaak uit 
een droge licht zandleembodem met textuur B 
horizont (Pba). Ter hoogte van Schonebeek komt 
een strook droge licht zandleembodem zonder 
profiel (Pbp) voor. De strook volgt een deel de 
beekloop. 
Ter hoogte van de Kruishoekbeek/Groenestraat 
komt Matig droge licht zandleembodem zonder 
profiel (Pcp) voor samen met Matig natte zand-
leembodem zonder profiel (Ldp). aan beide zijden 

van deze laatste zone komt Matig droge zand-
leembodem met textuur B horizont (Pca) voor. 
Ten noorden van de Schonebeek komt Matig natte 
zandleembodem zonder profiel (Ldp)  voor. 
Ter hoogte van de spoorweg en de brug erover 
komt Matig droge licht zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizon (Pcc) 
Ter hoogte van de kijkwoningen is de textuur 
eveneens droge licht zandleembodem met textuur 
B horizont (Pba). 
Langs de Rozenstraat, Moorselestraat en de 
Kortrijkstraat, de zones met oudere en gemengde 
bebouwing is de bodem grotendeels gekarteerd 
als bebouwde zone (OB).

 ● landbouwtyperingskaart: Het gebied is volledig 
gekarteerd als niet-agrarisch gebied met lage 
waardering. In de kom tussen de Moorselestraat 
en de Processieweg/spoorweg heeft het gebied 
een kartering als niet-agrarisch met een hoge 
waardering. 

 ● GAS-kaart: Het plangebied behoort niet tot de 
gewenste agrarische structuur

 ● erosiekaarten: 
Vooral in de beekvalleien zijn de gekarteerd als 
erosiegevoelig alsook de hellingen van de aanslui-
tingen op de N32.

 ● VLAREBO-activiteiten: Er zijn VLAREBO-
activiteiten gekend in het plangebied.

 ● Moorselestraat 206: Kijk en Bouw bouwonder-
neming; industriële schrijnwerkerij - fabricage 
PVC Ramen en houtbewerking - bouwonderne-
ming met bovengrondse opslag van solventen

 ● Kortrijkstraat 362: Duhamel; bandencentrale en 
garage

 ● Kortrijkstraat 362: A.S.B. bandencentrale en 
garage
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 ● Moorselestraat 121 BIS; Valck G. & Valvan 
containers; metaalconstructiebedrijf en vlasbe-
drijf; vervaardigen van containers

 ● Kortrijkstraat 366+; Gheysen Verpoort 
(NV Gheysen-Verpoort/BVBA M&L Devos; 
metaalbewerking

 ● Moorselestraat 131: Staelens Theophile; 
steenbakkerij

 ● Rozenstraat 35; Vandevyvere Pierre; werk-
plaats voor blikverwerking

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

 ● Volgende gronden binnen het plangebied zijn 
opgenomen in het register van verontreinigde 
gronden of het Gronden- en Informatieregister:

 ● Moorselestraat 121; Dssnr 9209; OBO 2003
 ● Kortrijkstraat 362: (Duhamel/A.S.B.) dssnr 

10730; OBO 2018
 ● Kortrijkstraat 366(+) Gheysen Verpoort; dssnr 

25653; OBO 2012

bodemkaart potentiële bodemerosiekaart per perceel
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gewenste agrarische structuur (GAS) erosiegevoeligheid landbouwtyperingskaart
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beschrijving van het effect
Op vandaag is het centrale gedeelte (woonreservege-
bied en woonuitbreidingsgebied) nog niet ontwikkeld 
en heeft het een landbouwfunctie. De randen van on-
derhavig gebied en het noordelijke deel rond de Moor-
selestraat zijn ontwikkeld.
Enkel waar de nieuwe ontwikkelingen komen zullen 
effecten op de bodem waarneembaar zijn;

Het doel van het RUP is de juridische verankering 
van het opgestelde masterplan. Hierbij wordt rond de 
beekvalleien en centraal in het gebied een grote aan-
eengesloten groenzone voorzien waar ook de nodige 
waterbuffering kan opgevangen worden.
Nieuwe bebouwing zijn in hoofdzaak grondgebonden 
woningen. Er wordt een densiteit van min. 25w/ha 
voorzien.
In het restgebied ter hoogte van de spoorweg wordt 
een gemengd gebied  waar wonen gecombineerd kan 
worden met een bedrijf of kantoorgebouw in aanslui-
ting met het centrumgebied langs de Moorselestraat. 
Ook in hoek van de oprit Moorselestraat en N32 wordt 
de centrumbebouwing (gemengd woongebied) door-
getrokken. 
De bestaande kijkwoningen in industriegebied kunnen 
blijven bestaan maar het gebied krijgt verfijnde voor-
schriften die beter aansluiten bij de industriële ontwik-
keling van het noordelijk gelegen BPA.

De bestaande bedrijven in het woongebied langs de 
Moorselestraat en Kortrijkstraat kunnen blijven be-
staan maar worden beperkt in hun verdere ontwikke-
ling en worden gebufferd naar de woonomgeving. In 
het RUP wordt gestreefd naar een wisselbestemming 
die aansluit bij de centrumbebouwing maar die geen 
bijkomende hinder t.o.v. de huidige bestaande toe-
stand teweeg brengt.

Indien er in de restzone tussen de Moorselestraat en 
de spoorweg en op het perceel in de hoek van Moor-
selestraat en N32 wordt geopteerd voor bedrijvigheid, 
kunnen de bedrijfsactiviteiten aanleiding geven tot bo-
demverontreiniging.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● De groenzone met voorzieningen voor waterbuffe-

ring worden hard vastgelegd in de voorschriften.
 ● Een groenbuffer langs de N32 wordt vastgelegd.
 ● Maximale bezettingsgraad en verhardingsgraad 

van de individuele percelen wordt opgenomen in 
de voorschriften.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

hemelwater blijft van kracht.
 ● De Vlarem-wetgeving legt bedrijven maatregelen 

op ter voorkoming van bodemverontreiniging.
 ● De Vlarebo-wetgeving regelt het opvolgen 

van de kwaliteit van de bodem voor sommige 
bedrijfsactiviteiten. 

conclusie
De effecten zullen beperkt zijn mits de nodige maatre-
gelen worden opgevolgd.

2.2.5 het water
referentie

 ● Door het plangebied stroomt de Schonebeek en 
de Kruishoekbeek, beiden onbevaardbare water-
lopen van tweede categorie. Beide waterlopen 
monden uit in de Geluwebeek, die op haar beurt 
uitmondt in de Leie.

 ● Het plangebied behoort tot het Leiebekken.

 ● 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 beschikbaar 
over de waterlopen in de onmiddellijke omgeving. 
In de wijdere omgeving van het plangebied zijn er 
een aantal meetpunten van de VMM:

 ● nr. 665900 Geluwebeek ter hoogte van de 
Noorderlaan (opw. monding Schonebeek en 
Kruishoekbeek): De Parti-index bedroeg 5,07 
(verontreinigd) in 2006 en de BBI bedroeg 5 
(matig) in 2007.

 ● nr. 581800 Leie ter hoogte van de Barakken, 
Oostkaai (afw. Geluwebeek, opw. RWZI). In 
2017 bedroeg de Prati-index 1,39 (aanvaard-
baar). In 2006 bedroeg de BBI 6 (matig)  

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

overstromingen (afbakening 2017) en niet in een 
recent overstroomd gebied (ROG 2017).

 ● Het RUP omvat wel van nature overstroombaar 
gebied (NOG) langs de beken.

signaalgebieden:
Het plangebied is niet gelegen in een signaalgebied.
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overstromingsgevoelige gebieden

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

stromingsgevoelig gebied’. De beekvalleien zijn 
wel gemarkeerd als mogelijk overstromingsge-
voelig (2017)

 ● De beekvalleien zijn zeer gevoelig voor grond-
waterstroming. De rest is matig gevoelig. 

 ● Het plangebied is gecategoriseerd als infiltra-
tiegevoelig gebied.

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

zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan op het grondgebied Menen 
ligt het plangebied in het centrale gebied (al bebouwde 
zones) en het collectief te optimaliseren buitengebied 
(nog te ontwikkelen zones en kijkwoningen in indus-
triegebied).

zoneringsplan (bron geoloket.vmm.be)

grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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infiltratiegevoelige gebieden

beschrijving effect
 ● Het volledige centrale gebied zal op terrein ont-

wikkeld worden conform het masterplan.
 ● De beekvalleien worden geïntegreerd in de cen-

trale groenzone.
 ● De beken worden geïntegreerd in de waterbuffe-

ring van het masterplan.
 ● Er komen in totaal in de projectzone (masterplan) 

323 tot 474 woningen bij.  
Hierdoor zal een grote hoeveelheid bijkomend 
afvalwater geloosd worden. Voor de reeds ontwik-
kelde zones (bebouwing of bedrijvigheid) blijft dit 
gelijk.

 ● In de restruimte tussen de Moorselestraat en de 
spoorweg kan er woongebied in combinatie met 
ambachtelijke bedrijvigheid of kantoren gereali-
seerd worden. Ook dit kan aanleiding geven tot 
een hoeveelheid bijkomend afvalwater. 

 ● 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
 ● Er wordt een max. bezettings- en verhardings-

graad opgelegd per individueel perceel.
 ● Er wordt een maximale densiteit opgelegd voor de 

projectzone.
 ● Er wordt gestreefd naar buffering, herbruik en 

infiltratie op eigen terrein van hemelwater alvorens 
af te voeren.

 ● de maximale lozingssnelheid van 10l/sec/ha wordt 
opgenomen in de voorschriften conform het ad-
vies van de beheerder.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoor-
zieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater 
en hemelwater legt op dat het opgevangen he-
melwater in eerste instantie nuttig moet toegepast 
worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter 
plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd 
en vertraagd afgevoerd.

 ● De Vlarem-wetgeving legt lozingsvoorwaarden op 
aan eventueel bedrijfsafvalwater.

andere randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden 

op de site voor de afvoer van het afvalwater en 
het hemelwater. De voorziene afvalwaterriolen 
(DWA) dienen aangesloten te worden op de be-
staande afvalwaterriool of collector om afgevoerd 
de worden naar de RWZI. Het hemelwater zal 
vertraagd afgevoerd worden naar de beken in het 
plangebied.

 ● aanleg centrale groenzone
 ● Het RUP vormt niet het kader voor de aanleg van 

grote ondergrondse constructies die de grondwa-
terstroming kunnen verstoren.

conclusie
geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van de 
voorgestelde maatregelen.
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2.2.6 de atmosfeer en de klimatologische 
factoren

referentie
 ● Het plangebied is momenteel in voor een groot 

deel in gebruik als landbouwgebied (onbebouwde 
gronden), een deel is ontwikkeld en bebouwd. 
langs de westelijke zijde met residentiële bebou-
wing, ten noorden en zuiden met een gemengde 
woonzone.

 ● De VMM geeft volgende waarden voor het plange-
bied (gemiddelden 2016):

 ● Het PM10-jaargemiddelde bedraagt 16-20 µg/
m³ (21-25 µg/m³ langs de Moorselestraat)

 ● Het PM2,5 jaargemiddelde bedraagt 13-15 µg/
m³

 ● Het NO2-jaargemiddelde bedraagt 16-2 µg/
m³, met uitzondering van de Moorsledestraat 
(31-35 µg/m³ ).

 ● Het O3-jaargemiddelde bedraagt 41-45 µg/m³.
 ● Het jaargemiddelde voor zwarte koolstof (BC) 

bedraagt 0,51 - 1,00 µg/m³ (1,01 - 1,25 µg/m³ 
langs de Ringlaan en 1,26 - 2,00 µg/m³ langs 
de Moorselestraat)

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

beschrijving effect
 ● tijdelijke stofhinder bij de ontwikkeling van de 

projectzone (aanleg wegenis, infrastructuren en 
groenvoorzieningen...)

 ● tijdelijke stofhinder bij de bouw van de woningen 
(eventueel bedrijven of kantoorgebouw ter hoogte 
van de  Moorselestraat)

 ● luchtverontreiniging door het verwarmen van 323 
tot 474 nieuwe bijkomende woningen.

 ● Luchtverontreiniging door de verwarming 
van nieuwe gebouwen tussen de spoorweg 

en de Moorselestraat en in de hoek van de 
Moorselestraat/N32 in functie van wonen in 
combinatie met een ambachtelijke bedrijf of een 
kantoor.(centrumbebouwing)

 ● Luchtverontreiniging door eventuele bedrijfsacti-
viteiten ter hoogte van  de Moorselestraat en de 
Spoorweg.

 ● Luchtverontreiniging door de bestaande bedrijven 
langs de Moorselestraat 

 ● luchtverontreiniging door het verkeer afkomstig 
van minimaal 323 bijkomende woongelegenheden 
tot maximaal 474 en een eventueel kantoorge-
bouw/bedrijf (voor een raming zie onder 2.2.12. 
mobiliteit). De geraamde 263 bijkomende voer-
tuigbewegingen in de ochtend en avondspits 
aanvaardbaar. 

plangeïntegreerde maatregelen.
 ● Langs de N32 wordt een groenbuffer voorzien.
 ● Er zal aandacht besteed worden aan de ontslui-

ting van het plangebied voor fietsers, een aantak-
king op het bestaande netwerk wordt nagestreefd

 ● In de restruimte tussen de Moorselestraat en 
de spoorweg en in de hoek Moorselestraat/N32 
wordt een centrumbebouwing voorzien waar 
een kantoorgebouw of een ambachtelijk bedrijf 
kunnen gerealiseerd worden in combinatie met 
wonen. Het RUP zal alleen ambachtelijke bedrij-
ven en kmo’s toelaten die niet storend zijn voor de 
omgeving en combineerbaar zijn met de woon-
omgeving. De draagkracht mag niet overschreden 
worden. Een inrichtingsplan met noodzakelijke 
ontsluiting en parkeren zal ter info gevraagd wor-
den bij de voorschriften.

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

gasketels
 ● De Vlarem-wetgeving legt bedrijven maatregelen 

op ter voorkoming van luchtverontreiniging, even-
als normen voor de lozingen in de lucht.

 ● opmaak MOBER bij aanvraag omgevingsvergun-
ning wanneer een VK van meer dan 250 wo-
ningen omvat of een parking met meer dan 200 
parkeerplaatsen.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig.

2.2.7 het geluid
referentie

 ● Het plangebied ligt tussen de kern van Menen 
en de N32; het merendeel is op vandaag onbe-
bouwd. Aan de rand van onderhavig plangebied 
komt enerzijds residentiële bebouwing voor en 
anderzijds de gesloten bebouwing met gemengde 
functies langs 2 invalswegen van de stad, namelijk 
de Moorselestraat en de Kortrijksestraat. Van de 
N32 is er op vandaag geluidshinder aanwezig.

 ● De geluidskaart Lden geeft hinder aan over de te 
ontwikkelen zone. Het Lden-niveau is een gewo-
gen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het 
etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief 
gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt 
met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds 
en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt erva-
ren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een 
Lden een relatief goede voorspeller is van de mate 
waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. 
De waarden overdag overstijgen de normen om 
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geen hinder te ondervinden tot 140 à 200m vanaf 
de rand van de N32 richting Schonebeek/centrum 
Menen.  
Dit betekent dat het volledig te ontwikkelen gebied 
overdag een geluidsoverlast heeft. Voor het 
merendeel van het gebied valt dit binnen de 55 
tot 60dB. De eerste 50m vanaf de rand van de 
N32 valt binnen een zone met 60-65dB, wat hoger 
is dan de referentienorm. De strook van ca 12m 
langs de N32 valt binnen een norm van 65-70db 
en zit meer dan 5dB boven de referentienorm. 
 
Voor deze gebieden is in opdracht van LNE2 een 
voorstel tot afwegingskader opgesteld waarbij voor 
de waarden tussen 55 en 60dB gesteld wordt dat 
het kan ontwikkeld worden maar dat het toch wen-
selijk is enkele milderende maatregelen te nemen. 
Voor de zone met waarden tussen de 60-65dB 
wordt aangegeven dat ontwikkelen voor wonen 
niet ideaal is, hier wordt aangeraden dat of de 
woningen voldoende isolatie opgelegd krijgen, of 
dat er milderende maatregelen voorzien worden 
op planniveau die het geluidsniveau doen dalen tot 
onder de 60 dB. 
Voor de zone direct palend aan de N32 met 
waarden tussen de 65 en 70 dB wordt aangege-
ven, dat het niet wenselijk is deze te ontwikkelen; 
indien toch ontwikkeld wordt dient een combinatie 
van maatregelen opgelegd te worden die kunnen 
garanderen dat de geluidsoverlast tot max. 60 dB 
kan teruggebracht worden. 
 
Het eindrapport “onderzoek naar maatregelen om-
gevingslawaai” legt de norm voor nieuwe woonont-
wikkelingen aan hoofd-, primaire- en secundaire 

2 bron: richtlijnenboek geluid en trillingen MER, 28/20/2011, pag. 
61

geluidskaarten N32
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 wegen overdag op 55 dB(A). 

 ● De nachtkaart (Lnight) heeft een veel kleinere 
zone waar hinder kan verwacht worden.

Geluidshinder van de Kortrijkstraat is beperkt tot de 
zone van de aanpalende, reeds bestaande woningen.
Voor de Moorselestraat is de hinder op vandaag be-
perkt tot de onbebouwde percelen.

beschrijving effect
 ● Tijdelijke geluidshinder bij de ontwikkeling van de 

projectzone conform het masterplan (wegenis, 
infrastructuren, groenvoorzieningen, e.d.)

 ● Tijdelijke geluidshinder bij de bouw van de 
woningen.

 ● Bijkomend geluid door een bedrijf of kantoren die 
mogelijk kunnen ingeplant worden in de restzone 
tussen de Moorselestraat en de spoorweg of in de 
hoek Moorselestraat/ N32.

 ● Lawaaihinder door het verkeer afkomstig van mini-
maal 323 nieuwe woongelegenheden tot max. 474 
en kantoorgebouw of bedrijf (bedrijven) (voor een 
raming zie onder 2.2.12. mobiliteit).De bijkomende 
262 voertuigbewegingen in de ochtend en avond-
spits zijn aanvaardbaar.

Dit is de te verwachten hinder die bijkomend door het 
ontwikkelen van het gebied kan ervaren worden.

Er dient echter ook rekening gehouden te worden met 
de reeds aanwezige geluidshinder zodat de effecten 
hiervan niet negatief inwerken op de nieuwe ontwikke-
ling door ook hier de nodige maatregelen te voorzien.

In een inschatting op basis van de laatste schetsen in 
kader van de ontwikkeling op basis van het Master-

plan worden volgende invullingen voorzien: (zie ook 
scopingnota)

 ● In zone hoger dan 65dB worden geen wonin-
gen voorzien, hier moet een buffer gerealiseerd 
worden met taluds en geluidsmuur. De bestaande 
woningen krijgen een uitdovend beleid zodat op 
termijn de buffer kan doorgetrokken worden. De 
buffer dient minimaal 15m te bedragen (breedte)

 ● In de zone tussen 60- 65 dB (overdag ca. 50m 
vanaf de rooilijn N32) kunnen woningen voorzien 
worden. Dit is afhankelijk van het uiteindelijke 
ontwerp. Een schatting op vandaag is een 77 
ééngezinswoningen en ca. 48 wooneenheden in 
meergezinswoningen.(ca.125 wooneenheden)

 ● In de zone met op vandaag een geluidsbelasting 
tussen de 55 en 60 dB wordt het gros van de 
woningen voorzien: tot ca 240 wooneenheden in 
ééngezins en meergezinswoningen

Gezien het RUP een bestemmingsplan is en geen uit-
voeringsplan, kan niet met zekerheid gezegd worden 
dat ook deze aantallen effectief gerealiseerd worden, 
bijgevolg zijn dit richtcijfers. Gezien de ligging binnen 
stedelijk gebied dient een minimale dichtheid van 25w/
ha gehaald te worden.

De bestaande bebouwing ligt binnen een de zone <55 
db, met uitzondering van de bebouwing aan de invals-
wegen, daar zullen eveneen de nodige voorschriften 
meegenomen worden. 

Voor de ontwikkeling ter hoogte van de Moorselestraat  
- Processiestraat wordt een bestemming voorzien van 
centrumbebouwing met een mogelijke mix aan func-
ties. Ook hier zullen de nodige maatregelen meege-
nomen worden.

Bij dit voorstel van Masterplan is door een deskun-
dige geluid & trillingen (Christain Busschots, erkende 
MER-deskundige geluid & trillingen van Acoustical En-
gineering NV)  een bijkomende studie uitgevoerd op 
basis van een computersimulatie. Hieruit bleek dat de 
geluidskaarten goed overeenkomen met de simulatie.

Op basis van de normen die vastgelegd zijn is in deze 
studie de conclusie getrokken dat voor de woningen 
bijkomende isolatie, naast een berm met geluidsmuur 
noodzakelijk zal zijn, zeker voor de woningen het 
dichtste bij de N32, zodat deze voldoen aan de norm 
NBN S 01-400-1 zouden voldoen.
De studie stelt ook dat best voor elke fase van de ont-
wikkeling een gedetailleerd akoestisch onderzoek uit-
gevoerd wordt.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● In het RUP wordt een groenbuffer voorzien langs 

de N32, met de verplichting om een geluidsmuur 
en/of talud (totale hoogte 6m) te voorzien, om ge-
luidshinder gedeeltelijk te bufferen zodat de voor-
opgestelde norm gehaald wordt ter hoogte van de 
zones waar woonfuncties worden voorzien. 
De verplichting van een geluidsberm en-muur zal 
zowel de leefkwaliteit in de buitenruimtes (zowel 
privé als openbaar) gunstig beïnvloeden als 
bijdragen aan het verminderen van het geluids-
drukniveau in de woning.

 ● Er worden voorschriften voorzien waarbij normen 
naar geluidsisolatie worden opgelegd, afhankelijk 
van de afstand tot de N32 zodat de lawaaihinder 
tot de vooropgestelde geluidsnorm zal dalen. 

Beide maatregelen dienen in de aanvraag tot omge-
vingsvergunning aangegeven te worden. De som van 
de maatregelen dient ervoor te zorgen dat de wonin-
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gen dezelfde woonkwaliteit binnen hebben op vlak van 
geluid dan woningen in een zone <55 dB. 

 ● Er zal aandacht besteed worden aan de ontslui-
ting van het plangebied voor fietsers.

 ● In de restruimte tussen de Moorselestraat en de 
spoorweg en in de hoek Moorselestraat/N32 kun-
nen een kantoorgebouw of een bedrijf (bedrijven) 
in combinatie met een woonfunctie gerealiseerd 
worden. Het RUP zal alleen ambachtelijke bedrij-
ven en kmo’s toelaten die niet storend zijn voor de 
woonomgeving met de nodige groenbuffering. 
Ook hier zal de gepaste geluidsisolatie opgelegd 
worden.

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

gasketels
 ● De Vlarem-wetgeving legt bedrijven maatregelen 

op ter voorkoming van lawaaihinder, evenals nor-
men voor de lozingen in de lucht. 

andere maatregelen
 ● Extra maatregelen om woningen akoestisch te 

isoleren.
 ● De tool ‘kameleon’, specifiek door Leiedal ontwik-

keld voor de stad, zal gebruikt worden bij de afwe-
ging van het type bedrijf dat kan ingeplant worden. 
Deze tool houdt rekening met het type bedrijf en 
de invloeden op de gewenste locatie.

conclusie
Het bijkomend effect is eerder kleinschalig 
Er dient evenwel rekening gehouden te worden met 
de reeds aanwezige geluidsoverlast van de N32 die 
een significante effect zal hebben op de ontwikkeling 

waardoor de nodige maatregelen in de vorm van een 
geluidsberm en -muur in combinatie met akoestische 
isolatie volgens de geldende norm, dienen getroffen te 
worden om de effecten van aanwezige hinder te be-
perken bij nieuwe projecten.

2.2.8 het licht
referentie
Het plangebied is momenteel gedeeltelijk bebouwd 
met in hoofdzaak woningen + enkele bedrijven en ge-
deeltelijk in agrarisch gebruik of braakliggend. (woon-
reservegebied en woonuitbreidingsgebied volgens 
gewestplan).

beschrijving effect
Er zal bijkomende lichthinder te verwachten zijn door 
bijkomende wegenis en de daarbijhorende straatver-
lichting. De stad Menen beschikt wel over een licht-
plan dat o.a. oplegt wit licht te gebruiken, mogelijkhe-
den tot dimmen en het gebruik ledverlichting.

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.

 ● De stad zal het lichtplan toepassen

conclusie
Geen aanzienlijk effect.

2.2.9 de stoffelijke goederen
referentie

 ● Een deel van het plangebied is op vandaag niet 
bebouwd. Voor de onbebouwde zone is een mas-
terplan door de ontwikkelaars opgemaakt waarbij 
de Stad Menen als stakeholder is geconsulteerd.

 ● Het merendeel van de onbebouwde gronden is 
vandaag in eigendom van 3 eigenaars waarvan 
de grootste eigenaar wenst te ontwikkelen. Het 
masterplan is dusdanig opgesteld dat het perfect 
faseerbaar is zonder de andere eigenaars te 
hypothekeren in hun ontwikkeling. 

 ● De eigendomstructuur van de reeds ontwikkelde 
gebieden is versnipperd

beschrijving effect
 ● Er is geen onteigeningsplan gekoppeld aan 

het RUP. De ontwikkeling van de bestemmig is 
volledig in handen van de eigenaars. Er is wel 
een PRIAK opgesteld voor het zuidelijke deel 
(woonuitbreidingsgebied)

 ● De bestaande bedrijven langs de Moorselestraat 
kunnen blijven bestaan als een wisselbestemming 
binnen het bestaande woonweefsel. Ze zullen 
echter beperkt worden in hun verdere groei en de 
impact die dit kan hebben op de omgeving.

 ● Door de nabijheid van de luchthaven van 
Wevelgem kan er een beperking zijn op de ge-
wenste bouwhoogte. 
De hoogte bepaald op basis van de luchtvaart-
advieskaart is 25m. De site zit niet in de directe 
invloedsfeer van de luchthaven.

plangeïntegreerde maatregelen
In de voorschriften worden de nodige maatregelen 
genomen zodat bij gefaseerde ontwikkeling de reste-
rende gronden niet gehypothekeerd worden en er een 
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evenredige verdeling is van groen, waterbuffer en een 
mix aan woningen.
conclusie
Geen aanzienlijk effect.

luchtvaartadvieskaart (2019)

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

referentie
 ● Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn 

beschermde monumenten gelegen.
 ● Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn 

beschermde landschappen gelegen. 
 ● Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn 

beschermde dorpsgezichten gelegen.
 ● Archeologie: De CAI vermeldt in en in de omge-

ving van het plangebied diverse vindplaatsen van 
archeologisch erfgoed. Zie ook juridisch kader, 
punt 1.4.4).   
De Centrale Archeologische Inventaris is een 
inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karak-
ter 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 af-
wezigheid van archeologische sporen. De aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen dient met 
verder onderzoek vastgesteld te worden.

 ● Het plangebied omvat geen elementen van de 
inventaris bouwkundig erfgoed

 ● Het plangebied omvat geen elementen van de 
inventaris historische parken en tuinen, inventaris 
waardevol houtig erfgoed, inventaris archeologie 
of de landschapsatlas.

beschrijving effect
De ingrepen in de bodem zijn beperkt. 
Het merendeel van de onbebouwde ruimte is reeds  
gekarteerd.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
Bij werken dient de geldende wetgeving betreffende 
archeologie opgevolgd en gerespecteerd te worden.

conclusie
Geen aanzienlijke effecten

kaart CAI-inventaris archeologie. 
Bron: geoportaal onroerend erfgoed.

2.2.11  het landschap
referentie

 ● Het studiegebied behoort tot de zandleem- en 
leemstreek van Binnen Vlaanderen, meer bepaald 
het Land van Roeselare-Kortrijk 

 ● In het plangebied zijn geen ankerplaatsen.
 ● In het plangebied zijn geen relictzones
 ● In het plangebied zijn geen punt- of lijnrelicten.
 ● Het plangebied sluit integraal aan bij de kern van 

Menen. 
 ● De projectzone is een restgebied tussen de kern 

van Menen en de N32.
 ● Doorheen het gebied lopen 2 beekvalleien.

plangeïntegreerde maatregelen
De bestaande beekvalleien worden geïntegreerd in 
het plangebied, o.a. in de centrale groenzones.
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Ze worden aangeduid op het bestemmingsplan.

conclusie
Geen aanzienlijke effecten

2.2.12  de mobiliteit
referentie

 ● Het plangebied ligt aan de noordoostelijke rand 
van de kern van Menen. 

 ● Het plangebied is gesitueerd tussen de 
Moorselestraat in het noorden en de Kortrijkstraat 
in het zuiden (beide invalswegen tot het centrum) 
en de N32 langs de oostelijke rand van het plan-
gebied. Beide toegangswegen tot het centrum van 
de stad takken aan op de N32.

 ● Langs de westelijke zijde wordt de grens van 
het plangebied gevormd door de Rozen-
straat, Schonebeek, Hagewindestraat en 
Akkerwindestraat.

 ● Doorheen het plangebied loopt de Groenestraat. 
Door de N32 is dit een doodlopende straat gewor-
den. Ze sluit aan op het kruispunt Rozenstraat/
Schonebeek/Ooststraat.

 ● Er is geen mogelijkheid voor gemotoriseerd 
verkeer om de verbinding te maken tussen de 
Hagewindestraat en de Schonebeek. 

 ● Ten noorden van de Moorselestraat loopt de 
spoorweg. Ter hoogte van de Moorselestraat 
is een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. 
Hierdoor is het oorspronkelijke traject van de 
Moorselestraat omgelegd via een talud en brug 
parallel aan de N32. 

 ● In het noordwesten van het plangebied kan de 
spoorweg gelijkvloers gekruist worden door de 
N32b | Bruggestraat.

bestaande ontsluitingswegen
 ● De N32 en de N8 zijn de belangrijkste assen in 

deze omgeving. 
 ● De N32 werd in het mobiliteitsplan en in de hogere 

planprocessen gecategoriseerd als een primaire 
weg type II die het verkeer verzamelt richting 
autosnelweg.

 ● De N8 | Kortrijkstraat is een secundaire weg type 
II die het verkeer verzamelt vanuit centrum Menen 
richting N32. 

 ● De andere wegen werden niet geselecteerd en 
behoren tot het type van lokale woonstraten. 

 ● De Rozenstraat en Schonebeek ontsluiten via de 
Kortrijkstraat | N8. 

 ● Hagewindestraat en Akkerwindestraat takken via 
de Hagewindestraat aan op de Moorselestraat. 
Via de Moorselestraat wordt op vandaag aan-
getakt op de N32 en de Bruggestraat. Deze 
laatste weg is een lokale weg type I of lokale 
verbindingsweg. 

openbaar vervoer
De buslijn Kortijk - Gullegem - Moorsele  (lijn 42) loopt 
langs de Moorselestraat met haltes ter hoogte van de 
Hagewindestraat.
De buslijn Kortrijk-Wevelgem-Menen (lijn 40) loopt 
langs de Kortrijkstraat met haltes ter hoogte van de 
Rozenstraat en Ooststraat.
De buslijnen Roeselare - Menen (lijnen 54 en 55) lo-
pen langs de Julius en Maurits Sabbestraat. met een 
halte op ca. 320m van het kruispunt Rozenstraat/Kor-
trijkstraat.

 ● Het aanbod op de Bruggestraat wordt beperkt tot 
nog 1 bus per uur in de daluren.

bestaande haltes openbaar vervoer 

De buslijnen worden op korte termijn aangepast naar 
het nieuwe netwerk basisbereikbaarheid. Onderstaan-
de is het aangepaste het nieuwe aanbod. 

 ● De lijn 42 verdwijnt
 ● De buslijn Kortrijk-Wevelgem-Menen (lijn 40) loopt 

langs de Kortrijkstraat met haltes ter hoogte van 
de Rozenstraat en Ooststraat. Deze lijn krijgt een 
later avondaanbod tot 23:30 en op zaterdag tot 
0:30.

 ● De buslijn Roeselare - Menen (lijnen 54 en 55) 
krijgt enkel een aanbod in functie van scholieren 
maar loopt niet langer langs de Julius en Maurits 
Sabbestraat. 
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bestaande ontsluiting per fiets
Op vandaag zijn er reeds bestaande fiets- en voetgan-
gersdoorsteken in het bestaande weefsel:

 ● trage weg tussen Schonebeek en Julius en 
Maurits Sabbestraat en verder tot Park Ter Walle

 ● trage weg tussen Schonebeek en 
Hagewindestraat

 ● trage weg tussen Hagewindestraat en Julius en 
Maurits Sabbestraat.

bestaande verkeersintensiteiten
 ● Er zijn geen tellingen beschikbaar op de 

Moorselestraat. 
 ● Op de beide kruispunten van de N8 met de N32 

werden tellingen uitgevoerd tijdens de ochtend- en 
avondpiek. Beide kruispunten zijn uitgerust met 
VRI / verkeerslichten. 

 ● Vooral het westelijk kruispunt is van belang, 
aangezien de toekomstige toegangsas vanuit de 
verkaveling zal aantakken op dit kruispunt.

 ● Tijdens de ochtendspits is het een goed functione-
rend kruispunt. De wachtrijen worden afgewikkeld 
binnen de groenfase van de verkeerslichten. Op 
de N8 loopt de wachtrij op tot ca 170 m. 

 ● Tijdens de avondspits is het drukker en kunnen 
de wachtrijen niet in één groenfase afgewikkeld 
worden. 

 ● Er zijn relatief veel fietsers tijdens ochtend- en 
avondpiek.
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Vaststellingen terreinbezoek
Relatie met tellingen

ochtendtelling westelijk kruispunt N8 x N32
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Vaststellingen terreinbezoek
Relatie met tellingen

avondtelling westelijk kruispunt N8 x N32 

 ● De N8 is geslecteerd als een secundaire weg type 
II. Dergelijke type wegen hebben een theoretische 
capaciteit van 1200 pae per uur per rijrichting. 
Dezelfde capaciteit kunnen we hanteren voor de 
ventweg langsheen de N32.

 ● De maximale intensiteit op de N8 bedraagt 693 
pae (avondpiek van west naar oost). De capaci-
teitsbenutting bedraagt 58 %. Er is nog voldoende 
restcapaciteit aanwezig. (De eerste problemen 
treden immers op bij een capaciteitsbenutting 
vanaf 80%.)

 ● Op de ventweg langsheen de N32 bedraagt de 
maximale intensiteit tijdens de ochtendpiek 463 
pae per uur of capaciteitsbenutting van 39%.

Atlas van de buurtwegen
Onderhavig gebied valt in kaartblad 5 van Menen.

 ● Chemin nr. 15: de Groenestraat en Rozenstraat 
zijn aangegeven als 1 weg: 

 ● Chemin nr. 1: Moorselestraat 
 ● Sentier nr. 40: in grote lijnen het traject van 

Schonebeek/Hagewindestraat. Deze voet-
weg geeft verbinding tussen de Groenestraat/
Rozenstraat enerzijds en de Moorselestraat an-
derzijds en dwarst de Schonebeek (Schoonebeek) 
(gewijzigd traject ggk 26/02/1998)

 ● Ter hoogte van de hoeve aan de Groenestraat 
Sentier nr. 42: een verbinding met Sentier 40: 
(afgeschaft, ggk 26/02/1998)

 ● ter hoogte van de bocht in de Groenestraat 
was er nog Sentier 41 + de verbinding tot de 
Kortrijkstraat.(afgeschaft, ggk 26/02/1998)

De voetwegen 40,41 en 42 zijn gedeeltelijk afgeschaft 
of verlegd bij besluit van de deputatie van 26/05/1998.
(zie ook punt 1.5 van het Juridisch kader.)
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beschrijving effect
toekomstige ontsluitingswegen
Voor dit RUP werd er een masterplan op basis van 
co-worskshops uitgewerkt in december 2016. Dit mas-
terplan dient als basis voor de verdere uitwerking van 
het RUP. In dit plan worden 2 autolussen voorgesteld.

Een noordelijke lus die aansluit op de Moorselestraat 
in het noorden en een zuidelijke ontsluiting die aansluit 
op de ventweg langsheen de N32.
Er is geen verbinding tussen beide ontsluitingen voor-
zien.
Geen enkele weg voor gemotoriseerd verkeer, voor-
zien in het masterplan, takt aan op bestaande woon-
straten. Op deze manier worden de woonstraten in de 
nabije omgeving en ook het centrum van Menen ont-
last van bijkomende verkeersbewegingen. 
Door AWV is bij de opmaak van het masterplan be-
vestigd dat de ontsluiting van de zuidelijke lus kan 
verlopen via de afrit van de expressweg (ventweg). 
Deze aantakking is uitgewerkt door een studiebureau 
en goedgekeurd in de provinciale verkeerscommissie 
van 26/08/2014. De ontsluitingsweg dient dan ook als 
dusdanig ontworpen te worden, inclusief nieuw fiets-
pad in de bufferstrook. AWV en MOW (dd. 28/05/2019, 
waarvan verslag in bijlage) volgen dit op in de proce-
dure van omgevingsvergunning in functie van de ver-
kaveling.
Er wordt gekozen voor een rechtsin- rechtsuit aanslui-
ting op de ventweg langsheen de N32. 
Op het kruispunt N32 met Moorselestraat zullen ver-
schillende keerbewegingen plaatsvinden afkomstig 
vanuit de verkaveling. Binnen de verkeerslichtenrege-
ling op dit kruispunt zal een conflictvrije linksafbewe-
ging voorzien worden.   
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PCV
Inrichtingsprincipes

aansluiting van toekomstige verkaveling op ventweg 

De bestaande bebouwing, binnen de contouren van 
het RUP, wordt ontsloten via de bestaande wegenis, 
zijnde de residentiële bebouwing via de Schonebeek 
en Rozenstraat en Akkerwindestraat/Hagewindestraat 
en het (voormalige) hoevecomplex via de Groenes-
traat naar de Rozenstraat.
De woningcluster op het einde van de Groenestraat 
zal ontsloten worden via de zuidelijke lus.

Voor het verkavelingsvoorstel fase 1 en 2 is een MO-
BER opgemaakt en bijgevoegd in aparte bijlage bij de 
scoping. 
In het verkavelingsplan zijn de ontsluitingswegen her-
definieert maar het principe van een noordelijke lus 
met ontsluiting op de Moorselestraat en zuidelijke lus 
met ontsluiting ter hoogte van de N32 is behouden. 

Een zeer beperkt deel van de woningen ter hoogte van 
de Groenestraat zal ook via de Groenestraat-Rozen-
straat ontsloten worden, samen met het garagestraat-
je dat voorzien is voor de woningen van de Rozen-
straat. Het betreft ca. 13-tal loten en de ontsluiting van 
de private garage onder de meergezinswoning aan de 
Kortrijkstraat.
De ontwikkeling ten zuiden van de beek “Schonebeek” 
is opgesplitst in 2 fases. In de eerste fase blijft de 
Groenestraat behouden tot aan de bestaande wonin-
gen ter hoogte van de N32. In de tweede fase wordt de 
Groenestraat doorgeknipt ter hoogte van huisnummer 
58 (tweede bocht). De bestaande woningen worden 
dan via de nieuwe wegenis ontsloten.

effecten van zuidelijke ontsluiting
 ● aantal woonentiteiten = 333 - 364 bijkomende 

woongelegenheden
 ● geraamd aantal auto’s = 333 - 364 auto’s
 ● geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de 

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 225
 ● tijdens de ochtendpiek zijn er 150 vertrekken en 

75 aankomsten  (berekend op hoogste aantal 
geraamde woningen)

Hierbij werd rekening gehouden met volgende para-
meters:

 ● gemiddelde gezinsgrootte = 2,46
 ● GAVP op spitsuur in relatie tot woning = 0,28 

(GAVP = gemiddeld aantal verplaatsingen per 
persoon)

 ● modal split = 62% (deel van de verplaatsingen 
dat met de auto gebeurt)

 ● 1 auto per woonentiteit
 ● tijdens de ochtendpiek zijn 2/3 van de ver-

plaatsingen vertrekken en 1/3 aankomsten, ‘s 
avonds is het omgekeerd
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Het geraamd aantal autobewegingen afkomstig van 
deze zuidelijke ontsluiting zal toegevoegd worden aan 
de ventweg langsheen de N32. Dit aantal zal een stij-
ging teweegbrengen van ca 17% op de capaciteitbe-
nutting. De totale benutting zal stijgen naar ca. 55%. 
Er is nog voldoende restcapaciteit aanwezig op de 
ventweg. 
Binnen de cyclusduur van de verkeerslichten op de 
ventweg x N8 zullen er 4 tot 5 extra auto’s moeten 
afgewikkeld worden per groenfase. Dit is realiseerbaar 
binnen de huidige verkeerslichtenregeling. 

Binnen de MOBER wordt wel gesteld dat op piekmo-
menten, bij realisatie van fase 2 (de volledige zuidelij-
ke lus) en met behoud van de huidige lichtenregeling, 
en op de drukste momenten mogelijks een wachtrij 
kan ontstaan tot aan de ontsluiting. 
Men stelt hier dan ook dat op dat moment een verder 
afstemming met de wegbeheerde voor en optimali-
satie van de verkeerslichtenregeling noodzakelijk zal 
zijn. 
Het advies van AWV en MOW is dan ook gevraagd op 
de MOBER. 
Bij elke omgevingsvergunning zal eveneens het advies 
van AWV en MOW gevraagd worden en zal telkens 
een afweging gemaakt worden. In de voorschriften 
wordt dan ook opgenomen dat telkens een MOBER 
zal gevraagd worden om de bijkomende effecten te 
kunnen beoordelen.(zie ook plangeïntegreerde maat-
regelen)

effecten van noordelijke lus
 ● aantal woonentiteiten = 110 bijkomende 

woongelegenheden
 ● geraamd aantal auto’s = 110 auto’s 
 ● geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de 

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 68
 ● tijdens de ochtendpiek zijn er 45 vertrekken en 22 

aankomsten 
 ● Op vandaag wordt uitgegaan van een gelijkmati-

geverdeling over beide rijrichtingen. Indien dit zou 
wijzigen moeten beide rijrichtingen samengeteld 
worden. 
De ontsluiting zal zich dicht bij de ontsluiting naar 
de N32 bevinden waardoor een vlotte afwikkeling 
naar het hoger wegennetwerk gegarandeerd is.

Deze bijkomende autobewegingen zullen via de Moor-
selestraat verwerkt worden. Deze straat werd geselec-
teerd als een loutere woonstraat en heeft een capaci-
teit in functie van de leefbaarheid van 400 pae per uur 
per rijrichting.
De 45 vertrekkende zullen de capaciteitsbenutting van 
de Moorselestraat verhogen met ca. 5% per rijrichting. 
Dit is eerder een beperkte stijging. 

Het doel is de restgebieden, zijn de het gebied tussen 
de Moorselestraat en de spoorweg en het gebied in 
de hoek Moorselestraat/N32, in te vullen als centrum-
gebied waar wonen kan gecombineerd worden met 
ambachtelijke bedrijvigheid of kantoren (conform de 
huidige invulling Moorselestraat en Kortrijkstraat).
De effecten op de mobiliteit zullen gelijklopend zijn 
aan de huidige berekening waarbij het gebied ingevuld 
wordt als zuiver woongebied, ondanks de verschui-
ving in bestemming.

Een deel van het verkeer gegenereerd door de woon-
functie wordt dan vervangen door verkeer gegene-
reerd door bedrijven of kantoren bij de woning.

alternatieve ontsluiting
Er moet voldoende aandacht gaan naar alternatieven 
voor de wagen. 
Andere verplaatsingswijze binnen modal split voor 
Menen:

 ● 19% met de fiets
 ● 10% openbaar vervoer
 ● 8% te voet
 ● 1% ander

Er wordt aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid 
van het gebied voor fietsers en voetgangers. Er zijn 
reeds diverse fietsverbindingen en trage verbindingen 
aanwezig. Deze worden uitgebreid met bijkomende 
doorsteken. Het fietspad langsheen de N32  wordt ge-
herlocaliseerd in het park binnen de projectzone. 
Op termijn wordt langs de spoorweg ook een deel van 
het traject van de fietssnelweg voorzien.

De bestaande haltes voor openbaar vervoer zijn vol-
doende nabij gelegen om ook gebruikt te worden door 
de nieuwe bewoners. 

effecten op parkeren
In totaal zullen er circa 474 woonentiteiten voorzien 
worden in de verkaveling.
Dit betekent circa 474 auto’s die zullen aanwezig zijn 
op het terrein. (streven max. 1 wagen per gezin)
Maar er zullen daarnaast ook een groot aantal fietsen 
die aanwezig zijn, 500 tot 1500 fietsen.

Er moeten afspraken gemaakt worden rond parkeer-
normen van fietsers en auto’s. 
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In de MOBER wordt gesteld dat er in het verkavelings-
voorstel op vandaag een overaanbod aan parkeer-
plaatsen is en dat dit in hoofdzaak te wijten is aan het 
opleggen van openbare parkeerplaatsen. In de MO-
BER wordt dan ook gesuggereerd de parkeerplaatsen 
terug te brengen tot het minimum aantal noodzake-
lijk en een deel van dit openbaar domein ter beschik-
king te stellen voor andere activiteiten (fietsparking, 
groen,...).

Er dient gesteld te worden dat tussen de opmaak van 
de MOBER (op basis van de startnota) en het docu-
ment vandaag, de parkeernormen zijn bijgesteld van 
min. 0.5 parkeerplaatsen voor bezoekers per woning 
naar min. 0,3. 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● Voor de ontwikkeling van de projectzone is een 

masterplan opgemaakt die de ontwikkelingen ent 
op de bestaande structuren. Onderhavig RUP 
volgt het masterplan.

 ● In de projectzone wordt een fijnmazig fietsnetwerk 
voorzien dat aansluit op de bestaande fietsdoor-
steken. De bewoners van de nieuwe wijk kunnen 
zo op een vlotte manier het centrum van de stad 
Menen bereiken. De nieuwe fietspaden zorgen er 
ook voor dat de schoolgaande jeugd uit Moorsele 
en omstreken een sneller en veiliger alternatief 
heeft om de middelbare scholen in Menen te be-
reiken. Het nieuwe fietspad wordt voorzien in de 
centrale groenstructuur.

 ● Het fietspad langs de N32 wordt vanaf de nieuwe 
aansluiting weg van de N32 gebracht in de buffer 
en dit tot aan het kruispunt met de Kortrijkstraat. 
Dit is een onderdeel van het bovenlokaal func-
tioneel fietsnetwerk. Een veilige kruising dient 
gegarandeerd te worden.  

Ook ten noorden van de nieuwe ontsluiting wordt 
de optie het fietspad te verleggen naar de buffer 
open gehouden.

 ● Voor de ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer 
in het nieuw te ontwikkelen gebied worden 2 
autolussen voorzien. Er is geen verbinding tussen 
de twee lussen voorzien. Geen enkele autolus 
takt rechtstreeks aan op bestaande woonstraten 
met uitzondering een beperkte ontsluiting via 
Groenestraat - Rozenstraat, in hoofdzaak voor het 
geplande garagestraatje i.f.v. de Rozenstraat.

 ● Er is geen verbinding tussen de 2 lussen voorzien 
zodat er ook geen sluipwegen kunnen ontstaan.

 ● Er wordt een hiërarchie ingeschreven voor de 
wegenis voor de zone van het masterplan.

 ● De parkeernormen voor autostallingen maar ook 
voor fietsstallingen moeten vastgelegd worden in 
het RUP:

 ● 1 parkeerplaats per grondgebonden woning 
(voor bewoners)

 ● 1,3 parkeerplaatsen per woonentiteit in 
meegezinswoningen

 ● 0,3 parkeerplaatsen per woonentiteit voor 
bezoekers 

 De parkeerplaatsen worden best gebundeld binnen
 het projectgebied.

 ● Voor bedrijvigheid in de gemengde zones zal 
parkeren op eigen terrein moeten afgewikkeld 
worden.

 ● De opmaak van een MOBER wordt opgenomen in 
de voorschriften voor elke fase van de ontwikke-
ling ten einde telkens de bijkomende mobiliteitsef-
fecten te kunnen inschatten.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De opmaak MOBER bij aanvraag omgevingsver-

gunning wanneer een VK meer dan 250 woningen 
omvat of meer dan 200 parkeerplaatsen.

 ● De opmaak van een MOBER is ook vastgelegd in 
het PRIAK

andere maatregelen
De toekomstige bewoners moeten attent gemaakt 
worden op de alternatieve vervoersmogelijkheden 
(fietsvoorzieningen, bus, trein) zodat ze een welover-
wogen keuze maken ikv hun woon-werkverkeer en 
niet unimodaal voor de auto kiezen. 

conclusie
De geraamde 225 bijkomende autobewegingen in de 
spits afkomstig van de zuidelijke aantakking (autolus) 
zullen een effect veroorzaken maar kunnen beperkt 
worden mits de noodzakelijke maatregelen getroffen 
worden en de nieuwe aansluiting wordt uitgevoerd con-
form het overleg met AWV en MOW, dd. 28/05/2019, 
waarvan verslag in bijlage bij de scopingnota.
De geraamde 68 bijkomende autobewegingen in de 
spits afkomstig van de noordelijke ontwikkelingen zijn 
aan de lage kant en kunnen niet als een aanzienlijk 
effect beschouwd worden. 

De ontwikkelingen gaan bovendien gefaseerd uitge-
voerd worden.
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2.2.13  de gezondheid en de veiligheid van de 
mens

referentie
 ● Het doel van het RUP is om de resterende gron-

den aansnijbaar te maken voor wonen door het 
masterplan te vertalen in het RUP. 

 ● Daarnaast worden ook de voorschriften voor 
de aanpalende woonzones bekeken en zal een 
perceeltje van de bedrijventerreinen ten noorden 
meegenomen worden om de voorschriften te 
actualiseren.

 ● Het plangebied is een gebied met in hoofdzaak 
woonfunctie. Langs de invalswegen komen in het 
woongebied wel gemengde functies voor (handel, 
diensten en ambachtelijke bedrijvigheid) .

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

 ● Binnen een perimeter van 2 km rond het plan-
gebied zijn Seveso-inrichtingen aanwezig: nl. 
Capelle Pigments, Kortrijkstraat 153, 8930 Menen 
(lage drempel-inrichting, om ongeveer 150 m van 
het plangebied).

 ● Op ongeveer 3,3 km van het plangebied bevindt 
zich het hoge drempel SEVESO-bedrijf Sanac 
Logistics. 

 ● Het plangebied wordt ten oosten begrensd door 
de N32. De N32 is een bron van lawaaihinder. 
Op de geluidskaarten (zie punt 2.2.7) wordt het 
volledige nog te ontwikkelen gebied aangeduid als 
zone met hinder. De hinder reikt tot 140 à 200m 
ver vanaf de rooilijn. 
De eerste 12m vanaf de rooilijn betreft de geluids-
overlast overdag 35 à 70dB, wat 5dB boven de 
gestelde norm is. 
Tot ca. 50m van de rooilijn is dit nog 60 à 65 dB, 
wat nog steeds boven de gestelde norm (60dB) is. 
De zone tot 200m van de rooilijn valt binnen de 

55 à 60dB, wat net binnen de norm is maar waar 
toch gesteld wordt in het Richtlijnboek geluid en 
trillingen (MER) om hier maatregelen op te nemen 
die de overlast milderen.

beschrijving effect 
Het plan is een invulling en verfijning van het gewest-
plan. De hoofdcategorieën van de bestemmingen blij-
ven gelijk. 
Het RUP is in eerste noodzakelijk om het woonreser-
vegebied en woonuitbreidingsgebied te kunnen aan-
snijden.

Voor de reeds ontwikkelde gebieden (woongebied en 
bedrijvigheid) wordt de bestemming behouden; voor 
deze zones worden enkel de stedenbouwkundige 
voorschriften verfijnd.
Er dient wel rekening gehouden te worden dat een 
deel van dit te ontwikkelen gebied op vandaag binnen 
een zone met geluidshinder valt en er hiervoor bijko-
mende maatregelen zullen moeten genomen worden 
om de lawaaihinder te beperken.

plangeïntegreerde maatregelen
Nieuwe SEVESO-bedrijven worden uitgesloten uit het 
RUP.

In de voorschriften worden maatregelen opgenomen 
om de bestaande geluidshinder binnen de gestelde 
normen te brengen zodat de woonontwikkeling kan 
gebeuren. De woningen in gebieden met geluidshin-
der moeten de nodige isolatie en geluidsdempende 
maatregelen hebben zodat de leefkwaliteit qua geluid 
binnen gelijk kan gesteld worden aan een woning in 
een gebied met <55dB.

In de groenbuffer langs de N32 dient een geluidsberm 
en -muur te worden voorzien teneinde een deel van 
de geluidshinder op te vangen op verkavelingsniveau.

conclusie
 ● In de omgeving van het RUP liggen Seveso-

bedrijven, zodat bewoners en/of bedrijven in het 
plangebied risico’s lopen verbonden aan derge-
lijke 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 

 ● De uitvoering van het RUP zal voor de nieuwe 
inwoners geen bijkomende risico’s naar gezond-
heid meebrengen mits de nodige maatregelen 
genomen worden om de bestaande geluidshinder 
in te perken tot de effecten gelijk zijn aan zone 
<55dB. De nodige voorschriften worden hiervoor 
in het plan opgenomen.. 

2.2.14  de samenhang tussen de genoemde 
factoren

De ontwikkeling past in kader van het GRS waarbij de 
projectzone als voorkeurlocatie is geselecteerd om de  
woonbehoefte op te vangen. 

In kader van het gewestplan is het grootste deel van 
deze zone reservegebied voor wonen en dient om 
deze zone aan te snijden o.a. een plan te worden op-
gemaakt. Daarnaast wordt een deel reservegebied 
voor industriële uitbreiding mee opgenomen om ze 
te bestendigen en te verfijnen en wordt er een invul-
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ling gezocht voor een restgebied tussen de Moorsele-
straat en de spoorweg en in de hoek Moorselestraat/
N32 (wonen in combinatie met kantoor of bedrijf). De 
bestaande bedrijven langs de Moorselestraat en de 
Kortrijkstraat die in woongebied gelegen zijn kunnen 
behouden blijven onder voorwaarden .

Voor de ontwikkeling van de projectzone is een mas-
terplan opgesteld die de verweving met het bestaande 
weefsel op alle vlakken heeft afgetoetst. Deze zullen 
vertaald worden in de voorschriften van onderhavig 
RUP. 
De volledige ontwikkeling van het gebied is een invul-
ling van een restgebied tussen de kern van Menen en 
de N32 en zal gefaseerd ontwikkeld worden. Voor de 
eerste fase van ontwikkeling (deel woonuitbreidings-
gebied gewestplan) is een PRIAK afgesloten die een 
eerste verkaveling mogelijk maakt nog voor de goed-
keuring van het RUP. 

Ten opzichte van de geluidshinder die de N32 met zich 
meebrengt, zullen in de nieuwe ontwikkeling wel de 
nodige maatregelen moeten getroffen worden om een 
kwalitatief woonklimaat aan te bieden. Deze maatre-
gel worden mee opgenomen in de voorschriften 

conclusie
Geen aanzienlijk bijkomend effect.

2.3 relevante gegevens met inbegrip van de 
redenen waarom de initiatiefnemer meent 
geen plan-mer te moeten opmaken over-
eenkomstig art. 4.2.6, §1, 5° van het DABM

Het betreft een verfijning van het gewestplan waarbij 
o.a. de nodige stappen (opmaak van onderhavig RUP) 
genomen worden om het reservegebied voor wonen 

te kunnen aansnijden. Daarnaast wordt een stuk re-
servegebied voor industriële uitbreiding mee opgeno-
men om deze te bestendigen en te verfijnen, aanslui-
tend op het bestaande BPA. En wordt er een invulling 
gezocht voor een restgebied tussen de Moorselestraat 
en de spoorweg en in de hoek Moorselestraat/N32 
(wonen in combinatie met kantoor of bedrijf). De be-
staande bedrijven langs de Moorselestraat, gelegen in 
woongebied, kunnen behouden blijven en krijgen een 
wisselfunctie.

Onderhavig gebied ligt niet in landschappelijk waar-
devol gebied met uitzondering van een complex van 
biologisch minder waardevolle en waardevolle ele-
menten. Dit ligt grotendeels in de voorziene centrale 
groenzone en de beekvallei van de Schonebeek die 
hierin geïntegreerd wordt. De kans is reëel dat hiervan 
natuurwaarden verloren zullen gaan maar door deze 
groenzone kan een deel bewaard blijven of zich ont-
wikkelen tot nieuwe waardevolle natuurwaarden. 

Bij ontwikkeling van onderhavig RUP worden geen in-
grijpende effecten verwacht op de bodem, licht, lucht, 
energie- en grondstofvoorraden. Ook naar stoffelijke 
goederen zal er geen effect zijn gezien de ontwik-
kelingen op initiatief van de eigenaars gebeurd. De 
bestaande bedrijven langs de Moorselestraat kunnen 
behouden blijven, en krijgen een wisselbestemming 
met wonen. 
Er zijn geen beschermde elementen of elementen van 
de inventarissen aanwezig. Bijna het volledige gebied 
is ook al opgenomen op de CAI inventaris. Er zijn bij 
gevolg geen aanzienlijke effecten op het cultureel erf-
goed te verwachten.

Er worden ook maar minimale effecten verwacht op de 
waterhuishouding gezien het behoud en incorporeren 

van de beekvalleien in het plangebied, in de centrale 
groenzone. 
Naar mobiliteit zal er een redelijke impact zijn. Door de 
gescheiden verkeersafwikkeling en het vermijden van 
belasting van de woonstraten, zal de druk door gemo-
toriseerd verkeer beperkt blijven. Voor trage wegge-
bruikers zullen de effecten eerder positief zijn doordat 
de doorwaadbaarheid van het gebied vergroot. 

Er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke 
bijkomende effecten moeten verwacht worden. 
Bij de effectieve ontwikkeling van het gebied zal wel 
bijkomende aandacht moeten besteed worden aan 
geluidsmaatregelen zodat de nieuwe woningen geen 
last hebben van de reeds aanwezige geluidshinder in 
het gebied en zodat de woningen qua geluidshinder 
binnen gelijk kunnen gesteld worden aan woningen in 
een zone met <55db.
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MOGELIJKE INSTRUMENTEN EN MOGELIJKE INSTRUMENTEN EN 
FLANKERENDE MAATREGELENFLANKERENDE MAATREGELEN

1 engagementsverklaring

Er is een principieel akkoord (PRIAK) afgesloten 
met de hogere overheid voor de ontwikkeling van 
het gebied volgens het opgestelde masterplan, dd 
04/10/2018.

De stad Menen gaf in de gemeenteraad van 27/08/2018 
een gunstig advies mits enkele voorwaarden:

 ● Gezien niet het volledige WUG-gebied in het 
PRIAK wordt gevraagd - enkel de eigendom van 
de projectontwikkelaar - wordt gevraagd om bij de 
verkaveling een concept uit te werken als informa-
tief document bij de latere aanvraag voor de ver-
kaveling (onderwerp van het PRIAK) voor het vol-
ledige WUG-gebied (als samenhangend geheel) 
en de restanten van het omliggende woongebied, 
zoals in bijgevoegd plan aangeduid. 
Hiermee kan de aanvrager motiveren of de 
aanvraag kan geïntegreerd worden (passend 
is binnen de bestaande context en toekomstige 
invulling van de aanpalende omgeving) o.a. gara-
gestraat, inkompoort t.h.v. de Kortrijkstraat, traject 
van de Kruishoekbeek en groene omgeving.

 ● Rekening houden met de ontwikkeling van een 
garagestraat wat voor de buurt een noodzaak 
betekent qua veiligheid en bereikbaarheid en een 
oplossing zal bieden voor het nijpende parkeer-
probleem en de huidige onvoldoende toegankelijk-
heid voor de hulpdiensten.

 ● Om tot een goede mobiliteitsimpact voor dit aan 
te snijden gebied te komen, wordt voorgesteld 
om  ook al bij de eerste fase (eerste aanvraag 

tot verkaveling) een moberstudie toe te voegen 
waarin de gefaseerde aanpak voor het totale ge-
bied van het masterplan in aanmerking komt.

 ● Rekening houden met de gemaakte opmerkin-
gen in het overleg met de hogere overheden op 
05-10-2017.

Het PRIAK omvat volgend besluit:
Het principieel akkoord tot ontwikkeling van het woon-
uitbreidingsgebied WUG Hagewinde (Menen), aange-
vraagd door dhr. Alex De Cuyper, wordt verleend, mits 
de volgende voorwaarden:

 ● Bij de verkavelingsaanvraag moet een informatief 
inrichtingsplan gevoegd worden. 
Hiermee wordt de samenhang van het WUG met 
het woonreservegebied aangetoond. Tevens 
wordt zo aangetoond dat voldaan wordt aan de 
opmerkingen uit het overleg met de hogere over-
heden van 5/10/2017.

 ● Bij de verkavelingsaanvraag wordt, naast de 
parkeerbehoefte van de aanvraag zelf en in 
samenspraak met de stad Menen, ook een oplos-
sing geboden voor de parkeerproblematiek in de 
Rozenstraat.

 ● Bij de verkavelingsaanvraag wordt een MOBER 
gevoegd om zo de mobiliteitsimpact te kunnen in-
schatten. Hierbij wordt de gefaseerde aanpak met 
inbegrip van het woonreservegebied als uitgangs-
punt genomen.

 ● De minimumdichtheid van het te ontwikkelen 
gebied bedraagt 25 woningen per hectare. 

 ● Een principieel akkoord verplicht de stad ertoe, 
conform VCRO art. 5.6.6.§2, binnen het jaar een 
voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan op te 
maken;

2 inrichtingsplan projectzone

Voor de invulling van de projectzone is een masterplan 
opgemaakt in opdracht van de ontwikkelaars waarbij 
de stad Menen als stakeholder is geconsulteerd.
De stad wenst dit masterplan dan ook verder te reali-
seren en het te vertalen in onderhavig RUP.
In de projectzone worden 323 tot 470 woningen voor-
zien.

Zie ook Planningsopties, punt 5 gewenste structuur. 
De stad heeft echter wel opmerkingen bij het aange-
paste plan die eruit gevolgd is. Zie advies die gegeven 
is in kader van het principieel akkoord (zie voorgaand 
punt engagementsverklaring)

2.1 verkavelingsplan - MOBER
Mede door de toekenning van het PRIAK is een ver-
kavelingsplan in opmaak voor de eerste fase van de 
projectzone.
In kader van de ontwikkeling is ook de fase 2 mee op-
genomen in het ontwerp en is een MOBER opgemaakt 
om de effecten van de mobiliteit op zowel fase 1 als 
fase 2 van de projectzone (volledig gebied ten zuiden 
van de beek Schonebeek) Deze fases hebben invloed 
op de nieuwe ontsluiting N32.
De MOBER is bijgevoegd als losse bijlage bij de sco-
pingsnota. 

2.1.1 Niet technische samenvatting en conclu-
sies MOBER

 ● Programma : de 1e fase van het project omvat de 
realisatie van 114 wooneenheden ; in een 2e fase 
worden 219 wooneenheden gerealiseerd (totaal 
aantal wooneenheden in eindfase = 333). De 
woonontwikkeling zal bereikbaar zijn via een nieu-
we ontsluitingsstructuur langsheen de uitrit N32. 
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In de eindfase zal alle projectverkeer (uitgezon-
derd Groenestraat nr. 58, bewoners met parkeer-
gelegenheid in de nieuwe ‘garageweg’ en loten 29 
t.e.m. 41 in het zuiden van het projectgebied) in- 
en uitrijden via deze nieuwe ontsluitingsstructuur.

 ● Historiek woonontwikkelingszone Hagewinde:
 ● PCV-nota : de ontsluiting via N32 werd onder-

zocht waarbij de mogelijke effecten hiervan 
werden samengevat in een PCV-nota. Hierin 
werd eveneens de inrichtingspricipes van de 
nieuwe ontsluiting vastgelegd. De PCV-nota 
veronderstelde een ontdubbelde ontslui-
ting, zowel via de uitrit van de N32 als via de 
Moorselestraat.

 ● RUP Hagewinde : in de startnota van het 
RUP werden enkele voorwaarden gesteld 
m.b.t. de interne circulatie, de garageweg 
achter de Rozenstraat en het knippen van de 
Groenestraat (zonder bereikbaarheid bestaan-
de woningen aan te tasten). Het legt eveneens 
een minimum parkeernorm op voor zowel 
wagens als fietsen.

 ● Ontwikkeling M-tower : ten noorden van het 
projectgebied, in de Krommebeekstraat, zal 
een kantoorsite ontwikkeld worden. Dit zal een 
verwachte invloed hebben op de toekomstige 
verkeersafwikkeling en wordt daarom op vraag 
van de stad Menen in rekening gebracht bij de 
toekomstige capaciteitsbeoordeling.

 ● Bereikbaarheid voor zachte weggebruikers : 
het uitgebreid en fijnmazig intern zacht netwerk 
zorgt voor een grote doorwaadbaarheid van het 
projectgebied. Er worden zachte verbindingen met 
het omliggende bestaande netwerk gecreëerd 
; zowel in noordelijke, zuidelijke, westelijke als 
oostelijke richting (zie hoofdstuk 5.1.1). Het fiets-
pad langsheen N32, die gezien wordt als primaire 

fietsas, maakt deel uit van het projectgebied en 
werd geïntegreerd in het ontwerpplan.

 ● Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer :
 ● Door de nieuwe ontsluitingsstructuur langs uitrit 

N32 zal het verkeer naar de projectzone via 
het kruispunt N32 x Moorselestraat verlopen. 
Het uitgaande projectverkeer zal zich verder 
verdelen over het (dubbel) kruispunt N32 x N8 
(Kortrijkstraat). Gezien het gaat om een woon-
functie en hierbij vooral woon-werkverkeer van 
belang is, worden de kruispunten beoordeeld 
voor de meest maatgevende momenten, i.e. : 
ochtendspits voor KP N32 x N8 en avondspits 
voor KP N32 x Moorselstraat.

 ● De geraamde verkeersgeneratie werd toege-
deeld aan de verschillende richtingen waarna 
het functioneren van de kruispunten in de 
toekomstige toestand (incl. verkeersgeneratie 
M-tower) beoordeeld werd. Hieronder worden 
de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de verkeers-
afwikkeling in de huidige toestand beschreven 
Complex N32 x N8 (ochtendspits) :

 ○ westelijk gedeelte : verminderde verkeersaf-
wikkeling vanuit uitrit N32 noord richting het 
middensas om dan verder te rijden in noor-
delijke richting op de N32. Projectverkeer 
die de N32 in zuidelijke richting wil vervolgen 
is genoodzaakt om zich over het kruispunt 
te begeven, aangezien de ontsluiting zich 
reeds op de uitrit van de N32 bevindt en 
het dus niet mogelijk is om via de tunnel te 
rijden. Dit zorgt in fase 1 voor een beperkte 
toename van de wachtrijen. In fase 2 zorgt 
dit ervoor dat op de drukste momenten de 
wachtrijen tot aan de ontsluiting van de 
woonontwikkeling reiken indien de lichtenre-
geling niet bijgestuurd wordt. De keuze voor 

een unieke ontsluiting op deze tak weegt in 
de eindfase sterk door.

 ○ oostelijk gedeelte : daar in de huidige 
toestand de meest kritische beweging op 
de oostelijke tak (N8) werd waargenomen, 
is deze in de toekomstige situatie verscho-
ven naar de linksafslagbeweging vanuit het 
westen (linksafslagstrook op het middensas 
richting inrit N32 noord).

 ○ kruispunt N32 x Moorselestraat (avond-
spits) : verminderde verkeersafwikkeling 
voornamelijk op oostelijke en westelijke tak 
(Moorselestraat). Dit kan echter niet louter 
toegewezen worden aan de verkeerstoena-
me, gezien er in de huidige toestand reeds 
een slechte doorstroming waargenomen 
wordt. Een verklaring kan gevonden worden 
bij beperkte groentijd en de niet-conflictvrije 
verkeerslichtenregeling voor wat de zijtak-
ken betreft.

 ● Het totale parkeeraanbod voldoet aan de richt-
lijnen van het RUP. Er worden meer private 
parkeerplaatsen voorzien dan vastgelegd in het 
RUP, maar minder publiek toegankelijke parkeer-
plaatsen. Dit heeft als gevolg dat de impact op het 
openbaar domein beperkter zal zijn. Zowel het 
voorziene aanbod aan openbare plaatsen, als het 
in het RUP verankerd openbaar aanbod worden 
als eerder hoog geëvalueerd.

 ● Verkeersleefbaarheid : in de 1e fase van het pro-
ject is ontsluiting via Rozenstraat – Groenestraat 
nog mogelijk. Om overlast in de Rozenstraat te 
beperken wordt aanbevolen de realisatie van de 
ontsluitingsstructuur in tijd naar voor te schuiven.
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2.1.2 studie geluid
Door Acoustical Engineering NV: Christian Busschots, 
erkende MER-deskundige geluid & trillingen is een ge-
luidsstudie uitgevoerd naar de impact bij verkavelen 
van de projectzone en dit op basis van het Masterplan.
Gezien op vandaag nog geen zicht is of de effectieve 
invulling van het volledige gebied en gezien er ook nog 
geen zicht is op de effectieve ontwikkeling en invulling 
van de woningen, kan nog geen gedetailleerde studie 
uitgevoerd worden en wordt aangeraden om bij elke  
ontwikkeling een gespecificeerde akoestische studie 
per deel te maken.

In de studie komt men tot volgende conclusies. De 
nota zelf is integraal bijgevoegd in bijlage bij de sco-
pingnota.

Conclusie:
Voor bestaande bewoning geldt een eis van Lden van 
65 dB(A), terwijl dit voor nieuw te bouwen woningen 
een eis van Lden van 55 dB(A) is. Het moge duidelijk 
wezen dat dit afwegingkader voor nieuwe bebouwing 
zeer streng is en aangeeft dat randvoorwaarden nodig 
zijn om nieuwe woonontwikkelingen in een (stedelijk) 
woongebied mogelijk te maken.
In het geval van een overschrijding van deze waarden 
dienen er geluidsmilderende maatregelen gezocht te 
worden voor de ontworpen toestand.

Voor het gedeelte ten noorden van het rond punt 
(aansluiting naar de nieuwe verkaveling) wordt een 
geluidsberm met een hoogte van 4 meter voorzien 
met daarbovenop een geluidsscherm met een hoogte 
van 2 meter. Ten zuiden van het rond punt kan slechts 
over een beperkte lengte een dergelijke wal/scherm 
aangelegd worden, omwille van de aanwezigheid van 
nutsvoorzieningen.

Aangezien voor de nieuwbouwwooneenheden een 
buffering niet overal (wel voor fase 2 en het noordelijke 
deel van fase 1) voldoende afscherming kan bieden, 
zal het opleggen van voldoende geluidsisolatie bij de 
verkavelingsvergunning en/of bij de bouwvergunning 
de enige garantie bieden om bij deze nieuwe woon-
eenheden een normaal akoestisch comfort of een ver-
hoogd akoestisch comfort te kunnen voorzien.
Bij de inplanting van de nieuwe bewoning moet reke-
ning gehouden worden met het heersend omgevings-
geluid en moet een maximale akoestische kwaliteit 
binnenshuis nagestreefd worden. Dit kan door bijvoor-
beeld een adequate geluidsisolatie. Bijkomend kan de 
interne organisatie van de nieuwe gebouwen er voor 
zorgen dat hier toch kwalitatieve wooneenheden gere-
aliseerd worden.

Er wordt daarom als milderende maatregel voorge-
steld om een akoestisch onderzoek uit te voeren van 
de site en omgeving bij concrete projecten.

De norm NBN S 01-400-1:2008 – geeft de akoesti-
sche criteria voor woongebouwen. Afhankelijk van het 
omgevingsgeluid wordt de minimale gevelisolatie be-
paald. 

Voor de woningen met een niveau beneden 60 dB(A) 
wordt een geluidsisolatie gevraagd van 26 dB(A) voor 
normaal akoestisch comfort en 30 dB(A) voor ver-
hoogd akoestisch comfort.. 
Voor een achtergrondniveau van 65 dB(A) geldt een 
isolatiewaarde van 31 (normaal) en 36 (verhoogd) 
akoestisch comfort.
De huidige technische mogelijkheden zijn hiertoe vol-
doende aanwezig om dit te kunnen realiseren.
Het toetsen aan de norm NBN S01-400-1:2018 is aan-
gewezen.

Mits het aanleggen van de berm met scherm en het 
opleggen van een akoestische isolatie zoals beschre-
ven in de Belgische Norm NBN S 01- 400-1: 2008 kan 
gegarandeerd worden dat er geen aanzienlijke effec-
ten zullen optreden.

Voor het RUP worden  maatregelen/aanbevelingen ter 
optimalisatie, niveau RUP aangegeven:
Bij de algemene voorschriften voor een woonproject-
zone, wordt bij de beschrijvende nota opgenomen dat 
akoestische onderbouwing van de ontwikkeling dient 
te worden aangetoond. Een toetsing aan de norm 
NBN S 01-400-1 - akoestische criteria voor woonge-
bouwen is hiervoor het aangewezen instrument. 

Ook op projectniveau zijn maatregeln te treffen die 
meten meegenomen worden:

 ● Noodzakelijk maatregel projectniveau 
De gedifferentieerde referentiewaarde voor nieuwe 
woonontwikkelingen worden ter hoogte van de 
1ste lijnsbebouwing (toekomstige gebouwen in het 
plan) (langsheen de N32) op enkele plaatsen (in 
fase 1 ten zuiden van het scherm en in fase 2 ter 
hoogte van het ronde punt) overschreden. In het 
geval van een overschrijding van deze waarden 
dienen er geluidsmilderende maatregelen gezocht 
te worden voor de ontworpen toestand. 
Aangezien voor een beperkt aantal van de nieuw-
bouwwooneenheden een buffering niet mogelijk 
is, zal het opleggen van voldoende geluidsisolatie 
bij de verkavelingsvergunning en/of bij de bouw-
vergunning de enige garantie bieden om bij deze 
nieuwe wooneenheden een normaal akoestisch 
comfort of een verhoogd akoestisch comfort te 
kunnen voorzien.  
Bij de inplanting van de nieuwe bewoning moet 
rekening gehouden worden met het heersend 
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omgevingsgeluid en moet een maximale akoes-
tische kwaliteit binnenshuis nagestreefd worden. 
Dit kan door bijvoorbeeld een adequate geluids-
isolatie. Bijkomend kan de interne organisatie van 
de nieuwe gebouwen er voor zorgen dat hier toch 
kwalitatieve wooneenheden gerealiseerd worden.
Er wordt daarom als milderende maatregel voorge-
steld om een akoestisch onderzoek uit te voeren 
van de site en omgeving bij concrete projecten.

 ● Flankerende aanbevelingen 
Onderstaand worden enkele aanbevelingen op-
genomen die in de toekomst een algemeen beter 
geluidsklimaat kunnen realiseren.

 ● Snelheidsbeperking 
De snelheid speelt een belangrijke rol in globale 
reductie. Dit is een goedkope maatregel. Indien 
de actuele snelheid met 20 km/h verlaagd wordt 
zal er een geluidsdaling met maximaal ca. 2 
dB(A) optreden.

 ● Stille wegdekken 
Momenteel lopen er verschillende studies door 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarbij 
teststroken zijn aangelegd. Dit om de prestaties 
van geluidsarme wegdekken in kaart te bren-
gen. De resultaten zijn nog wisselend (i.v.m. 
geluidsreductie en duurzaamheid). Op basis 
van deze onderzoeken kunnen nieuwe toplagen 
in een latere fase eventueel in het wegverhar-
dingsbeleid worden geïntegreerd.  
Indien Asfalt voor Geluidsarme Toplagen gehan-
teerd zou worden kan momenteel aangenomen 
worden dat een geluidsreductie van tot onge-
veer 3 dB(A) kan optreden. Deze reductie is wel 
afhankelijk van het type voertuigen en ook de 
snelheid van de voertuigen. Daarnaast nemen 
de prestaties in de tijd af.

 UITLEG PLANOPBOUWUITLEG PLANOPBOUW

Uitgaande van de gewenste structuur, het planopzet 
en de inrichtingsprincipes voor de diverse onderdelen 
van het plangebied omvat het grafisch plan diverse 
bestemmingsgebieden. 

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

1 zonering

1.1 Art. 1: gesloten bebouwing
Deze zone is specifiek voor de gesloten bebouwing in 
de Rozenstraat, gezien het specifieke karakter van de 
straat t.o.v; de rest van het gebied. De voorschriften 
streven naar een behoud van de bestaane toestand.

Voor de woningen aan de Rozenstraat wordt de mo-
gelijkheid geboden een garage of berging te voorzien 
bij de ontwikkeling van art. 4 en binnen de zone art. 4.

Art. 2 en 3: centrumbebouwing Moorselestraat en 
centrumbebouwing Kortrijksestraat
Deze zone streeft naar het behoud van de stroken met 
gemengde functies langs de Moorselestraat en de 
Kortrijkstraat. In deze zone kunnen naast woonfunc-
ties ook aan het wonen verwante en niet hinderlijke 
activiteiten voorzien worden als handel en diensten/
kantoren.

Er is een deelzone aangeduid waar kleinschalige be-
drijvigheid, niet hinderlijk voor de omgeving, naast het 
wonen kan voorzien worden langs de Moorselestraat 

en een deelzone voor een architecturaal accent aan 
de Kortrijkstraat.

1.2 Art. 4: residentiële bebouwing
Deze zone omvat de open bebouwing ter hoogte van 
de Akkerwindestraat, Schonebeek.
Het doel is de bebouwing te behouden en waar moge-
lijk de kans te creëren van te verdichten.

1.3 Art. 5: Projectzone en Art. 6 overdrukzone 
centrale groene ruimte

Deze zone omvat bijna het volledig te ontwikkelen 
gebied, gezien er gestreefd wordt naar een aaneen-
sluitend geheel, ook indien er gefaseerd wordt in de 
uitvoering. 
Er wordt gestreefd naar een mix van woontypologiën 
in een groene omgeving. Om deze kwalitatieve groe-
nomgeving te realiseren wordt een centrale zone aan-
geduid in overlay met een minimale oppervlakte.
Deze zone zal eveneens instaan als drager van de 
trage wegen.
De beekvalleien worden mee opgenomen in deze 
zone.

1.4 Art. 7: groenbuffer
Langs de N32 wordt een groenbuffer voorzien die vol-
doende breed is om naast visuele bufferring ook een 
deel geluid te bufferen.

1.5 Art. 8: zone voor bedrijvigheid
Dit is een klein gebied ten noorden van de spoorweg. 
De zone is destijds buiten de opmaak van het aanpa-
lende BPA gevallen en is nog steeds reservegebied. 
Gezien deze restpercelen gekneld zitten tussen enkel 
bedrijvigheid worden mee opgenomen. De bestaande 
activiteiten kunnen behouden blijven. 
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1.6 Art. 9 en 10: openbaar domein en trage 
wegen

Hierin wordt alle wegenis en openbaar domein in on-
der gebracht. Bij latere ontwikkelingen wordt het open-
baar domein ook bij dit artikel gevoegd.

Voor trage wegen is er nog een bijkomende aandui-
ding in overlay waarbij de voornaamste aansluitingen 
voor fietsers en voetgangers worden aangegeven.

1.7 Art. 11: waterloop
De bestaande waterlopen, de Schonebeek en de 
Kruishoekbeek, wordt op het bestemmingsplan aan-
geduid. De waterlopen moeten behouden blijven in 
open bedding.

OP OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTENTE 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 “Ieper-Poperinge” goedgekeurd met K.B. 13-08-
1979 en latere wijzigingen, zijnde de voorschriften van.

 ● Reservegebieden voor woonwijken (KB 14/08/79)
 ● woongebied
 ● woonuitbreidingsgebied
 ● Reservegebied voor industriële uitbreiding (KB 

14/08/79) 

 J verkavelingen
 ● 1156/1: ggk 25/05/1998
 ● 1156/3: ggk 30/06/2009
 ● 1075/1: ggk 10/10/1984
 ● 1075/2: ggk 08/03/2004
 ● 1075/3: ggk 14/04/2014
 ● 121.407/2: ggk 07/07/1967
 ● 1024/2: ggk 30/01/1991
 ● 121.447/2: ggk 04/08/1972

RUIMTEBALANS RUIMTEBALANS 

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. 2.2.6 § 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 ge-
westplan.

Aangezien de bronbestemmingen wordt bepaald door 
het gewestplan gelden de categorieën van gebieds-
aanduiding, 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 

RUP, voorwaardelijke tekst

GWP, voorwaardelijke tekst

BPA, voorwaardelijke tekst

ruimtebalans
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gevolg van onvoldoende kennis van terrein- en eigen-
domsgrensgegevens.
De gewestplanbestemmingen worden als volgt inge-
deeld in hoofdcategoriën:

Categorie Wonen:
 ● Reservegebieden voor woonwijken (KB 14/08/79)
 ● woongebied
 ● woonuitbreidingsgebied

Categorie bedrijvigheid:
 ● Reservegebied voor industriële uitbreiding (KB 

14/08/79) 

Dit alles leidt tot de ruimtebalans van het RUP.
Onderstaande tabel geeft de wijzigingen aan van 
categorie van gebiedsaanduiding van de bestem-
mingszones van het RUP.  
Bestemmingen voor water, groen en openbaar do-
mein worden als een verfijning van gebiedscategorie 
wonen gezien. Overdrukzones zijn een verfijning van 
de onderliggende bestemming en nemen bijgevolg 
deze gebiedscategorie over.

bestemmingen voorzien in het RUP bestemmingen voor inwerking-
treding van het RUP
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Art. 1 gesloten bebouwing 0ha 40a 20ca wonen 0ha 40a 20ca
Art. 2: Centrumbebouwing 
Moorselestraat 3ha 06a 64ca wonen 3ha 06a 645ca

Art. 3: Centrumbebouwing 
Kortrijkstraat 0ha 82a 01ca wonen 0ha 82a 01ca

Art. 4: Residentiële bebouwing 3ha 63a 66ca wonen 3ha 63a 66ca
Art. 5: Projectzone 18ha 89a 40ca wonen 18ha 89a 40ca
Art. 6: Overdrukzone centraal 
groengebied - onderliggende 

bestemming -

Art. 7: Groenbuffer 1ha 45a 75ca wonen 1ha 45a 75ca
Art. 8: Zone voor bedrijvigheid 0ha 94a 18ca bedrijvigheid 0ha 94a 18ca
Art. 9: Openbaar domein 2ha 64a 32ca wonen 2ha 64a 32ca
Art. 10: Trage weg verbinding in 
overlay - onderliggende 

bestemming -

Art. 11: Waterloop 0ha 74a 79ca wonen 0ha 74a 79ca
TOTAAL 32ha 60a 96ca 31ha 66a 78ca 0ha 94a 18ca
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REGISTER PLANBATEN, REGISTER PLANBATEN, 
 PLANSCHADE, COMPENSATIE PLANSCHADE, COMPENSATIE

In artikel 2.2.5 §1, 9° van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening (VCRO), is de verplichting opgenomen 
om percelen waarop een bestemmingswijziging ge-
beurt die aanleiding kan geven tot planschade, plan-
baten, kapitaalschade- of gebruikerscompensatie, op 
te nemen in een register, al dan niet grafisch, binnen 
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  
enerzijds en van de bestemmingen in het voorlig-
gende RUP anderzijds wordt nagegaan of delen van 
het plangebied in aanmerking kunnen komen voor 
planschade, planbaten of bestemmingswijzigingscom-
pensatie. Deze toelichting en het bijhorende grafisch 
register wijzen enkel de kadastrale percelen aan en 
visualiseren de bestemmingswijzigingen die mogelijks 
aanleiding kunnen geven tot een bepaalde vergoe-
dingsregeling 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 aan-
merking komen voor planschade verband met een wij-
ziging 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.

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

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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SCHARNIERMOMENTEN SCHARNIERMOMENTEN 
PLANNINGSPROCESPLANNINGSPROCES

1 Adviezen en inspraakreacties op de 
startnota

1.1 overzicht van adviezen en inspraakreacties

1.1.1 adviezen
De ontvangen adviezen zijn bijgevoegd in bijlage.

 J provincie West-Vlaanderen
Voor de provincie voldoet de startnota aan de juridi-
sche vereisen. Het RUP is in lijn met het PRS en het 
GRS.
Men heeft geen inhoudelijke opmerkingen voor wat 
betreft het aansnijden van het woonreservegebied en 
het woonuitbreidingsgebied. 
Voor het stuk bedrijventerrein is het niet duidelijk 
waarom dit meegenomen wordt of wat er onderzocht 
wordt. Er wordt niet aangegeven wat deze verfijning 
betekent.

behandeling:
De stad wenst de voorschriften van het reservegebied 
voor bedrijvigheid te verfijnen en te laten aansluiten 
met het bestaande BPA waarmee het reservegebied  
destijds is geactiveerd. Dit restgebied is toen niet mee-
genomen geweest.
In de scopingnota wordt een verdere verduidelijking 
opgenomen waarom de zone voor bedrijvigheid mee 
wordt opgenomen, o.a. onder Planningsopties, punt 3: 
knelpunten en potenties, en punt 5: gewenste struc-
tuur.

 J De Lijn
Geen opmerkingen over de startnota.

 J Departement mobiliteit & openbare werken
Het departement MOW heeft volgend opmerkingen:

 ● Het is de bedoeling zo weinig mogelijk verkeer te 
laten ontsluiten via de N32. Dus verkeergenere-
rende activiteiten kunnen niet toegelaten worden 
op de projectsite. De gehanteerde parkeernorm is 
niet toereikend genoeg voor een polyvalente zaal.

 ● volgens het nieuwe v-plan ter hoogte de site is 
een conflictvrije linksaf voorzien. Daarenboven 
is het dwarsprofiel ook breed genoeg om keren 
mogelijk te maken.

 ● de stelling dat er 0.9 auto’s per woning worden 
voorzien is gezien de typologie van de woningen 
niet realistisch. Er dient ook nagedacht te worden 
over de impact van een polyvalente zaal op de 
parkeernorm.

 ● Bij de noordelijke lus dient moet er gekeken wor-
den waar de interne ontsluitingsweg aansluit op 
de Moorselestraat. De zichtbaarheid dient hier als 
belangrijke factor meegenomen te worden.

 ● Bij elke bouwaanvraag dient een MOBER op-
gemaakt te worden gezien de hoeveelheid aan 
woningen.

 ● Men wijst in hun advies ook naar de aanwezigheid 
in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven 
Kortrijk-Wevelgem en brengen hierbij een paar 
punten onder de aandacht:

 ● vrijwaren van obstakelvrije vlakken rond de 
luchthaven, respecteren van de maximale 
bouwhoogte.

 ● vermijden aantrekken vogels
 ● bij iedere bouwaanvraag dient het advies ge-

vraagd te worden aan het Directoraat-generaal 
Luchtvaart.

Het departement concludeert dat de startnota duidelijk 
weergeeft wat de opzet is van het RUP maar dat op 
vlak van mobiliteit er nog aanvullingen dienen te ge-
beuren voor parkeernorm, bijkomende verkeersgene-
ratie, impact op de kruispunten, ontsluiting noordelijke 
lus.

behandeling
Gezien er geen draagkracht is van de omwonenden 
en er een negatief advies is van dep. MOW wordt de 
mogelijkheid tot inrichten van een polyvalente zaal niet 
verder meegenomen in het voorontwerp. De scoping-
nota is aangepast.

De 0,9 voertuigen per wooneenheid zijn de norm over-
genomen uit de survey gemeentemonitor voor Menen 
2017. De stad beslist in het RUP, conform het bouw-
reglement, min. 1 voertuig per wooneenheid hanteren 
+ ruimte voor bezoekers en zal ook rekening houden 
met de MOBER die gevraagd wordt bij verkavelen.
De scopingnota is aangepast.

Bij de opmaak van het bestemmingsplan en later in-
richtingsplan/verkaveling zal rekening gehouden wor-
den met de zichtbaarheid naar aansluiting op de Moor-
selestraat.

De opmaak van een MOBER is opgenomen in de mil-
derende maatregelen, echter in de voorschriften van 
een RUP kan niet verwezen worden naar een bijko-
mende procedure als de opmaak van een MOBER. 
Wel zal opgenomen worden dat bij elke fase van de 
ontwikkeling telkens (informatief) bij de omgevings-
vergunning aangegeven wordt hoe de mobiliteit (par-
keren, ontsluiting e.d.) opgevangen en afgewikkeld 
wordt en dit in kader van de volledige zone. 
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In de PRIAK is eveneens effectief opgenomen dat bij 
een verkavelingsaanvraag een MOBER dient toege-
voegd te worden. De PRIAK is slechts van kracht op 
het woonuitbreidingsgebied.

In kader van de opmerking van departement MOW 
betreffende de luchtvaart, is het Directoraat-Generaal 
Luchtvaart om bijkomend advies betreffende de start-
nota gevraagd. Dit advies is op vandaag nog niet ont-
vangen en zal opnieuw gevraagd worden in kader van 
de adviesvraag van het voorontwerp RUP.
De luchtvaartadvieskaart is bijgevoegd in de scoping-
nota onder het punt stoffelijke goederen, pag.37.

 J Departement omgeving
De directie planning heeft geen opmerkingen op het 
huidige onderzoek naar potentiële milieueffecten. 

 J Agentschap Wonen Vlaanderen
Het agentschap Wonen Vlaanderen geeft een gunstig 
advies. Men pleit om de sociale woningen vooral in de 
zuidelijke helft te voorzien en een zone te voorzien in 
het RUP achter Rozenstraat waar minimaal 10% so-
ciale huurwoningen worden voorzien. Deze locatie is 
namelijk beter ontsloten voor mensen waar de kans 
groter is dat ze niet over eigen vervoer beschikken.
Verder is men positief over een parkeerhaven ipv een 
parkeerstraatje. Er wordt aangegeven dat dit meer 
omgevingskwaliteit biedt.
Het is ook positief dat de parkeer- en verkeersdruk 
niet wordt afgewenteld op de omliggende woonstraten 
maar op de hoofdassen.
Voor de wisselbestemming bedrijvigheid/wonen is het 
misschien wel wenselijk de bedrijvigheid te laten uitdo-
ven en de nabestemming wonen te activeren.

De nieuwe invulling op de hoek Kortrijkstraat/N32 
biedt mogelijkheden voor vb meergezinswoningen 
maar mag geen schaalbreuk teweeg brengen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de trage verbin-
dingen. Naast de noordzuidas wordt de vraag gesteld 
of er ook gedacht is aan de oost-west verbindingen.

Voor het departement is het niet wenselijk dat er 
woonontwikkeling komt op de percelen tussen de Pro-
cessiestraat en de Moorselestraat. De noordelijke kant 
van het plangebied leidt zich minder tot woonontwikke-
ling gezien de aanwezigheid van de spoorweg en de 
hoogspanningskabels. Deze locatie is meer geschikt 
voor kantoren en bedrijvigheid.

De hinder van de N32, geluid en fijn stof, wordt niet 
voldoende gebufferd. De voorziene groenbuffer is nu 
te klein en zou beter uitgebreid worden ook al gaat dit 
ten koste van enkele woningen.

behandeling:
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verde-
ling van een divers aanbod aan woningen over het 
volledige terrein. Op vandaag heeft de stad Menen 
het sociaal objectief gehaald voor wat betreft huurwo-
ningen en kavels in reeds uitgevoerde of gepland in 
lopende projecten.  
Indien nog bijkomende sociale woningen noodzakelijk 
zijn die niet op een andere locatie kunnen voorzien 
worden, kunnen deze ten allen tijde in het project 
verweven worden. De voorschriften zullen dit niet 
uitsluiten.
Gezien er zal gestreefd worden naar een volledig 
doorwaadbaar gebied voor traag verkeer en zowel in 
de Moorselestraat als langs de Kortrijksestraat een 
buslijn loopt, zullen diverse typologieën van woningen 
gemixt worden over het volledige gebied.

De trage wegen lopen zowel noord-zuid als oost-west. 
Er zal aangetakt worden op bestaande trage verbin-
dingen, of deze in ere herstellen. Zodoende zullen er 
ook voor het volledige projectgebied voldoende moge-
lijkheden zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer om op 
een aangename manier het centrum te bereiken.

In de PRIAK is in het besluit opgenomen dat bij de 
verkavelingsaanvraag naast de parkeerbehoefte van 
de aanvraag zelf ook dient gekeken te worden naar 
een oplossing voor de parkeerproblemen in de Rozen-
straat en dit in samenspraak met de stad.
De stad heeft in het advies voor het PRIAK aangege-
ven de voorkeur te geven voor een garagestraat en 
blijft bij dit standpunt. In het RUP zal een garagestraat 
opgenomen worden en ruimte om garages te voorzien 
op de te ontwikkelen gronden.

Voor de ontwikkeling tussen de Processiestraat en de 
Moorselestraat zal het advies van Agentschap Wonen 
zeker meegenomen worden in de afweging. In eerste 
instantie wordt gekeken naar mix aan functies, aan-
sluitend bij de Moorselestraat, bedrijvigheid of kanto-
ren waar ook een bedrijfswoning bij kan horen aan-
sluitend bij de huidige activiteiten in de Moorselestraat 
zolang deze compatibel is met de woonfunctie.

De voorwaarden voor de buffer worden verder uitge-
werkt in het voorontwerp. Er dient uitgegaan te worden 
van een voldoende grote buffer al dan niet met een 
talud. 

 J Provincie West-Vlaanderen - dienst 
waterlopen

Doorheen het gebied lopen 2 beken van 2e categorie, 
de Schonebeek en de Kruishoekbeek.
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Het project ligt deels in een mogelijk overstromingsge-
voelig gebied en deels in moeilijk infiltreerbare gron-
den.
De dienst waterlopen geeft mee dat om de schadelijke 
effecten te vermijden en te compenseren in normale 
afwateringsgebieden een vertraagde afvoer geldt van 
max. 10l/sec/ha verharde oppervlakte met een bijko-
mende buffercapaciteitvan 330m³ per hectare verhar-
de oppervlakte. In kritieke afwateringsgebiedenzal er 
een vertraagde afvoer opgelegd worden van max. 5l/
sec/ha verharde oppervlakte. 
Grachten, waterlopen en buffervoorzieningen worden 
bij voorkeur in open profiel voorzien.

Ophogingen in (mogelijks) overstroombare gebieden 
dienen te worden gecompenseerd.
Per project zal de Provinciale dienst Waterlopen in het 
kader van de watertoets onderzoeken welke maatre-
gelen de projectontwikkelaar bij voorkeur neemt om 
bijkomende schade aan het watersysteem te voorko-
men.

Met betrekking tot de waterloop dient er langs de wa-
terloop in alle omstandigheden steeds een vrij strook 
van 5m behouden te blijven voor onderhoud.
Er zijn regels omtrent afrastering, onderhoudslast, 
grondbewerkingen (her)aanplant en ophogingen bin-
nen die 5m strook zijn bepaald. 
De provinciale dienst Waterlopen adviseert om op het 
bestemmingsplan de waterloop , incl. de 5m-erfdienst-
baarheidszone op linkeroever respectievelijk rechter-
over aan te duiden.

Volgens de wetgeving op onbevaarbare waterlopen 
kunnen buitengewone werken van verbetering of wij-
ziging enkel met machtiging van de deputatie van de 

provincie of bij een gunstig advies in kader van de om-
gevingsvergunning.

Het advies van de dienst waterlopen is voorwaardelijk 
gunstig, enkel als aan bovenstaande voorwaarden is 
voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwach-
ten op het bestaande systeem.

behandeling:
Er wordt in het RUP gestreefd naar een behoud van de 
open waterlopen. Er wordt naar gestreefd ze op te ne-
men in een publieke groene zone en ze te integreren. 
De 5-m strook wordt opgenomen in de voorschriften 
maar de wetgeving hierrond blijft van kracht.
De vertraagde afvoer wordt meegenomen worden in 
de stedenbouwkundige voorschriften.

 J Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed geeft aan dat er geen advies van 
Onroerend Erfgoed is vereist.

 J Elia
Elia vraagt om in de verdere plannen de hoogspan-
ningsinstallatie zeker op te nemen en rekening te 
houden met de veiligheidsvoorschriften in latere ste-
denbouwkundige voorschriften. (standaardtekst is 
meegegeven) de belangrijkste elementen die invloed 
kunnen hebben op de stedenbouwkundige voorschrif-
ten zijn:

 ● Er dient voor de huidige aanwezige hoogspan-
ningslijn een veiligheidsafstand van min. 3,7m 
gerespecteerd te worden vanaf de meest ongun-
stige stand.

 ● Masten dienen steeds toegankelijk te zijn met een 
toegangsweg van 3m. De stabiliteit van deze mas-
ten mag niet in het gedrang gebracht worden. 

 ● Beplantingen mogen niet hoger zijn dan 3m bin-
nen een zone van 25m aan beide zijden van de as 
van de hoogspanningslijn. 

behandeling:
Bij de opmaak van het RUP, fase voorontwerp, zal 
rekening gehouden worden met de veiligheidsmaatre-
gelen van Elia en zal een strook worden afgebakend 
waar deze voorwaarden van kracht zijn. Deze punten 
worden ook afgewogen bij de vergunningsfase.

 J GECORO
De gecoro geeft een éénparig gunstig advies. 
Maar haalt wel aan dat er een uitdrukkelijke vraag was  
naar een garagestraat aan de achterzijde van de per-
celen van de Rozenstraat en herinrichting van de Ro-
zenstraat i.f.v. veiligheid en leefbaarheid.

behandeling:
De realisatie van een garagestraat wordt meegeno-
men in het voorontwerp. 
In de PRIAK is in het besluit opgenomen dat bij de 
verkavelingsaanvraag naast de parkeerbehoefte van 
de aanvraag zelf ook dient gekeken te worden naar 
een oplossing voor de parkeerproblemen in de Rozen-
straat en dit in samenspraak met de stad.
De stad heeft in het advies voor het PRIAK aangege-
ven de voorkeur te geven voor een garagestraat en 
blijft bij dit standpunt. In het RUP wordt een garage-
straat opgenomen en ruimte om garages te voorzien 
op de te ontwikkelen gronden.

 J veiligheidsrapporting
De dienst veiligheidsrapportering geeft aan dat de 
ruimtelijk planner verplicht is een RVR-toets op te ne-
men in het RUP.
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behandeling
De RVR-toets is uitgevoerd en was reeds opgenomen 
in de startnota pag. 33 met als resultaat dat advies 
diende gevraagd te worden aan dienst veiligheidsrap-
portage bij voorontwerp RUP. De toets zal nog eens 
opnieuw gebeuren bij opmaak van het voorontwerp en 
advies zal gevraagd worden bij adviesronde.

1.1.2 inspraakreacties
Er zijn 7 reacties ontvangen tijdens de publieke raad-
pleging. Dit naast de reacties die genoteerd zijn in het 
verslag van het participatiemoment. (zie ook verslag 
in bijlage)

De reacties die in deze fase zijn binnengekomen zijn 
suggesties en adviezen van de bewoners en zijn geen 
bezwaren. Alle reacties zullen dus ook alsdusdanig 
behandeld worden, ondanks men stelt bezwaar te ma-
ken. Er zijn immers nog geen definitieve beslissingen 
genomen, bestemmingen vastgelegd of stedenbouw-
kundige voorschriften uitgeschreven.

 J participatiemoment
Een korte samenvatting van de vragen op het partici-
patiemoment: (zie ook verslag) 

 ● vraag om toch een garagestraatje te voorzien 
achter de woningen van de Rozenstraat. Een ga-
rage is immers ook een bergplaats en niet enkel 
een stelplaats voor wagens

 ● vraag van aanpalende eigenaars wat met hun 
bedrijf en/of woning gebeurd als de verkaveling 
gerealiseerd wordt.

 ● vraag of een feestzaal wel haalbaar is
 ● vraag hoe de ontsluiting op de Moorselestraat zal 

gebeuren, het is er nu reeds druk.

 ● vraag of men buiten de projectzone ook zijn eigen 
voorstel kan indienen voor de resterende onbe-
bouwde gronden

 ● Waarom worden de sites van Reznor en Dupont 
(nabijgelegen bedrijfsterreinen) niet eerst aange-
sneden voor wonen.

Een deel van deze vragen en inbreng zijn ook op pa-
pier gezet.

 J reactie 1: Schonebeek 
Men zou liever geen bestemming als feestzaal zien in 
de hoeve in de Groenestraat om reden dat men vreest 
dat een feestzaal geluidsoverlast zal meebrengen, de 
verkeersdruk zal verhogen en een parkeerproblema-
tiek zal teweeg brengen.
Men vrees voor een onveiligheidsgevoel en vanda-
lisme en een waardevermindering van de bestaande 
woningen.

Daarnaast vraagt men zich ook af waarom de wonin-
gen langs de Schonebeek mee zijn opgenomen in het 
RUP Hagewinde. Men koos ervoor te wonen in een 
woonwijk zonder handel of horeca en men vraagt zich 
af op de opname van de gronden soms in functie van 
de te realiseren feestzaal zijn.

Als laatste wordt nog de vraag gesteld of het niet beter 
zou zijn om woonontwikkelingen meer in het centrum 
van Menen te realiseren en zo de stad proberen leef-
baarder te maken en het probleem van leegstand op 
te lossen. Of ontwikkelingen te voorzien op de sites 
van bedrijven die binnenkort zouden vrijkomen.

behandeling:
De ontwikkeling van onderhavig gebied is het gevolg 
van reeds beslist beleid, o.a. in het GRS stad Menen, 
waarbij dit gebied naar voor is geschoven als te ont-

wikkelen. De aangegevens sites zullen zeker bekeken 
worden naar reconversie. Er zal voor deze gebieden 
een afwegen moeten gebeuren naar functies en haal-
baarheid binnen het centrum.

De woningen langs de Schonebeek(straat) zijn mee 
opgenomen om eventuele kleine conflictsituaties en 
verouderde voorschriften op te vangen, de bestaande 
gerealiseerde VK kunnen hierbij komen te vervallen. 
Daarnaast waren destijds ook diverse fietsdoorsteken 
aangegeven op de plannen, die niet of niet volledig 
werden gerealiseerd. De gemeente zou deze graag 
opnieuw leven in willen blazen en verbinden met het 
trage wegennetwerk dat in de projectzone wordt voor-
zien. De projectzone mag geen eiland vormen maar 
moet verweven worden in het bestaande weefsel. 
Aankoppelen aan het trage wegennetwerk is hierbij 1 
stap.
Het is niet de bedoeling alle voorschriften te wijzigen, 
de nieuwe voorschriften zullen in de aard van de VK 
zijn, maar worden geüpdatet en op elkaar afgestemd. 
Dit wil niet zeggen dat hier plots handel en horeca zal 
kunnen voorzien worden. Het is de bedoeling het resi-
dentiële karakter van de wijk te behouden.

Gezien er geen draagkracht is van de omwonenden 
en er een negatief advies is van dep. MOW wordt de 
mogelijkheid tot inrichten van een polyvalente zaal niet 
verder meegenomen in het voorontwerp.
Aangepast in de scopingnota.

 J reactie 2: Kortrijkstraat
De reactiegever geeft aan dat zij eigenaar zijn van een 
bedrijf aan de Korijkstraat/Ringweg.
De huidige functies worden er als uitdovend bestem-
peld. Het bedrijf is hier reeds lang gevestigd en geïnte-
greerd in de woonomgevingen heeft nog geen intentie 
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te stoppen en wensen dan ook in de toekomst hun 
activiteiten verder te kunnen zetten.

behandeling:
Het betreft enkel het hoekperceel van de N32 en de 
Kortrijkstraat (gebouw met opschrift Geef Bloed) waar-
op vandaag geen activiteiten meer geregistreerd zijn, 
enkel opslag. De activiteiten kunnen blijven bestaan, 
enkel de vormgeving van nieuw te ontwikkelen bebou-
wing wordt vastgelegd. De functies zullen aansluiten 
bij de rest van de Kortrijkstraat.

 J reactie 3: Kortrijkstraat
De reactiegever geeft aan dat zij eigenaar zijn van een 
bedrijf aan de Korijkstraat/Ringweg.
Het bedrijf valt in het inrichtingsplan RUP Hagewinde 
in het gebied aangeduid met 1. Het RUP is van plan 
er hoge (flat)gebouwen te plaatsen zeer dicht bij de 
eigendom.
Men hoopt dat deze ontwikkelingen de uitbreidingsmo-
gelijkheden van het bedrijf niet zullen hypothekeren.

behandeling:
Voor deelzone 1 zoals aangeduid op het voorstel van  
inrichtingsplan zijn nog geen bepalingen naar hoogte 
uitgeschreven. De bezorgdheden zullen meegenomen 
worden in het voorontwerp RUP. Het is niet de bedoe-
ling de bedrijvigheid in deze mengzone te verdrijven, 
het is wel de doelstelling om in de toekomst op de 
hoek ter hoogte van de Ringlaan een beperkte hogere 
bouwhoogte toe te laten als accent, rekening houdend 
met de nabijgelegen molen en het windrecht.

 J reactie 4: Schonebeek
Dit betreft een gezamenlijke reactie van 33 inwoners 
van Schonebeek.

De vraag om een feestzaal in te richten in de gerestau-
reerde hoeve langs de Groenestraat baadt hen zorgen 
omdat:

 ● de hoeve paalt aan een residentiële wijk,
 ● de bijkomende verkeersdrukte in de Rozenstraat
 ● de toenemende parkeerdruk
 ● vrees voor geluidshinder. 

behandeling:
Gezien er geen draagkracht is van de omwonenden 
en er een negatief advies is van dep. MOW wordt de 
mogelijkheid tot inrichten van een polyvalente zaal niet 
verder meegenomen in het voorontwerp.
Aangepast in de scopingnota.

 J reactie 5: Schonebeek
Een inwoner van Schonebeek heeft een aantal be-
merkingen geformuleerd waarvan met vreest dat al 
ze opgenomen worden het de residentiële en rustige 
woonomgeving zal schaden.

 ● betreffende de feestzaal:
 ● geluidsoverlast
 ● verkeersoverlast in de bestaande straten 

(Rozenstraat en Groenestraat)
 ● Parkeeroverlast in Schonebeek. Ook tijdens 

het proces Masterplan stond de straat vol
 ● De feestzaal bestaat nog niet, waarom over-

last/problemen bezorgen in een bestaande 
woonwijk en een nog te bouwen woonwijk.

 ● enkel de eigenaar en de feestvierder hebben er 
voordeel bij.

 ● wat is de behoefte, er is een polyvalente zaal 
in PTW

 ● wat met vergunningen? 

 ● Mobiliteit:

 ● het is positief dat de circulatie wordt voor-
zien via lussen en niet via de Rozenstraat of 
Schonebeek. Vraag om de doodlopende stra-
ten ook doodlopend te behouden.

 ● De zin op pag. 30: “De interne circulatie die 
één van de kapstokken was in het Masterplan 
is gedeeltelijk ter hoogte van de Schonebeek 
en dit slechts 1 kruising van de groenas met 
gemotoriseerd verkeer te bekomen”; deze zin 
wordt niet begrepen.

 ● 0,9 auto’s is in realiteit subjectief niet zichtbaar, 
waarbij verwezen wordt naar andere nieuwe 
verkavelingen

 ● maatregel die nieuwe inwoners attent moet 
maken is mooi en een actiepunt maar moet ook 
haalbaar en veilig zijn, en daar is nog veel werk 
en investering voor nodig.

 ● fietsen: aansluiten op bestaande netwer-
ken, routes vb Leie, oude treinbedding naar 
Roeselare

 ● Uitbreiding van het RUP met bestaande 
wooneenheden

 ● De aanpalende randen van het woongebied 
worden meegenomen om een vlottere over-
gang te realiseren. Wat wordt bedoeld met 
een vlotte overgang? Waarom kan dit door de 
bestaande voorschriften bij te sturen?

 ● Groen:
 ● positief dat er groene zones worden voorzien
 ● biodiversiteit: fauna en flora: vleermuizen zijn 

aanwezig
 ● Archeologie

 ● De inventaris moet nog opgemaakt worden. 
Kan hier dan reeds een conclusie getrokken 
worden indien het onderzoek nog moet worden 
uitgevoerd?

 ● verlichting
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 ● voorstander van voldoende verlichting dat het 
veiliger voelt.

 ● bemerkingen bij de doelgroep en de 
woonbehoefte

 ● ondanks de gedane inspanningen is de stad 
nog niet aantrekkelijker gemaakt, zou het niet 
beter zijn eerste deze zones aan te pakken ipv 
de open buitenzones aan te snijden? 

 ● is de woonbehoefte in de stad Menen geme-
ten? Welke doelgroep heeft men voor ogen? 
Wie heeft welke behoefte en waar. Het gevoel 
is dat Vlaamse gezinnen wegtrekken en meer 
noord-fransen in Menen komen wonen. (vb 
Casino)

 ● algemene losse bemerkingen
 ● Veel effecten worden als aanvaardbaar of klein-

schalig geconcludeerd. Indien alles samen-
genomen wordt, wordt dat gecumuleerd? Op 
welke basis worden deze conclusies genomen? 
Wat is hier significant en wat betekent tijdelijk?

 ● recht van voorverkoop, wordt dit de grootste 
bestemming van het woonuitbreidingsgebied?

 ● betaalbare woningen andere woongelegenhe-
den. Wat zijn “andere”

 ● ‘Cocreatief proces waarbij alle stakeholders 
invloed hadden op het eindresultaat. Klopt niet, 
stakeholders mochten hun mening uitbrengen. 
Door wie wordt het gedragen, de omwonenden 
dragen niet het volledige masterplan.

 ● Er staat dat de site op vandaag grotendeels 
braakliggend is, het is op vandaag in gebruik 
door de landbouw

 ● de trage weg tussen SB en JM Sabbestraat en 
PTW is bij tijden niet toegankelijk door water-
overlast en ’s avonds gaat de verlichting vroeg-
tijdig uit wat tot een onveilig gevoel leidt. 

 ● positief dat er gewerkt wordt rond de geluids-
hinder N32. 

behandeling:
Gezien er geen draagkracht is van de omwonenden 
en er een negatief advies is van dep. MOW wordt de 
mogelijkheid tot inrichten van een polyvalente zaal niet 
verder meegenomen in het voorontwerp.
Aangepast in de scopingnota.

Het doel op vandaag is de doodlopende straten voor 
gemotoriseerd verkeer ook doodlopend te houden, en-
kel zullen er verbindingen gemaakt worden voor fiet-
sers en voetgangers. In de desbetreffende verkavelin-
gen zijn de aanzetten hier trouwens op aangegeven, 
deze zullen in gebruik genomen worden.

Betreffende de zin op pagina 30 zijn in de reactie en-
kele woorden (‘geschrapt’ o.a.) vergeten waardoor de 
zin minder duidelijk wordt.
Het komt erop neer dat in het Masterplan een verkeers-
lus was voorzien en in het voorgestelde inrichtingsplan 
door de ontwerper de lus is doorgeknipt waardoor er 2 
doodlopende straten zijn ontstaan. Dit plan is slechts 
een mogelijke inrichting, de effectieve indeling ligt nog 
niet vast en zal verder uitgewerkt worden in het voor-
ontwerp.

De 0,9 voertuigen per wooneenheid zijn de norm over-
genomen uit de survey gemeentemonitor voor Menen 
2017. De stad beslist in het RUP, conform het bouw-
reglement, min. 1 voertuig per wooneenheid hanteren 
+ ruimte voor bezoekers en zal ook rekening houden 
met de MOBER die gevraagd wordt bij verkavelen.

Het attent maken van de bewoners op andere mobi-
liteitsinitiatieven zal inderdaad werk en investering 

kosten, dit is echter geen maatregel die kan vertaald 
worden in het RUP, enkel plangeïntegreerde maatre-
gelen zijn concreet vertaalbaar. Het is wenselijk dat er 
stappen voor de andere maatregelen buiten het RUP 
genomen worden. 

Het is de bedoeling dat de fietsroutes uit het projectge-
bied aantakken op de bestaande fietsroutes in Menen, 
o.a. van en naar het centrum.

De woningen langs de Schonebeek(straat) zijn mee 
opgenomen om eventuele kleine conflictsituatie en 
verouderde voorschriften op te vangen, de bestaande 
gerealiseerde VK kunnen hierbij komen te vervallen. 
Daarnaast waren destijds ook diverse fietsdoorsteken 
aangegeven op de plannen, die niet of niet volledig 
werden gerealiseerd. De gemeente zou deze graag 
opnieuw leven in willen blazen en verbinden met het 
trage wegennetwerk dat in de projectzone wordt voor-
zien. De projectzone mag geen eiland vormen maar 
moet verweven worden in het bestaande weefsel. 
Aankoppelen aan het trage wegennetwerk is hierbij 1 
stap.
Het is niet de bedoeling alle voorschriften te wijzigen, 
de nieuwe voorschriften zullen in de aard van de VK 
zijn, maar worden geüpdatet en op elkaar afgestemd. 
Dit wil niet zeggen dat hier plots handel en horeca zal 
kunnen voorzien worden. Het is de bedoeling het resi-
dentiële karakter van de wijk te behouden.

Er zijn op vandaag geen gegevens of waarnemingen 
bekend van vleermuizen binnen het gebied. Dit be-
tekent niet dat er geen aanwezig kunnen zijn. Er is 
steeds een mogelijkheid dat deze in bestaande bo-
men of onder daken schuilen. In het gebied zal alvast 
aandacht geschonken worden aan kwalitatieve aan-
eengesloten groenstroken met opgaand groen en het 



67W V I  |  s e p t e m b e r  ‘ 2 0  |  s t a d  M e n e n  |  R U P  H a g e w i n d e  |  0 6 4 3 2

behoud van de open waterlopen. Deze groenzones 
worden ook door vleermuizen gefrequenteerd.
Het RUP wijzigt niets aan de wetgeving rond bescher-
men van vleermuizen.

De inventaris op Vlaams niveau is inderdaad nog niet 
(volledig) opgemaakt zoals bepaald in decreet. Er is 
echter wel de inventaris van het CAI ter beschikking 
waaraan de site is afgetoetst. Deze gegevens zijn 
opgenomen in de startnota, zie ook kaart pag. 46. Er 
kunnen bijgevolg al conclusies getrokken worden ge-
zien er al onderzoek op deze sites is gebeurd.

De stad Menen heeft een lichtplan. Dit zal ook in de 
nieuwe verkaveling worden toegepast, o.a. met wit  
licht, dempen van lichtbronnen en het voorzien van 
ledlampen. Dit wordt mee opgenomen in de scoping-
nota. 

Iedere stad en gemeente dient een ROP op te maken 
(register onbebouwde percelen) waarop door de pro-
vincie aan iedere stad en gemeente een woonquota 
wordt toegekend van woningen die nog bijkomend 
mogen gerealiseerd worden in de desbetreffende be-
leidsperiode. De stad Menen heeft hier eveneens een 
quota gekregen. (woonprogrammatie). 
Menen is aangeduid als kleinstedelijkgebied. Kleinste-
delijke gebieden dienen o.a. in te staan voor een deel 
van de opvang van woongelegenheden voor de regio.
Daarnaast is in het GRS van de stad het ruimtelijk 
beleid uitgestippeld. Hierin is opgenomen dat de stad 
Menen een RUP opmaakt om het reservegebied voor 
wonen te kunnen aansnijden teneinde het gebied te 
kunnen aansnijden.

De effecten binnen de screening worden niet gecumu-
leerd, bovendien, indien de maatregelen worden ge-

volgd is het de bedoeling dat negatieve effecten ver-
minderen en deze niet meer kunnen gezien worden 
als aanzienlijk t.o.v. de bestaande toestand. 
De screening is een toetsingsmiddel om te zien of de 
effecten van de gewenste uitvoering zodanig zullen 
zijn dat zij verder dienen bekeken te worden in een 
plan-mer. Dit wordt bepaald door de dienst MER van 
de Vlaamse Overheid.
De conclusies in de screening worden genomen op 
basis van de beschikbare kaarten en gegevens.
Deze worden nagekeken door de desbetreffende dien-
sten waar advies dient gevraagd te worden betreffend 
hun werkgebied. De dienst MER neemt de conclusie 
over het geheel. Het voorontwerp RUP kan niet voor-
lopig vastgesteld worden alvorens er een ontheffing is 
van de dienst MER of een plan-MER is goedgekeurd.

“Significant” betekent in deze context aanzienlijk effect 
of effect waar zeker rekening mee moet gehouden.
“Tijdelijk” betekent dat het effect niet van permanente 
duur zal zijn, maar gedurende de periode van de ef-
fectieve uitvoering van de werken. 

Een Recht van voorkoop is geen bestemming maar 
een juridische maatregel om bepaalde instanties in de 
mogelijkheid te stellen specifieke gronden en panden 
te verwerven. Deze gronden blijven een hoofdbestem-
ming wonen houden.

Met betaalbare woningen wordt meestal bedoeld wo-
ningen/gronden die gerealiseerd worden met hulp van 
subsidies en hierdoor aan welbepaalde voorwaarden 
kunnen verkocht worden.
Andere woongelegenheden zijn woningen van de re-
guliere markt voor zowel verhuur als verkoop.

De site is inderdaad gebruikt door de landbouw. Braak-
liggend is hier een verwarrende term die vervangen 
wordt vanaf de scopingnota.

De trage weg is op vandaag een onverharde weg, 
deze zal mee opgenomen worden in het openbaar do-
mein in de projectzone en bijgevolg een betere aanleg 
krijgen. Maar de inrichting van de weg zelf is geen ele-
ment van het RUP.

 J reactie 6: Kortrijkstraat
De reactiegever merkt op dat er een aanpassing was 
van huisnummers en dat de bandencentrale niet op 
huisnummer 365 gevestigd is maar op 362. (verslag 
participatie)

behandeling:
Dit is aangepast in het verslag.

 J reactie 7: Rozenstraat
Deze reactie is een gezamelijke reactie van 48 inwo-
ners van de Rozenstraat.
Hierin wordt gesteld dat het niet duidelijk is waarom 
er geen rekening is gehouden met de opmerkingen 
van de inwoners bij de opmaak van het RUP de be-
woners opteerden in de workshops van december 
2016 voor een garagestraat achter de woningen van 
de Rozenstraat. Dit werd toen opgenomen in het plan.  
Op vandaag merkt men op dat er wijzigingen zijn aan-
gebracht in het zuiden naar een groen pleintje en een 
parkeerhaven. Er wordt opgemerkt dat de Rozenstraat 
reeds een ‘parkeerhaven’ is met alle gevolgen van 
dien voor hulpdiensten e.d.
Mensen willen hun auto geen 500m verder gaan plaat-
sen. 
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behandeling:
Het inrichtingsplan is een mogelijke invulling op basis 
van het Masterplan en door de ontwikkelaar naar voor 
geschoven.
In de PRIAK is in het besluit opgenomen dat bij de 
verkavelingsaanvraag naast de parkeerbehoefte van 
de aanvraag zelf ook dient gekeken te worden naar 
een oplossing voor de parkeerproblemen in de Rozen-
straat en dit in samenspraak met de stad.
De stad heeft in het advies voor het PRIAK aangege-
ven de voorkeur te geven voor een garagestraat en 
blijft bij dit standpunt. In het RUP wordt een garage-
straat opgenomen en ruimte om garages te voorzien 
op de te ontwikkelen gronden.

1.2 doorvertaling naar het rup
Deze adviezen en inspraakreacties zullen als volgt 
doorvertaald worden binnen het RUP (zie ook verslag 
informatievergadering):

 ● De mogelijkheid om een polyvalente zaal in de 
bestaande schuur in te richten wordt niet meege-
nomen in het voorontwerp

 ● beekvalleien worden ingetekend op het bestem-
mingplan in functie van behoud, inclusief de 5m 
onderhoudsstrook opgelegd door de provincie 
dienst waterlopen wordt meegenomen. 
Daarnaast wordt ook de maximale lozingscapaci-
teit van 10l/sec/ha mee vastgelegd.

 ● voldoende brede buffer langs de N32
 ● parkeernorm van min. 1 wagen/wooneenheid + 

bezoekersparkings wordt opgelegd in de voor-
schriften conform het bouwreglement.

 ● De opmaak van een MOBER wordt opgenomen 
in de voorschriften als informatief document bij de 
aanvraag tot vergunning.

 ● voorzien van een garagestraat achter de bebou-
wing van de Rozenstraat.

 ● Voor de hoogspanningslijn wordt een zone afge-
bakend op plan waar de veiligheidsvoorschriften 
van Elia gelden.

 ● de mengzone met centrumfuncties langs de 
Kortrijkstraat en de Moorselestraat blijven be-
houden. De aard van de bedrijven zal afgewogen 
worden met de tool “Kameleon“.

 ● Er wordt een mix aan woningen opgelegd, meer 
bepaald naar typologiën. Een differentiatie naar 
sociale woningen zal niet vastgelegd worden.  
De stad Menen heeft reeds het objectief gehaald. 
De voorschriften zullen het voorzien van sociale 
woningen echter ook niet uitsluiten.

 ● De aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen op 
de Moorselestraat worden verder bekeken. 

2 Adviezen voorontwerp RUP

Er is een plenaire vergadering gehouden waarvan ver-
slag in bijlage.

2.1 Advies provincie West-Vlaanderen - dienst 
Ruimtelijke ordening

De provincie geeft een voorwaardelijk gunstig advies 
onder voorwaarde dat voldaan wordt aan volgende ju-
ridische opmerkingen:

 ● In de voorschriften kan niet opgenomen wor-
den dat, met betrekking tot aanvragen onder de 
hoogspanningslijn, bepaald wordt dat er advies 
gevraagd moet worden aan de beheerder. Er kan 
geen bijkomende procedure worden verplicht.

 ● Ter hoogte van de plancontour vallen sommige 
pijlen buiten de contourlijn. De onderdelen mogen 
enkel betrekking hebben op het plangebied.

 ● Binnen de voorschriften wordt op pag. 34 een 
inrichtingsplan verplicht . Hierbij moet vermeld 

worden dat dit enkel om een informatief document 
kan gaan. Er kan geen bijkomende procedure 
worden ingeschreven.

 ● De groenbuffer is over en beperkte afstand 
flexibel. De grenzen waarbinnen afgeweken kan 
dienen opgenomen te worden.

Verder dient rekening gehouden te worden met vol-
gende opmerkingen:

 ● Termen worden beter verduidelijkt om geen misin-
terpretatie te hebben

 ● Het is tegenstrijdig om bij een uitdovend beleid 
nog nieuwe bedrijven toe te laten in de deelzone

 ● De voorschriften voor de deelzones zitten soms 
versnipperd in de voorschriften. Dit is niet altijd 
ven duidelijk. Ze zouden beter gebundeld worden.

 ● Het is ook belangrijk dat naast de geluidsdruk in 
de woningen ook een acceptabel geluidsniveau in 
de tuinen wordt nagestreefd, hier moeten de mil-
derende maatregel op projectniveau voor zorgen.

 ● Onder de hoogspanningslijn wordt best geen 
wonen voorzien.

Aanpassingen aan het dossier
 ● De voorschriften zijn gescreend en de verwijzin-

gen naar bijkomende procedures zijn aangepast.
 ● De flexibele grens van de groenbuffer is 

verduidelijkt.
 ● de voorschriften voor de deelzone met paarse 

arcering is aangepast zowel in art. 2 als art. 5
 ● de voorschriften voor de diverse deelzones zijn 

per artikel gebundeld
 ● de verplichting van berm + geluidsscherm in de 

groenbuffer (art. 7) zal bijdragen aan het vermin-
deren van het geluidsniveau in de tuinen

 ● termen zijn verduidelijkt waar nodig of bij de alge-
mene voorschriften opgenomen.
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 ● de aanduidingen op bestemmingsplan zijn 
aangepast

2.2 Advies departement Omgeving
Departement Omgeving geeft een gunstig advies mits 
er rekening gehouden wordt met volgende elementen:

 ● De asterisk op plan zijn niet aangegeven in de 
legende

 ● De lijst met niet-toegelaten functies onder Art. 1, 
1.1 worden beter weggelaten gezien het duidelijk 
ééngezinswoningen met aaneengesloten karakter 
omvat.

 ● Er kan niet bindend ingeschreven worden dat 
nieuwe bedrijven informatief getoetst worden aan 
de fungerende tools. Het RUP dient vast te leggen 
aan welke criteria bedrijven worden afgetoetst.

 ● Het is onduidelijk wanneer de grondkleur onder de 
deelzone bij de projectzone volledig wonen wordt.

 ● een maximale bouwhoogte van 15m voor art. 8 is 
aanvaardbaar maar is dit niet te hoog voor de wis-
selbestemming (deelzone) t.o.v. de nabijgelegen 
woningen.

Aanpassingen aan het dossier:
 ● De bestemmingsvoorschriften uit Art. 1 zijn 

aangepast
 ● De voorschriften zijn gescreend en de verwijzin-

gen naar bijkomende procedures zijn aangepast.
 ● Er is een moment van vervallen van de deelzone 

voor de projectzone opgenomen.
 ● De deelzone bij Art. 2 heeft steeds een maximale 

bouwhoogte gekent van 12m.

2.3 Agentschap Innoveren & Ondernemen
Het agentschap geeft een gunstig advies onder voor-
waarden:

 ● Het agentschap vraagt specifieke bestemmings-
mogelijkheden voor autonome kantoren, diensten 
en autonome kleinhandel in alle zones in neven-
bestemming te voorzien (ipv hoofdbestemming)

 ● Het agentschap is van mening dat de deelzone de 
ontwikkeling van bedrijven in de zone centrum-
gebied Moorselestraat net beperkt. Men vraagt in 
die deelzone meer stimulerende maatregelen op 
te nemen of de overdruk te schrappen. 

 ● De aftoetsing aan de ‘fungerende tools’ kan niet 
in de verordenende voorschriften opgenomen 
worden.

 ● De categorisering dient herbekeken te worden, 
puur technisch zijn een paar punten niet correct, 
o.a. de groenbuffer.

 ● In de zone voor bedrijvigheid moet het duidelijk 
zijn dat bedrijfseigen kantoren,sociale voorzie-
ningen, e.d. , eigen aan een lokaal bedrijfsterrein 
kunnen voorzien worden.

Aanpassingen aan het dossier:
 ● bestemmingsmogelijkheden zijn aangepast waar 

nodig zoals opgegeven. zowel in Art. 2 en 3 als in 
art. 8

 ● De voorschriften zijn gescreend en de verwijzin-
gen naar bijkomende procedures zijn aangepast

 ● de categorisering is nagekeken en afgestemd op 
de ruimtebalans

2.4 GECORO
De GECORO geeft een gunstig advies.
De voornaamste opmerkingen die hierbij gesteld is:

 ● vraag om de fietsverbinding langs de N32 over de 
volledige lengte van de buffer te voorzien.

Voor verder bespreking en vraagstelling, zie verslag 
GECORO in bijlage.

Aanpassingen aan het dossier:
Op het bestemmingsplan is de fietsas in de groenbuf-
fer verder noordelijk doorgetrokken.

2.5 Provincie West-Vlaanderen, dienst 
waterlopen

De dienst Waterlopen geeft een voorwaardelijk gun-
stig advies met volgende opmerkingen:

 ● de algemene bemerkingen zijn meegegeven zijde:
 ● zoveel als mogelijk waterdoorlatende materia-

len voor verharding en fundering
 ● bestaande afwatering blijven garanderen
 ● de projectzone ligt in een normaal afwaterings-

gebied, hiervoor wordt gevraagd de nodige 
buffer- en afvoercapaciteit te respecteren

 ● waterlopen in open profiel behouden
 ● ophogingen in mogelijks overstroombaargebied 

dienen gecompenseerd te worden
 ● De dienst dringt erop aan dat  de 5m zone langs 

beide zijden van de waterlopen opgenomen wordt 
in de voorschriften. Deze 5m-zone dient ten allen-
tijde vrij gehouden te worden van bovengrondse 
constructies en toegankelijk te zijn. De algemene 
voorwaarden zijn mee opgenomen in het advies 
(zie ook advies in bijlage)

Aanpassingen aan het dossier:
 ● het aspect waterdoorlatende materialen incl. 

fundering voor verhardingen is opgenomen in de 
algemene voorschriften. Indien dit niet mogelijk is 
dient het water op eigen terrein af te vloeien naar 
aan palende groenzones voor infiltratie.

 ● De 5m zone is ingeschreven in de voorschriften 
bij de centrale groenzone in overlay waar op 
vandaag 10m aan beide zijden moet voorzien 
worden. De voorschriften worden aangevuld ter 
verduidelijking.
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 ● De afvoercapaciteit was reeds opgenomen in de 
voorschriften en voor waterlopen blijft het open 
profiel behouden.

2.6 De Lijn
De lijn geeft een positief advies maar wijst er wel op 
dat op zeer korte termijn het aanbod openbaar vervoer 
zal wijzigen in kader van de basisbereikbaarheid en 
raadt dan ook aan het nieuwe aanbod in het RUP op 
te nemen.

Aanpassingen aan het dossier:
Het nieuwe netwerk basismobiliteit is opgenomen in 
de toelichtingsnota.

2.7 Agentschap Wonen Vlaanderen
Het agentschap meldt geen advies meer te verlenen 
voor RUP’s.

2.8 Departement Mobiliteit en openbare 
Werken

Het advies van MOW is laattijdig ontvangen.
Het advies is gunstig zonder opmerkingen.
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1 begrippen

1.1 hoofd- en nevenbestemming
 ● De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 70% van 

de totale netto-vloeroppervlakte inneemt, dit t.a.v. het specifieke 
project of perceel. 

 ● De nevenbestemming is de bestemming die ondergeschikt  is aan 
de hoofdbestemming. De nevenbestemming mag maximum 30% 
van de totale in gebruik zijnde vloeroppervlakte innemen. 

1.2 bebouwde oppervlakte
Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Ver-
hardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegere-
kend. 

1.3 gebouw
Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt en geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.4 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. 

1.5 bijgebouw
Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los 
van staat, maar niet bedoeld is om de voorziene (hoofd)bestemming 
in onder te brengen. Bijgebouwen zijn steeds ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. 

De constructie kan zowel uit een open of uit een gesloten typologie vervaardigd worden, vb. tuin-
huisje, carport. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN  ALGEMENE VOORSCHRIFTEN  
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1.6 terreinbezetting / bezettingsgraad
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.

1.7 netto vloeroppervlakte
De netto vloeroppervlakte is de beloopbare oppervlakte (minimum 
hoogte van 1,50 meter) zonder de buitenmuren, kokers, gemeenschap-
pelijke trappen en liften, open terrassen en garages. De binnenmuren 
worden meegerekend in de netto vloeroppervlakte. 

1.8 gabarit
Het verticaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede loodrecht 
op de voorgevel. Schouwvolumes en technische elementen worden bui-
ten beschouwing gelaten. 

1.9 kroonlijsthoogte 
De hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snijlijn van het (domi-
nante) gevelvlak en het dakvlak. Bij platte daken is dit de bovenkant van 
de deksteen.

1.10 nokhoogte
De nokhoogte van een gebouw is de hoogte vanaf het peil gelijkvloers 
tot aan de bovenzijde van de dakconstructie. 

1.11 bouwlaag / onderdakse bouwlaag
 ● bouwlaag: gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren met 

een vrije hoogte van min 2,5m. De gelijkvloerse verdieping is 
de eerste bouwlaag en de eerste verdieping wordt de tweede 

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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bouwlaag genoemd. De kelderverdiepingen worden niet als een 
bouwlaag beschouwd. De ruimte onder het dak wordt beschouwd 
als een volwaardige bouwlaag indien de oppervlakte, met een vrije 
hoogte van 1.80m, meer is dan de helft van de bebouwde opper-
vlakte van een meergezinswoning. De bouwlaag in het dak wordt 
ook een onderdakse bouwlaag genoemd.

1.12 achterperceelsgrens / achterkavelgrens
De achterperceelsgrens is de perceelsgrens aan de achterzijde van het 
perceel, tegenover de rooilijn. Bij hoekpercelen worden alle perceels-
grenzen, die niet gelegen zijn aan de straatzijde, beschouwd als zijper-
ceelsgrenzen.

1.13 bouwdiepte
De diepte van het hoofdgebouw tussen de voorbouwlijn en de uiterste 
achtergevel. Uitkragende terrassen worden niet meegerekend.

1.14 verhardingspercentage
De verhouding van de verharde oppervlakte van het perceel (of aan-
grenzende kadastrale percelen die één functionele - economische een-
heid vormen) t.o.v. de totale oppervlakte van de tuinzone, gelegen bin-
nen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt uitgedrukt in procent.

1.15 harmonieuze overgang en breuklijn
Bij renovatie of (vervangende) nieuwbouw dient, bij aanbouw, gestreefd 
te worden naar een zorgvuldige inpassing tussen de bestaande bebou-
wing. Waar verschillende gabariten met elkaar geconfronteerd worden 
of waar een verplicht gabarit geconfronteerd wordt met een afwijkende 
bestaande toestand, moet een harmonieuze overgang gerealiseerd 
worden. Dit betekent een architecturaal kwalitatieve, esthetische en ge-
leidelijke overgang bij het overbruggen van het verschil in kroonlijst- of 

zie ook punt 2 bepalingen, 2.8
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nokhoogte, dakvorm of rooilijn of dat de zijgevel waar niet tegenaan 
gebouwd wordt harmonieus wordt afgewerkt. 
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2 bepalingen

2.1 bepalingen omtrent werken / constructies i.f.v. openbaar 
nut

In alle zones voorzien in dit plan zijn werken, constructies of gebouwen 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut toegelaten, alsook 
milieutechnische ingrepen, voor zover de schaal en de bouwkarakte-
ristieken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van 
de omgeving en aan het normale gebruik van de betreffende bestem-
mingszone.

Volgende goedgekeurde geldende verkavelingsvergunningen en wijzigingen worden, voor die de-
len gelegen binnen het plangebied, opgeheven bij de definitieve vaststelling van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan: 
De nummering komt overeen met de nummers op het kaartje op bestemmingsplan.
1: 1156/1: ggk 25/05/1998
2: 1156/3: ggk 30/06/2009
3: 1075/1: ggk 10/10/1984
4: 1075/2: ggk 08/03/2004
5: 1075/3: ggk 14/04/2014
6: 121.407/2: ggk 07/07/1967
7: 1024/2: ggk 30/01/1991
8: 121.447/2: ggk 04/08/1972

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.
Milieutechnische ingrepen: aanpassingswerken aan riolering, pompinstallaties, e.d., zowel voor 
een private of openbare instelling.
Bouwkarakteristieken: inplanting, gabarit, materiaalgebruik,
Werken/constructies/gebouwen: openbare infrastructuur, omgevingswerken, constructies ten be-
hoeve van waterhuishouding, elektriciteitscabines, bushaltes, …
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2.2 bepalingen omtrent werken in functie van 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.

2.3 bepalingen in functie van geluidsisolerende maatregelen.
Voor woningen in een zone gekarteerd als zone met geluidsoverlast 
kan pas een omgevingsvergunning voor één- en meergezinswoningen 
verleend worden voor zover de vergunningsaanvraag aantoont dat het 
geluiddrukniveauverschil van de gevel bij de kamers met woonvertrek-
ken voldoet aan de richtlijnen gesteld door de bevoegde overheid.

Er dient bij de vergunningsaanvraag voldoende aandacht besteed te 
worden aan geluidsisolerende maatregelen, teneinde hinder van omge-
vingsgeluid te minimaliseren binnen de woongebouwen. Onder geluids-
isolerende maatregelen wordt verstaan:

Elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwa-
terputten, 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.

Hierbij wordt gekeken naar de geluidsklaarten opgesteld door de Vlaamse overheid waarbij de 
impact van geluid is gekarteerd. Er wordt rekening gehouden met de kaarten met dag-opnames.

Op vandaag stelt de dienst MER van de Vlaamse Overheid voorop dat bij geluidshinder, geluids-
isolerende maatregelen worden aangeraden vanaf 55dB en vanaf 60dB dat er maatregelen wor-
den getrokken die het geluidsniveau doen dalen tot waarden onder de 60 dB. De stad Menen 
streeft naar waarden gelijk aan zones <55dB

Een toetsing aan de norm NBN S 01-400-1:2008 - akoestische criteria voor woongebouwen- en 
latere aanpassingen, is hiervoor het aangewezen instrument.
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 ● bouwtechnische maatregelen, zoals de toepassing van geluidsiso-
lerende materialen voor gevel/dakconstructie,  ventilatievoorzienin-
gen, e.d.

 ● architecturale maatregelen: organisatie en de oriëntatie van de 
woonvertrekken weg van de geluidsbron (leefruimtes en slaapka-
mers), het ontwerp van gevelopeningen en gevelvlakverdeling., e.d.

 ● op verkavelingsniveau: geluidswerende bermen en - muren, inplan-
tingen kavels, e.d.

2.4 bestaande gebouwen, constructies en functies
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.

Indien mogelijk - voor totaalprojecten, verkavelingen, e.d. - mogen diverse maatregelen gecombi-
neerd worden om tot een haalbaar en wenselijk resultaat komen. 
Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn: (niet limitatief):

 ● oriëntatie van woonvertrekken weg van de geluidsbron (bestaande woningen):
 ●  inrichting van de dag- en nachtvertrekken aan de zijde van de geluidsluwe gevel / in-

richting en van de technische ruimten, circulatieruimten, sanitaire ruimten, bergruimten of 
werkruimten aan de zijde van hoogste geluidsbelasting;

 ● aangepast architecturaal concept (nieuwbouw, grondige verbouwing):
 ● inwaarts richten van de dag- en nachtvertrekken, bijvoorbeeld uitgevend op een centrale 

geluidsluwe (buiten)ruimte (patio, vide, etc.);
 ● ontdubbeling gevel: schil, patio, stadstuin, ommuring, etc.
 ● (semi)gesloten gevel aan de zijde van de grootste geluidshinder;

 ● aangepast stedenbouwkundig concept (verkaveling, projectontwikkeling):
 ● afstand inbouwen tussen de woongebouwen en de geluidsbron;
 ● buffering realiseren tussen de woongebouwen en de geluidsbron, zoals bijvoorbeeld ge-

luidswal, geluidsmuren, bosstroken, ommuring,... en combinaties
 ● aangepaste plaatsing en oriëntatie van de bouwblokken: bijvoorbeeld voorkeur voor geslo-

ten (monoliete) bebouwing met ingesloten geluidsluw binnengebied (bvb. in combinatie met 
oriëntatie van de woonvertrekken naar het binnengebied).

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.



9WVI |  sep tember  ‘20  |  s tad  Menen |  RUP Hagewinde |   06432

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

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 verdwij-
nen, bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor functiewijziging, 
moeten de bestemmingsvoorschriften van dit RUP gerespecteerd wor-
den.

2.5 peil gelijkvloers
 ● Het peil gelijkvloers dient te liggen tussen 0,00 meter en maximum 

0,40 meter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooi-
lijn. Dit geldt niet voor afwijkende bestaande toestandsituaties en in 
het geval moet worden aangesloten op een bestaand gebouw. 

 ● Voor percelen waarvan de gebouwen verder dan 30,00 meter van 
de rooilijn staan, kan een gemiddeld referentiepeil van het perceel 
worden gekozen, op voorwaarde dat de waterhuishouding van de 
aanpalende percelen gerespecteerd wordt.  

 ● Onder dit peil gelijkvloers mogen er zich geen woon- noch slaap-
vertrekken bevinden.

 ● Het reliëf in de bouwvrije stroken moet maximaal behouden worden 
en aansluiten met de aanpalende terreinpeilen. Reliëfverhoging 
i.f.v. constructies onder het peil gelijkvloers is verboden.

2.6  maximale hoogte volle bouwlaag
Aan een volle bouwlaag wordt een hoogte van max. 3,50m toegekend, 
tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften. Voor 
handel  op het gelijkvloers is de maximale bouwhoogte 4m.

2.7 maximale bouwhoogte
Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal volle bouwlagen dient dit 
gerekend te worden tussen het peil gelijkvloers en de bovenkant van de 
kroonlijst of dakrand. 

Het peil gelijkvloers wordt gemeten op de rooilijn t.h.v. de inkomdorpel.
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2.8 aansluiting op de 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 bebou-
wing 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 gebou-
wen en dienen het straatbeeld te ondersteunen. Dit houdt in dat 
de dakvorm en kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te 
krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijk-
aardig dienen te zijn. Dit principe dient minstens gerespecteerd 
binnen de eerste 3,00 m, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het 
betrokken gebouw.

 ● Voor bepalingen m.b.t. wachtgevels wordt verwezen naar de bepa-
lingen van art. 0 - 2.11

2.9 materiaalgebruik
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd- 
en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen zijn, dienen 
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.

2.10 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 
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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 0,60 meter t.o.v. het geldende 

gabarit;
 ● 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;
 ● 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 0,60 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de voorgevel;
 ● met een maximale bouwdiepte van 1,20 meter t.o.v. het geldende 

gabarit aan de achtergevel;
 ● vanaf 1,0 m t.a.v. de uiterste gevelgrenzen
 ● 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.

straatzijde    tuinzijde
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2.11 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:

 ● 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.

2.12 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.

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.
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2.13 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. 

2.14 verhardingen
In functie van een maximale infiltratie van het regenwater zijn ofwel wa-
terdoorlatende materialen met waterdoorlatende fundering toegelaten 
of bij niet waterdoorlatende materialen dient de afwatering in niet be-
bouwde of onverharde ruimte te infiltreren.  Tenzij anders vermeld in de 
specifieke voorschriften

2.15 overdruk hoogspanningslijn
Voor alle bebouwing, werken en handelingen die plaatsvinden onder 
hoogspanningsleidingen, of in de zone van 20m te meten aan
weerszijden vanuit de as van de hoogspanningslijn, zal de beheerder  
ter info om advies gevraagd worden.

Waterdoorlatende materialen zoals bv. kasseien, klinkers en andere kleinschalige materialen met 
open voeg,  grasdallen, grint, ...

In kader vanonderhavig RUP is dit op heden (2019) Elia die om advies gevraagd wordt.
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ART 1: GESLOTEN BEBOUWING ART 1: GESLOTEN BEBOUWING 

1 Bestemmingsvoorschriften

1.1 hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor ééngezinswoningen met een gesloten ka-
rakter.

1.2 nevenbestemming
In nevenbestemming kunnen diensten en kleinhandel zich vestigen mits 
aangetoond wordt dat deze geen hinder voor de woonomgeving met 
zich meebrengen.

2 inrichting en beheer

2.1 inplanting
Hoofdgebouwen dienen ingeplant te worden:

 ● ten opzichte van de rooilijn: 0m. 
 ● ten opzichte van de zijperceelsgrenzen: 0m

2.2 volume

2.2.1 bouwdiepte
 ● De toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is vrij, mits voldaan 

wordt aan de bepalingen van 2.1
 ● De toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen wordt beperkt tot 

12,00 m, gemeten vanaf de voorbouwlijn van het gebouw aan 
straatzijde. 
Op de verdieping dient de aansluiting op de bestaande bebouwing 
steeds op een architecturaal verantwoorde manier te gebeuren ook 
al heeft het aanpalende gebouw een verschillende bouwdiepte.  
Indien de bouwdiepte van het aanpalende gebouw minder dan 

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’

Met een gesloten karakter wordt bedoeld dat de gevelrij over het algemeen uit gesloten bebouwing 
bestaat en slechts uitzonderlijk onderbroken wordt.

Bij aanvraag van de omgevingsvergunning dient gemotiveerd te worden dat de activiteit in neven-
bestemming geen licht-, lucht-, geluidshinder met zich meebrengt, alsook dat de activiteit geen 
bijkomende mobiliteitshinder in de straat teweeg brengt. 
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12,00 m bedraagt, mag tot op 12,00 m worden gebouwd. 

2.2.2 bouwhoogte 
Behoudens bestaande vergunde toestand en onverminderd de bepalin-
gen m.b.t. bouwdiepte gelden volgende bepalingen voor hoofdgebou-
wen:

 ● maximale kroonlijsthoogte: 6,00 m
 ● maximale nokhoogte: 12,00 m
 ● maximaal aantal bouwlagen: 2 + 1 onderdakse laag waarbij deze 

enkel voor slaapvertrekken kan gebruikt worden.

Een afwijking van de kroonlijsthoogte wordt toegestaan tot 50cm. Dit 
kan enkel in functie van een harmonieuze overgang met aanpalende 
panden. Indien aan beide aanpalende zijden van een bouwproject of 
gebouw eenzelfde nokrichting voorkomt, die zichtbaar is van op het 
openbaar domein, moet de dakconstructie van de nieuwbouw of de 
herbouw diezelfde nokrichting aanhouden. Bij twijfel of in geval van 2 
verschillende voorgevelprofielen van toepassing zijn, geldt het kleinste 
overeenkomstig gabarit.
Bestaande gebouwen met een grotere bouwhoogte mogen met behoud 
van die bouwhoogte worden verbouwd binnen het bestaande volume, 
doch bij herbouw moet de bouwhoogte worden beperkt cfr. bovenstaan-
de bepalingen.

2.2.3 dakvorm
Hellende daken zijn verplicht voor het hoofdvolume, met een maximale 
helling van 50°. De kroonlijsthoogte en nokhoogte van 1 van de aanpa-
lende woningen dient gevolgd te worden. Zie ook punt 2.2.3
Gelijkvloerse aanbouwen kunnen voorzien worden van een plat dak.
Dakterrassen zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen 
het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zo dat de borstwering 

zie ook algemene bepalingen punt 1.15
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als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd, en 
de minimale afstand van 1 meter tot de zijperceelsgrens respecteren. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1,00 m boven 
het peil van de kroonlijst.

2.3 bijgebouwen

2.3.1 inplanting
Bijgebouwen kunnen op de perceelsgrens geplaatst worden mits kop-
peling.

2.3.2 bouwhoogte
De bouwhoogte voor bijgebouwen is maximaal 3.50m

2.3.3 materiaal
Bijgebouwen die op de achterperceelsgrens voorzien worden dienen 
opgetrokken te worden in baksteen of hout.
Bijgebouwen die op minimaal 1m van de achterperceelsgrens dienen 
opgetrokken te worden in duurzame materialen.

2.4 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De inrichting van de niet-bebouwde ruimte dient kwalitatief te gebeuren 
waarbij maximaal groenvoorziening wordt nagestreefd. Het plaatsen 
van masten en pylonen binnen deze zone is verboden.

Maximaal 70% van de onbebouwde ruimte kan verhard worden, de ove-
rige ruimte dient ingericht te worden met groen.



17WVI |  sep tember  ‘20  |  s tad  Menen |  RUP Hagewinde |   06432

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

2.5 afsluitingen
Enkel afsluitingen, bestaande uit hout, levende hagen (al dan niet ge-
combineerd met draadwerk), metselwerk of doorzichtig gaasdraad, met 
een maximale hoogte van 2,00 m, zijn toegelaten. 
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1 Bestemmingsvoorschriften

Het gebied is bestemd voor wonen (één- of meergezinswoningen) en  
daarnaast kunnen er activiteiten en voorzieningen die verwant zijn aan 
wonen voorzien worden. 
Een uitzondering geldt voor autonome kantoren en kleinhandel. Deze 
functies kunnen enkel in nevenbestemming voorzien worden.
Horeca wordt uitgesloten.

In de deelzone aangeduid met paarse arcering kunnen op vandaag de 
vergunde bedrijven blijven bestaan. Nieuwe bedrijven kunnen voorzien 
worden maar moeten kleinschaliger en daardoor minder hinderlijk zijn 
voor de omgeving, een mix met woonfuncties wordt nagestreefd.

De deelzone kan ook evolueren naar een zuivere woonfunctie waarbij, 
bij stopzetten van de activiteiten van het laatste bedrijf, de deelzone 
komt te vervallen en enkel de grondkleur van onderhavig artikel in wer-
king treedt. Echter onder de hoogspanningslijn wordt blijvend gestreefd 
naar een mix aan functies en zijn woonfunctie ondergeschikt en horende 
bij de activiteit. Zuivere woonfuncties worden op deze locatie geweerd.

De hierna vermelde activiteiten en functies zijn niet toegelaten:
 ● geïndustrialiseerde en/of hinderlijke ambachtelijke bedrijven;
 ● groothandelsbedrijven;
 ● bedrijven die milieubelastend zijn en/of hinderend voor de woonom-

geving of waarvan kan verwacht worden dat zij de woonomgeving 
zullen storen;

 ● bedrijven of inrichtingen die erop gericht zijn brandstoffen, chemi-
sche producten of ander potentieel zeer brandbare giftige en/of 
explosieve producten op te slaan;

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’

Wonen: bij deze functie horen woningen en de bijbehorende uitrusting, zoals tuinen, tuinhuisjes, 
inritten, garages.
Activiteiten en voorzieningen die verwant zijn aan wonen: zorgwoningen, verblijfsgelegenheden, 
diensten en vrije beroepen, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, sociocul-
turele voorzieningen, kleinschalige niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven en recreatieve voorzie-
ningen, alsook bergplaatsen en terreininrichting i.f.v. deze bestemmingen. 

Op heden (2020) worden aanvragen voor nieuwe bedrijven afgetoetst aan de goede ruimtelijke 
ordening door middel van “Kameleon”
Als hinderlijk ervaren kunnen naast milieu-hinder ook o.a. ook sterk verkeersgenerende functies 
als hinderlijk ervaren worden

Het deel aan de kant van de Moorselestraat wordt bij art. 2 centrumbebouwing gevoegd. Het ach-
terliggende deel zal dan bij art. 4 projectzone gevoegd worden. zie ook art. 4.

Door de stad afgetoetst met de fungerende tool, op heden (2020) is dit Kameleon.
Als hindelijk ervaren kunnen naast milieu-hinder ook o.a. ook sterk verkeersgenerende functies als 
hinderlijk ervaren worden

ART. 2: CENTRUMBEBOUWING MOORSELESTRAATART. 2: CENTRUMBEBOUWING MOORSELESTRAAT
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 ● dancings, feestzaal en tank- en servicestations.
 ● horeca

De bijgebouwen mogen uitsluitend bestemd worden voor de berging 
van goederen, gebruiksmiddelen en voertuigen, die inherent verbon-
den zijn met de toegelaten bestemmingen. De eigenlijke bedrijfsvoering 
noch de woonfunctie zijn in de bijgebouwen toegelaten.
Binnen deze zone mogen gegroepeerde garages of autostandplaatsen 
worden voorzien, voor zover ze in functie staan van woongelegenheden 
binnen de zone of de directe omgeving en voor zover ze niet zichtbaar 
zijn vanaf de straat.

2 Inrichting en beheer

2.1 Inplanting
De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde
manier te gebeuren, in goed nabuurschap, die het straatbeeld onder-
steunt en versterkt.

Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen, die be-
bouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige 
hinder ontstaan.

2.1.1 plaatsing t.o.v. de rooilijn of bouwlijn
De rooilijn of (bij bestaande bebouwing op het perceel of op het aanpa-
lend perceel) de bestaande bouwlijn geldt als verplichte bouwlijn voor 
het hoofdgebouw. Voor maximaal 30% van de voorgevel mag hiervan 

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 ● overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels 

verhinderd wordt;
 ● schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is;
 ● geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van 

de woonomgeving drastisch naar beneden halen.
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op een architecturaal en ruimtelijk verantwoorde manier worden afge-
weken.
Voor open en halfopen bebouwing mag worden afgeweken van de ver-
plichte voorbouwlijn. De afwijking bedraagt maximaal 2,00 m t.o.v. de 
voorbouwlijn van het naastgelegen gebouw.

2.1.2 plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen
Indien op het aanpalend perceel op de perceelsgrens werd of zal wor-
den gebouwd, is het plaatsen van de zijgevel op de zijperceelsgrens 
(koppelen) verplicht. Bij niet koppelen dient 3m vanaf de perceels-
grens vrijgehouden te worden met uitzondering van hoekpercelen of 
gebouwen die met de zijperceelsgrens palen aan het openbaar domein.  

Wanneer een bestaande wachtgevel vrij komt door sloop of wanneer 
er geheel of gedeeltelijk niet tegenaan gebouwd wordt, dient de gevel 
afgewerkt te worden door de laatst bouwende in parament passend bij 
de bestaande woning (idem bij sloop).

2.1.3 plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrenzen
Onverminderd de bepalingen inzake bouwdiepte en behoudens be-
staande vergunde toestand, moeten hoofdgebouwen op min. 8,00 m 
van de achterperceelsgrenzen worden opgericht.

Inzake plaatsing ten opzichte van de rooilijn kan een beperkte tolerantie worden toegelaten, indien, 
gelet op de breedte van het perceel, het voorstel waarbij wordt ingesprongen ten opzichte van 
de rooilijn een meerwaarde kan betekenen voor het straatbeeld.  Beperkte achteruitbouwstroken 
kunnen toegelaten worden i.f.v. bestaande toestand of architecturaal concept op voorwaarde van 
uitgebreide motivering. Zichtbare zijgevels dienen afgewerkt te worden.

Bij sloop dient de wachtgevel afgewerkt te worden. Wanneer er reeds een nieuwe stedenbouw-
kundige vergunning is, dient de gevel enkel afgewerkt te worden voor de delen waar niet tegen 
gebouwd wordt en tijdens de bouw van de nieuwe constructie.
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2.2 volume

2.2.1 bouwhoogte 
Behoudens bestaande vergunde toestand en onverminderd de bepalin-
gen m.b.t. bouwdiepte gelden volgende bepalingen voor hoofdgebou-
wen:

 ● maximale kroonlijsthoogte: 6,00 m
 ● maximale nokhoogte: 12,00 m
 ● maximaal aantal bouwlagen: 2  + 1 onderdakse laag waarbij de 

onderdakse laag enkel voor slaapvertrekken kan gebruikt worden.

Een afwijking van de kroonlijsthoogte wordt toegestaan tot 50cm. Dit 
kan enkel in functie van een harmonieuze overgang met aanpalende 
panden. Indien aan beide aanpalende zijden van een bouwproject of 
gebouw eenzelfde nokrichting voorkomt, die zichtbaar is van op het 
openbaar domein, moet de dakconstructie van de nieuwbouw of de 
herbouw diezelfde nokrichting aanhouden. Bij twijfel of in geval van 2 
verschillende voorgevelprofielen van toepassing zijn, geldt het kleinste 
overeenkomstig gabarit.

2.2.2 dakvorm
Dakvorm is vrij.
Bij platte daken is de nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte.

Dakterrassen zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen 
het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zo dat de borstwering 
als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd, en 
de minimale afstand van 1 meter tot de zijperceelsgrens respecteren. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1,00 m bo-
ven het peil van de kroonlijst.
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2.3 Deelzone met paarse arcering in overlay
Indien de deelzone met paarse arcering een hoofdzakelijke bedrijfs-
activiteit kent, wordt op volgende elementen van de voorschriften af-
geweken:

 ● nieuw gebouwde bedrijven dienen minimaal 5m van de rooilijn 
ingepland te  worden.

 ● Binnen de deelzone is, is een bouwhoogte van maximaal 12m 
toegestaan voor alle bebouwing. Kroonlijsthoogte is vrij.

2.4 bijgebouwen
2.4.1 inplanting
Bijgebouwen dienen ofwel op de perceelsgrens, indien koppeling mo-
gelijk is, ofwel op minimum 1,00 m van de perceelsgrens te worden 
opgericht.
 
2.4.2 bouwhoogte
De bouwhoogte voor bijgebouwen is maximaal 3.50m.

2.4.3 oppervlakte
Indien in het hoofdgebouw enkel wonen is voorzien als ééngezinswo-
ning, moet de oppervlakte van de bijgebouwen worden beperkt tot 40m². 
Er kunnen geen bijgebouwen voor opslag of stallen van goederen voor-
zien worden bij meergezinswoningen met uitzondering van garages en 
autostelplaatsen (al dan niet overdekt).

2.5 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De inrichting van de niet-bebouwde ruimte dient kwalitatief te gebeuren 
waarbij maximaal groenvoorziening wordt nagestreefd. Het plaatsen 
van masten en pylonen binnen deze zone is verboden.

Wanneer de deelzone (met uitzondering onder de hoogspanningslijn) is geëvolueerd naar een 
zuivere woonfunctie dan gelden de afwijkingen niet. (zie ook bestemmingsvoorschriften)
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Bij ééngezinswoningen mag maximaal 30% van de onbebouwde ruimte 
verhard worden de overige ruimte dient ingericht te worden met groen.
Bij meergezinswoningen en bedrijven dient minimaal 20% groen streek-
eigen groen voorzien te worden.

2.6 afsluitingen
Enkel afsluitingen, bestaande uit hout, levende hagen (al dan niet ge-
combineerd met draadwerk), metselwerk of doorzichtig gaasdraad, met 
een maximale hoogte van 2,00 m, zijn toegelaten. 

2.7 parkeervoorzieningen
Binnen de deelzone aangeduid met paarse arcering dienen voldoende 
parkeerplaatsen en manoeuvreerruimte te worden voorzien voor de op-
vang van werknemers, klanten, laden en lossen zodat het openbaar 
domein niet belast wordt met een bijkomende parkeerdruk.
Naast de noodzakelijke parkeerplaatsen dienen bij bedrijven eveneens 
voldoende fietsstallingen te worden voorzien.

Bij nieuwbouw meer- en ééngezinswoningen of grondige renovaties 
dienen minimaal 1 fietsstalplaats per slaapkamer + 1 extra voorzien te 
worden.

Voor parkeervoorzieningen gelden de voorschriften opgelegd in het geldende en goedgekeurde 
bouwreglement van de stad Menen.

Voor parkeervoorzieningen voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers gelden de voorschriften 
opgelegd in het geldende en goedgekeurde bouwreglement van de stad Menen.
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ART. 3: CENTRUMBEBOUWING KORTRIJKSTRAATART. 3: CENTRUMBEBOUWING KORTRIJKSTRAAT

1 Bestemmingsvoorschriften

Het gebied is bestemd voor wonen (één- of meergezinswoningen) en  
daarnaast kunnen er activiteiten en voorzieningen die verwant zijn aan 
wonen voorzien worden. 
Een uitzondering geldt voor autonome kantoren en kleinhandel 
Deze functies kunnen enkel in nevenbestemming voorzien worden. 
Horeca wordt uitgesloten.

De deelzone aangeduid met zwarte ruitarcering is bedoeld als een ar-
chitecturaal accent als landmark bij de inkom van de stad.

De hierna vermelde activiteiten en functies zijn niet toegelaten:
 ● geïndustrialiseerde en/of hinderlijke ambachtelijke bedrijven;
 ● groothandelsbedrijven;
 ● bedrijven die milieubelastend zijn en/of hinderend voor de woonom-

geving of waarvan kan verwacht worden dat zij de woonomgeving 
zullen storen;

 ● bedrijven of inrichtingen die erop gericht zijn brandstoffen, chemi-
sche producten of ander potentieel zeer brandbare giftige en/of 
explosieve producten op te slaan;

 ● dancings, feestzaal en nieuwe tank- en servicestations.

De bijgebouwen mogen uitsluitend bestemd worden voor de berging 
van goederen, gebruiksmiddelen en voertuigen, die inherent verbon-
den zijn met de toegelaten bestemmingen. De eigenlijke bedrijfsvoering 
noch de woonfunctie zijn in de bijgebouwen toegelaten.

Binnen deze zone mogen gegroepeerde garages of autostandplaatsen 
worden voorzien, voor zover ze in functie staan van woongelegenheden 

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’.

Wonen: bij deze functie horen woningen en de bijbehorende uitrusting, zoals tuinen, tuinhuisjes, 
inritten, garages.
Activiteiten en voorzieningen die verwant zijn aan wonen: zorgwoningen, verblijfsgelegenheden, 
diensten en vrije beroepen, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en klein-
schalige niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, alsook bergplaatsen en terreininrichting i.f.v. deze 
bestemmingen. 

Door de stad afgetoetst met de fungerende tool, op heden (2020) is dit Kameleon.
Als ‘hindelijk ervaren’ kunnen naast milieu-hinder ook o.a. ook sterk verkeersgenerende functies 
als hinderlijk ervaren worden
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binnen de zone of de directe omgeving en voor zover ze niet zichtbaar 
zijn vanaf de straat.

2 Inrichting en beheer

2.1 Inplanting
De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde
manier te gebeuren, in goed nabuurschap, die het straatbeeld onder-
steunt en versterkt. 

Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen, die be-
bouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige 
hinder ontstaan.

2.1.1 plaatsing t.o.v. de rooilijn of bouwlijn
De rooilijn geldt als verplichte bouwlijn voor het hoofdgebouw. Voor 
maximaal 30% van de voorgevel mag hiervan op een architecturaal en 
ruimtelijk verantwoorde manier worden afgeweken. 

2.1.2 plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen
Indien op het aanpalend perceel op de perceelsgrens werd of zal wor-
den gebouwd, is het plaatsen van de zijgevel op de zijperceelsgrens 
(koppelen) verplicht. Bij niet koppelen dient 3m vanaf de perceels-
grens vrijgehouden te worden met uitzondering van hoekpercelen of 

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 ● overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels 

verhinderd wordt;
 ● schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is;
 ● geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van 

de woonomgeving drastisch naar beneden halen.

Inzake plaatsing ten opzichte van de rooilijn kan een beperkte tolerantie worden toegelaten, indien, 
gelet op de breedte van het perceel, het voorstel waarbij wordt ingesprongen ten opzichte van 
de rooilijn een meerwaarde kan betekenen voor het straatbeeld.  Beperkte achteruitbouwstroken 
kunnen toegelaten worden i.f.v. bestaande toestand of architecturaal concept op voorwaarde van 
uitgebreide motivering. Zichtbare zijgevels dienen afgewerkt te worden.
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gebouwen die met de zijperceelsgrens palen aan het openbaar domein.  

Wanneer een bestaande wachtgevel vrij komt door sloop of wanneer er 
geheel of gedeeltelijk niet tegenaan gebouwd wordt, dient deze afge-
werkt te worden door de laatst bouwende in parament passend bij de 
bestaande woning (idem bij sloop).

2.1.3 plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrenzen
Onverminderd de bepalingen inzake bouwdiepte en behoudens be-
staande vergunde toestand, moeten hoofdgebouwen op min. 8,00 m 
van de achterperceelsgrenzen worden opgericht.

2.2 volume

2.2.1 bouwhoogte 
Behoudens bestaande vergunde toestand en onverminderd de bepalin-
gen m.b.t. bouwdiepte gelden volgende bepalingen voor hoofdgebou-
wen:

 ● maximale kroonlijsthoogte: 6,00 m
 ● maximale nokhoogte: 13,00 m
 ● maximaal aantal bouwlagen: 2  + 1 onderdakse laag waarbij de 

bovenste laag enkel voor slaapvertrekken kan gebruikt worden. 
Bij platte daken is de kroonlijst gelijk aan de nokhoogte van 13m en 
kunnen maximaal 3 bouwlagen voorzien worden.

Een afwijking van de kroonlijsthoogte wordt toegestaan tot 50cm. Dit 
kan enkel in functie van een harmonieuze overgang met aanpalende 
panden. Indien aan beide aanpalende zijden van een bouwproject of 
gebouw eenzelfde nokrichting voorkomt, die zichtbaar is van op het 
openbaar domein, moet de dakconstructie van de nieuwbouw of de 

Bij sloop dient de wachtgevel afgewerkt te worden. Wanneer er reeds een nieuwe stedenbouw-
kundige vergunning is, dient de gevel enkel afgewerkt te worden voor de delen waar niet tegen 
gebouwd wordt en tijdens de bouw van de nieuwe constructie.
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herbouw diezelfde nokrichting aanhouden. Bij twijfel of in geval van 2 
verschillende voorgevelprofielen van toepassing zijn, geldt het kleinste 
overeenkomstig gabarit.

2.2.2 dakvorm
Dakvorm is vrij.
Bij platte daken is de nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte.

Dakterrassen zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen 
het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zo dat de borstwering 
als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd, en 
de minimale afstand van 1 meter tot de zijperceelsgrens respecteren. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1,00 m bo-
ven het peil van de kroonlijst.

2.3 deelzone met zwarte ruitarcering in overlay
Voor de deelzone aangeduid met zwarte ruitarcering in overlay moet de 
architectuur en het voorkomen van die hoogstaande kwaliteit zijn dat de 
beeldkwaliteit van de straat wordt verstrekt en een accent gelegd wordt 
als poorteffect bij het inrijden van de stad.
Op volgende elementen van de voorschriften afgeweken t.o.v. de voor-
schriften geldend voor onderhavig artikel:

 ● afstand tot de rooilijnen:
 ● langs de Kortrijkstraat geldt achteruitbouwstrook van minimaal 

5m
 ● Langs de N32 dient minimaal 8m vanuit de rooilijn gerespec-

teerd te worden. 
 ● bouwhoogte:

 ● maximum vier bouwlagen en een mogelijkheid tot een bijkomen-
de teruggetrokken vijfde bouwlaag bij een plat dak 

Bij een teruggetrokken bouwlaag past het volume van de vijfde bouwlaag binnen een dakhelling 
van 45°. De 45°-lijn, is lijn vertrekkende onder een hoek 45° vanaf de gevellijn naar de nok.
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2.4 bijgebouwen
2.4.1 inplanting
Bijgebouwen dienen ofwel op de perceelsgrens, indien koppeling mo-
gelijk is, ofwel op minimum 1,00 m van de perceelsgrens te worden 
opgericht.
 
2.4.2 bouwhoogte
De bouwhoogte voor bijgebouwen is maximaal 3.50m

2.4.3 oppervlakte
Indien in het hoofdgebouw enkel wonen is voorzien als ééngezinswo-
ning, moet de oppervlakte van de bijgebouwen worden beperkt tot 40 
m². 

Er kunnen geen bijgebouwen voor opslag of stallen van goederen voor-
zien worden bij meergezinswoningen met uitzondering van garages en 
autostelplaatsen (al dan niet overdekt).

2.5 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De inrichting van de niet-bebouwde ruimte dient kwalitatief te gebeuren 
waarbij maximaal groenvoorziening wordt nagestreefd. 
Het plaatsen van masten en pylonen binnen deze zone is verboden.

Bij ééngezinswoningen mag maximaal 30% van de onbebouwde ruimte 
verhard worden, de overige ruimte dient ingericht te worden met groen.
Bij meergezinswoningen en bedrijven dient minimaal 20% groen voor-
zien te worden.

Voor de deelzone aangeduid met een zwarte ruitarcering dient de volle-
dige onbebouwde ruimte ingericht te worden als groenzone met uitzon-
dering van de noodzakelijke toegangs- en ontsluitingswegen.
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2.6 afsluitingen
Enkel afsluitingen, bestaande uit hout, levende hagen (al dan niet ge-
combineerd met draadwerk), metselwerk of doorzichtig gaasdraad, met 
een maximale hoogte van 2,00 m, zijn toegelaten. 

2.7 parkeervoorzieningen
Binnen de deelzone aangeduid met zwarte ruitarcering dienen alle-
noodzakelijke parkeerplaatsen ondergronds te worden voorzien. 

Bij nieuwbouw meer- en ééngezinswoningen of grondige renovaties 
dienen minimaal 1 fietsstalplaats per slaapkamer + 1 extra voorzien te 
worden.

Voor parkeervoorzieningen voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers gelden de voorschriften 
opgelegd in het geldende en goedgekeurde bouwreglement van de stad Menen.
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ART. 4: RESIDENTIËLE BEBOUWING ART. 4: RESIDENTIËLE BEBOUWING 

1 Bestemming

1.1 hoofdbestemming
Deze zone is uitsluitend bestemd voor ééngezinswoningen onder de 
vorm van open, halfopen en gegroepeerde bebouwing, met inbegrip 
van alle ruimtegebruik horende bij een woonfunctie en niet storend voor 
de woonomgeving. 

De bijgebouwen zijn uitsluitend bestemd voor de berging van goederen, 
gebruiksmiddelen en voertuigen die inherent verbonden zijn met woon-
functie. De nevenbestemming noch de woonfunctie zijn toegelaten in 
bijgebouwen.

Percelen kunnen opgesplitst worden waardoor verdichting is toege-
staan.

1.2 nevenbestemming
In nevenbestemming zijn enkel diensten en vrije beroepen toegelaten 
met een maximum vloeroppervlakte van 100 m². 

2 inrichting en beheer

2.1 inplanting
De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde
manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.

Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen, die be-
bouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige 
hinder ontstaan.

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’.

onder ééngezinswoningen worden ook kangoeroewoningen gerekend.

Bouwen in tweede bouworde is toegestaan bij opsplitsing van een perceel mits de bepalingen 
betreffende bouwafstanden wordt gerespecteerd. zie punt 2.1.

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 ● overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels 

verhinderd wordt;
 ● schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is;
 ● geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van 

de woonomgeving drastisch naar beneden halen.
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2.1.1 plaatsing t.o.v. de rooilijn, voorste perceelsgrens
 ● Vrijstaande bebouwing dient minimaal 5m van de rooilijn ingeplant 

te worden. 
 ● Bij halfopen of gegroepeerde bebouwing geldt de bestaande 

bouwlijn van de bestaande bebouwing op het perceel of op het 
aanpalend perceel als verplichte bouwlijn. Voor maximaal 30% van 
de voorgevel kan hiervan op een architecturaal en ruimtelijk verant-
woorde manier worden afgeweken.

 ● Garages of carports dienen op min. 5m van de rooilijn te worden 
ingepland bij alle type woningen.

2.1.2 plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen
 ● Indien op het aanpalend perceel op de perceelsgrens werd of zal 

worden gebouwd, is het plaatsen van de zijgevel op de zijperceels-
grens (koppelen) verplicht.  
Wanneer een bestaande wachtgevel vrij komt door sloop of wan-
neer er geheel of gedeeltelijk niet tegenaan gebouwd wordt, dient 
deze afgewerkt te worden door de laatst bouwende in parament 
passend bij de bestaande woning (idem bij sloop)

 ● Indien op het aanpalend perceel een bouwvrije strook van ten 
minste 3,00 m aanwezig is, dient eveneens een bouwvrije strook 
gerespecteerd te worden van minstens 3,00 m ten opzichte van 
betrokken zijperceelsgrens. 

2.1.3 plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrens
Ten opzichte van de achterperceelsgrens dient minimaal 8m gerespec-
teerd te worden.

2.2 bebouwingspercentage
Onverminderd de bepalingen inzake de toegelaten bouwdiepte en in-
planting mag maximaal 40% worden bebouwd (met inbegrip van hoofd 

De voorste perceelsgrens is de perceelsgrens waar de hoofdontsluiting van het perceel zich be-
vindt.
Voor gegroepeerde woningen mogen maximaal in 3 à 4 woningen gegroepeerd of geschakeld 
worden.

Bij sloop dient de wachtgevel afgewerkt te worden wanneer voor een langere periode niet tegen-
aan zal gebouwd worden. Wanneer er reeds een nieuwe stedenbouwkundige vergunning is, dient 
de gevel enkel afgewerkt te worden voor de delen waar niet tegen gebouwd wordt en tijdens de 
bouw van de nieuwe constructie.

De achterperceelsgrens is de kavelgrens recht tegenover de grens waarop de hoofdontsluiting van 
het perceel zich bevindt.
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en bijgebouwen), met een maximum van 250 m² en 190 m² voor respec-
tievelijk vrijstaande en halfvrijstaande bebouwing.

2.3 volume
2.3.1 bouwhoogte voor hoofdgebouwen
Behoudens bestaande vergunde toestand en onverminderd de bepalin-
gen m.b.t. bouwdiepte gelden volgende bepalingen voor hoofdgebou-
wen:

 ● maximale kroonlijsthoogte: 6,00 m
 ● maximale nokhoogte: 12,00 m
 ● maximaal aantal bouwlagen: 2  + 1 onderdakse laag waarbij de 

onderdakse laag enkel voor slaapvertrekken kan gebruikt worden.

Een afwijking van de kroonlijsthoogte wordt toegestaan tot 50cm. Dit 
kan enkel in functie van een harmonieuze overgang met aanpalende 
panden. Indien aan beide aanpalende zijden van een bouwproject of 
gebouw eenzelfde nokrichting voorkomt, die zichtbaar is van op het 
openbaar domein, moet de dakconstructie van de nieuwbouw of de 
herbouw diezelfde nokrichting aanhouden. Bij twijfel of in geval van 2 
verschillende voorgevelprofielen van toepassing zijn, geldt het kleinste 
overeenkomstig gabarit.

2.4 dakvorm
De dakvorm is vrij, doch bij eventuele aanbouw dient er een volwaar-
dige koppeling te gebeuren.
Bij een hellend dak bedraagt de maximale dakhelling 50%
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2.5 bijgebouwen
2.5.1 inplanting
Bijgebouwen dienen ofwel op de perceelsgrens, indien koppeling mo-
gelijk is, ofwel op minimum 1,00 m van de perceelsgrens te worden 
opgericht.

2.5.2 bouwhoogte
De bouwhoogte voor bijgebouwen is maximaal 3.50m.

2.5.3 oppervlakte
De grondoppervlakte van de bijgebouwen mag maximaal 40 m² bedra-
gen.

2.6 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 ● De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel dienen volledig 

als tuin ingericht te worden. Maximaal 30% van deze ruimte mag 
worden verhard ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en 
terras en andere constructies die geen gebouw zijn. In de tuin-
stroken is de plaatsing van goederen, afval, wrakken, containers, 
caravans en vergelijkbare verboden.

 ● Het plaatsen van masten en pylonen binnen deze zone is verbo-
den. 

2.7 afsluitingen
 ● In de zone tussen de zonegrens en de voorgevel, m.a.w. de voor-

tuinstrook, zijn open afsluitingen met een hoogte tot 2,00 meter of 
gesloten afsluitingen met een hoogte tot 1,00 meter toegelaten

 ● Voor de overige perceelsgrenzen zijn afsluitingen met een maxi-
male hoogte van 2,00 m toegelaten in levende hagen (al dan niet 
ondersteund door draadafsluiting), metselwerk of draadafsluitingen. 

Open afsluitingen: afsluitingen in hekwerk, draad of draadgaas.
gesloten afsluitingen: levende hagen, metselwerk, draadkorven,....
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Beton en kunststof zijn uitgesloten. 

2.8 parkeervoorzieningen
Bij elke woongelegenheid moet minstens 1 carport of garage worden 
voorzien. Deze dient op minimum 5m van de rooilijn ingeplant te worden. 

Per woongelegenheid dient minimaal 1 fietsstalplaats per slaapkamer te 
worden voorzien + 1 extra.
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ART. 5: PROJECTZONE ART. 5: PROJECTZONE 

1 Bestemmingsvoorschiften

1.1 hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor de ontwikkeling van één- en meergezinswo-
ningen - en de daarbij horende koeren, tuinen, bergingen, parkeervoor-
zieningen, inritten en garages - in een groene omgeving.

I.f.v. de ontwikkeling van de projectzone zijn onderdelen bestemd voor 
aanleg van wegeninfrastructuur, ontsluiting van aanpalende percelen, 
afwatering, parkeergelegenheid, (openbare) groene ruimten en (open-
bare) verharde ruimten toegelaten. Het definitieve tracé van de interne 
wegenis en andere infrastructuur moet worden bepaald naar aanleiding 
van de aanvragen voor omgevingsvergunning voor de realisatie van 
deze infrastructuur.

De projectzone kan opgedeeld worden in ontwikkelingsfases en dient 
zodanig ingericht te worden dat een latere fase niet gehypothekeerd 
wordt in ontwikkeling en erop kan aansluiten.
Per fase dient een inrichtingsplan voor het volledige gebied ter info bij-
gevoegd te worden bij de aanvraag tot (omgevings)vergunning om te 
verduidelijken dat volgende fases niet gehypothekeerd worden en als 
geheel kunnen ontwikkeld worden. 
Het aandeel groen en openbaar domein dient evenredig verdeeld te 
worden over de diverse fases. 
In iedere fase dient een mix aan woontypologiën voorzien te worden.

In de deelzone aangeduid met paarse arcering kunnen vergunde be-
drijven blijven bestaan en uitbreiden binnen de gearceerde zone.  
Na stopzetten van de huidige bedrijfsactiviteiten kan in de bestaande 
bedrijfsgebouwen enkel opslag voorzien worden in afwachting van de 
woonfunctie 

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’.

Onder meergezinswoningen vallen niet alleen appartementen maar ook stapelwoningen, collec-
tieve woonvormen als co-housing en mogelijk varianten. Onder ééngezinswoningen kunnen ook 
ééngezinswoningen met collectieve tuinen en gedeelde ruimtes (vb berging, wasplaats, garage,...) 
behoren.

Er wordt gestreefd naar een uitdoofbeleid van de bedrijvigheid in dit achterliggende gebied dat bin-
nen de projectzone valt. . Eens de gronden verkaveld worden voor wonen gelden de voorschriften 
van de grondkleur namelijk voor wonen.
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Indien de nabestemming binnen deze deelzone volledig wonen wordt, 
wordt de gearceerde zone bij de grondkleur gevoegd, zijnde onderhavig 
artikel 5. De grondkleur treedt in werking van zodra een omgevingsver-
gunning voor verkaveling wordt aangevraagd. 
Pas wanneer de nabestemming van kracht wordt kan de zone ten noor-
den van de Schonebeek ontwikkeld worden. Dit deelgebied dient in 1 
geheel gerealiseerd te worden.

1.2 nevenbestemming
In nevenbestemming zijn diensten en  vrije beroepen toegelaten, voor
zover zij de schaal van de woonomgeving niet overstijgen en de uitba-
ting ervan geen abnormale hinder en/of risico betekent voor de omge-
ving.

1.3 hoofdontsluiting
De aansluiting van nieuw te ontwikkelen wegenis, ter ontsluiting van 
o.a. de projectzone, is indicatief aangeduid met een streeplijn en valt na 
overdracht onder art. 8 openbaar domein.

De hoofdontsluiting van de projectzone is opgesplitst. Ten zuiden van 
de Schonebeek wordt de projectzone ontsloten via de N32. Ten noor-
den van de Schonebeek wordt de projectzone ontsloten via de Moor-
selestraat. Er mag geen verbinding voor gemotoriseerd verkeer zijn 
tussen beide delen met uitzonding voor hulpdiensten en onderhoud in 
functie van openbaar nut.

Hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 ● overmatige slagschaduw waardoor de bezonning van de omliggende percelen grotendeels 

wordt belemmerd
 ● de schending van de privacy, indien de inkijk in de omliggende tuinen en/of woningen zo 

groot is dat er van privacy geen sprake meer is
 ● geluidshinder die de leefbaarheid van de woonomgeving drastisch naar beneden halen
 ● mobiliteit- en parkeeroverlast die de leefbaarheid van de woonomgeving aantast
 ● geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van 

de woonomgeving drastisch naar beneden halen.
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1.4 garagestraat i.f.v. Art. 1
Palend aan de zonegrens met art. 1: “gesloten bebouwing” dienen gara-
ges voorzien te worden in functie van de bestaande woningen in Art. 1 
en de voorziene woningen , al dan niet ontsloten apart ontsloten via een 
apart garagestraatje. Een apart garagestraatje kan ontsloten worden via 
de Groenestraat maar mag geen verbinding realiseren met de interne 
wegenis van de projectzone.

1.5 Voorkooprecht
De bestaande woningen aangeduid met een astrisk (*) kunnen behou-
den blijven, ze kunnen echter niet heropgebouwd worden bij afbraak. 
Teneinde de buffer te kunnen realiseren, aangeduid met donkergroene 
arcering en de percelen te laten aansluiten bij de projectzone, is voor 
deze percelen, aangeduid met een asterisk (*),  een recht van voorkoop 
als bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van toepassing 
voor een periode van 15 jaar, bij de inwerkingtreding van het RUP. Voor-
kooprecht wordt gegeven aan de stad Menen.
Bij realisatie van de buffer, aangeduid met donkergroene arcering, gel-
den de voorschriften van Art. 7: Groenbuffer. De nabestemming wordt 
van kracht wanneer de woningen door de stad zijn verworven.

2 inrichting en beheer

De projectzone moet als één ruimtelijk geheel uitgewerkt te worden.

De inrichting van de projectzone dient in functie te staan van een hoog-
kwalitatieve en duurzame ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor:

 ● een optimaal  en duurzaam ruimtegebruik;
 ● aaneengesloten groen- en/of recreatieve voorzieningen;

De zone dient te worden ingericht als een samenhangend en kwaliteitsvol geheel. Elk aanvraag-
dossier moet de nodige elementen bevatten om de beoordeling mogelijk te maken voor de gehele 
zone.
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 ● de te verwachten mobiliteitseffecten op de omgeving voor zowel 
mechanisch als langzaam verkeer;

 ● hoogkwalitatieve inrichting van het openbaar domein en haar 
omgeving;

 ● optimale integratie in de omgeving, zowel landschappelijk als wat 
betreft hinderaspecten; met specifieke aandacht voor de bestaande 
beken en hun overstromingsgevoelige gebieden.

 ● harmonieuze aansluiting op de aanpalende bestaande bebouwing 
van de aanleunende zone(s);

Bij de vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van de projectzone  
dient een globale inrichtingsstudie te worden gevoegd, die geldt als 
informatief document voor de vergunningverlenende instantie i.f.v. de 
beoordeling van de vergunningsaanvraag. 

De inrichtingsstudie dient op een duidelijke wijze de beoogde lay-out 
(ontsluiting, inplanting, parkeren, bebouwing, verharding, (publieke) 
groenzone, fiets -en voetgangersverbinding, waterbeheersing) van de 
volledige zone grafisch, vergezeld van een toelichting weer te geven. 
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich 
verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen de zone en/of tot de mogelijke 
ontwikkeling van de rest van de zone. 

In alle bestemmingen binnen de projectzone kunnen ook ophaal- en 
sorteerpunten voor afval voorzien worden zolang ze geen hinder vor-
men voor de hoofdbestemming.
Het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energiebronnen wordt 
bovendien geprefereerd boven klassieke bronnen.

In mogelijks overstromingsgevoelig gebieden dient overstromingsveilig gebouwd te worden, dit 
kan bij de woning zelf of door gemeenschappelijke preventieve maatregelen.

Volgende toetsingscriteria dienen hierbij te worden gehanteerd: deze lijst is niet limitatief en kan 
aangevuld worden door de stad wanneer dit noodzakelijk blijkt voor een goede ruimtelijke beoor-
deling

 ● bebouwingsdichtheid
 ● diversiteit van de woningtypologieën en kavelgrootte
 ● architectuur en overstromingsveilig bouwen in de mogelijks overstromingsgevoelige 

gebieden.
 ● aandeel openbaar groen/openbaar domein/privaat
 ● kwaliteit van de inrichting openbaar groen en openbaar domein 
 ● waterbuffering en -beheer   
 ● relatie tot eerdere en latere fases
 ● mobiliteitseffecten (mober)
 ● afvalstromen.
 ● de te nemen geluidsisolerende maatregelen (zie ook punt 2.1)
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2.1 bebouwing
Bij de ontwikkeling van het gebied dienen de nodige geluidsmaatrege-
len  genomen te worden zodoende dat het geluiddrukniveauverschil van 
de gevel bij de kamers met woonvertrekken voldoet aan de richtlijnen 
gesteld door de bevoegde overheid. 
Dit kan aangetoond worden door het nemen van geluidsisolerende 
maatregelen als  inplanting, groen- en geluidsschermen, fysieke iso-
latie aan/in de woningen, e.d. en is afhankelijk  van de afstand tot de 
geluidsbron.

Bij elke vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van de projectzone 
of delen ervan dient een geluidsstudie te worden gevoegd, opgemaakt 
door een erkend deskundige ‘geluid”, die geldt als informatief docu-
ment voor de vergunningverlenende instantie en die de maatregelen 
aangeeft die worden genomen om te voldoen aan bovenstaande norm 
inzake omgevingslawaai 

Onder geluidsisolerende maatregelen wordt verstaan:
 ● bouwtechnische maatregelen, zoals de toepassing van geluidsiso-

lerende materialen voor gevel/dakconstructie, geluidsisolerende 
beglazing,  ventilatievoorzieningen, e.d.

 ● architecturale maatregelen: organisatie en de oriëntatie van de 
woonvertrekken weg van de geluidsbron (leefruimtes en slaapka-
mers), het ontwerp van gevelopeningen en gevelvlakverdeling., e.d.

 ● op verkavelingsniveau: geluidswerende bermen en - muren, inplan-
tingen kavels, e.d.

Op vandaag stelt de dienst MER van de Vlaamse Overheid voorop dat bij geluidshinder, geluids-
isolerende maatregelen worden aangeraden vanaf 55dB en vanaf 60dB dat er maatregelen wor-
den genomen die het geluidsniveau doe dalen tot waarden onder de 60 dB. De stad Menen streeft 
naar waarden gelijk aan zones <55dB.
Het combineren van deze geluidsisolerende maatregelen draagt bij om onder de drempel te blijven 
van het max. geluidsniveau. Een deel dient voorzien te worden op verkavelingsniveau zodat ook in 
de tuinen de geluidnorm tot een aanvaardbaar niveau daalt. Zie ook art. 7 groenbuffer.
Een toetsing aan de norm NBN S 01-400-1:2008 - akoestische criteria voor woongebouwen- en 
latere aanpassingen, is hiervoor het aangewezen instrument.

Zie ook Algemene Voorschriften.

Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn: (niet limitatief):
 ● oriëntatie van woonvertrekken weg van de geluidsbron (bestaande woningen):

 ●  inrichting van de dag- en nachtvertrekken aan de zijde van de geluidsluwe gevel / in-
richting en van de technische ruimten, circulatieruimten, sanitaire ruimten, bergruimten of 
werkruimten aan de zijde van hoogste geluidsbelasting;

 ● aangepast architecturaal concept (nieuwbouw, grondige verbouwing):
 ● inwaarts richten van de dag- en nachtvertrekken, bijvoorbeeld uitgevend op een centrale 

geluidsluwe (buiten)ruimte (patio, vide, etc.);
 ● ontdubbeling gevel: schil, patio, stadstuin, ommuring, etc.
 ● (semi)gesloten gevel aan de zijde van de grootste geluidshinder;

 ● aangepast stedenbouwkundig concept (verkaveling, projectontwikkeling):
 ● afstand inbouwen tussen de woongebouwen en de geluidsbron;
 ● buffering realiseren tussen de woongebouwen en de geluidsbron, zoals bijvoorbeeld ge-

luidswal, geluidsmuren, bosstroken, ommuring,... en combinaties
 ● aangepaste plaatsing en oriëntatie van de bouwblokken: bijvoorbeeld voorkeur voor geslo-

ten (monoliete) bebouwing met ingesloten geluidsluw binnengebied (bvb. in combinatie met 
oriëntatie van de woonvertrekken naar het binnengebied).
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2.1.1 woningdichtheid
Het aantal woningen bedraagt minimaal 25 woningen per hectare en 
biedt een mix aan van woontypologiën.  

2.1.2 inplanting
Binnen de zone is zowel gesloten, halfvrijstaande, vrijstaande als ge-
stapelde bebouwing toegestaan. Er mogen meerdere volumes worden 
opgericht. 
Meergezinswoningen worden in hoofdzaak voorzien ter hoogte van de 
aaneengesloten groenzone. 
Aansluitend aan de bestaande woonzones (Art. 1, 2, 3 en 4) dienen 
ééngezinswoningen voorzien te worden.

 J plaatsing t.o.v. de zonegrenzen
 ● Voor de inplanting t.o.v. de rooilijn van de aanpalende zone voor 

openbare wegenis, geldt een minimale afstand van 5m.
 ● De afstand t.o.v. de zonegrenzen, moet minimaal de kroonlijsthoog-

te bedragen, met een minimale afstand van 3m .

 J plaatsing binnen de projectzone (per perceel)
 ● Voor de plaatsing t.o.v. de rooilijn geldt:

 ● Deze afstand dient vastgelegd te worden i.f.v. de diverse bebou-
wingstypes en de straatprofielen. De afstand tot de rooilijn geldt 
dan voor de volledige straatwand en wordt vastgelegd tussen de 
0m en maximum 5m.

Bij elke vergunningsaanvraag dient een berekeningsnota gevoegd met de woningdichtheid binnen 
de betrokken projectzone voor en na het initiatief van de aanvraag. Deze nota geldt als informatief 
document voor de vergunningverlenende instantie i.f.v. de beoordeling van de vergunningsaan-
vraag. 
Er wordt voor de projectzone gestreefd naar volgende mix:

 ● 30% appartementen of gestapelde woningen
 ● 30% rijwoningen en geschakelde/gegroepeerde woningen
 ● 40% halfopen en open bebouwing 

De rooilijnen en het definitieve tracé van de verscheidene types wegenis dienen door middel van 
een verkavelingsplan vastgelegd te worden.
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 ● Voor de plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen geldt:
 ● de afstand tot de zijperceelsgrens betreft 0m bij koppeling of 3m
 ● open bebouwing kan eveneens aan  één zijde op de perceels-

grens gebouwd worden mits dit voor de volledige straatwand 
geldt en er geen hinder is voor de naastliggende woning. De 
gekozen perceelsgrens dient de meest gunstige te zijn naar 
bezonning en lichtinval.

 ● Voor de plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrenzen geldt:
 ● De afstand van de hoofdgebouwen tot de achterperceelsgrens 

is bepaald op minimum 8,00 m.

2.2 bezettingsgraad
 ● Voor percelen tot 250m² mag de totale bezettingsgraad maximaal 

70% van de perceelsoppervlakte bedragen
 ● Voor percelen met een oppervlakte tussen de  250m² en de 450m² 

mag de totale bezettingsgraad max. 55% van de perceelsopper-
vlakte bedragen

 ● Percelen tussen de 450 en 600m² mag de totale bezettingsgraad 
max. 40% van de perceelsoppervlakte bedragen

 ● Voor percelen groter dan 600m² mag de maximale footprint per 
gebouw max. 500 m² bedragen en de totale bezetting max. 30% 
van de totale perceelsoppervlakte.

2.2.1 volume
Het maximaal toegelaten gebouwengabarit wordt als volgt bepaald:

 ● Voor ééngezinswoningen: max. 2 bouwlagen met een bouwlaag in 
het dak indien een hellend dak voorzien of 3 bouwlagen met een 
plat dak.

 ● Voor meergezinswoningen kunnen 3 bouwlagen met dakvolume of 
een vierde teruggetrokken bouwlaag voorzien worden. 
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 ● Onverminderd de bepalingen m.b.t. inplanting is de toegelaten 
bouwdiepte bij vrijstaande bebouwing vrij.

 ● In geval van halfvrijstaande of gesloten bebouwing wordt de toege-
laten bouwdiepte op het gelijkvloers en op de verdiepingen beperkt  
tot 12,00 m, voor zover de bepalingen van 2.2 en van onderstaan-
de alinea gerespecteerd worden.

 ● Op de verdieping dient de aansluiting op de bestaande bebouwing 
steeds op een architecturaal verantwoorde manier te gebeuren ook 
al heeft het aanpalende gebouw een verschillende bouwdiepte. 
Indien de bouwdiepte van het aanpalende gebouw minder dan 
12,00 m bedraagt, mag tot op 12,00 m worden gebouwd.

 ● De dakvorm is vrij. Bij hellende daken bedraagt de hellingsgraad 
maximaal 45°. Bij gebruik van gebogen daken dienen deze binnen 
het voorziene volume van het dak vervat te zitten. Bij platte daken 
moeten de bouwvolumes die boven de kroonlijsthoogte gereali-
seerd worden zich binnen de 45°-lijn bevinden.  
Voor gesloten of halfopen bebouwing is de dakvorm van eerstver-
gunde richtinggevend.

 ● (Half)ondergrondse constructies zijn toegelaten. 

2.2.2 bijgebouwen
 J inplanting

Bijgebouwen dienen ofwel op de perceelsgrens, indien koppeling mo-
gelijk is, ofwel op minimum 1,00 m van de perceelsgrens te worden 
opgericht.

 J bouwhoogte
Maximale bouwhoogte bedraagt 3,5m.

de 45°-lijn, is lijn vertrekkende onder een hoek 45° vanaf de gevellijn naar de nok.
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 J oppervlakte
De grondoppervlakte van de bijgebouwen mag maximaal 45m² bedra-
gen.

2.3 inrichting van de niet-bebouwde ruimte
Binnen de openbare ruimte kunnen maatregelen voor het dempen van 
geluid voorzien worden, aanvullend op de maatregelen die opgelegd 
worden in Art. 7 Groenbuffer. 

De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel dienen volledig als tuin 
ingericht te worden. Maximaal 30% van deze ruimte mag worden ver-
hard ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en terras en an-
dere constructies die geen gebouw zijn. In de tuinstroken is de plaatsing 
van goederen, afval, wrakken, containers, caravans en vergelijkbare 
verboden.

2.3.1 afsluitingen
 ● In de zone tussen de zonegrens en de voorgevel, m.a.w. de voor-

tuinstrook, zijn open afsluitingen met een hoogte tot 2,00 meter of 
gesloten afsluitingen met een hoogte tot 1,00 meter toegelaten

 ● Voor de overige perceelsgrenzen zijn afsluitingen met een maxi-
male hoogte van 2,00 m toegelaten in levende hagen (al dan niet 
ondersteund door draadafsluiting), metselwerk of draadafsluitingen. 

Beton en kunststof zijn uitgesloten.

2.3.2 parkeervoorzieningen
 ● Bij elke grondgebonden woning moet minstens 1 parkeerplaats 

worden voorzien in de vorm van een carport, garage of gegroe-
peerde en toegewezen staanplaats binnen de projectzone.  

Om het geluidsniveau ook in de niet bebouwde perceelsdelen en op openbaar domein te drukken 
moeten collectieve geluidsbermen en -muren voorzien worden in de groenbuffer, zie Art. 7 groen-
buffer, buiten de groenbuffer kunnen bijkomende maatregelen voorzien worden die het geluidsni-
veau verder doen dalen indien dit noodzakelijk is.

Open afsluitingen: afsluitingen in hekwerk, draad of draadgaas.
gesloten afsluitingen: levende hagen, metselwerk, draadkorven
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 ● Bij meergezinswoningen dienen min. 1,3 parkeerplaatsen per 
wooneenheid te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen 
ook ondergronds voorzien worden.

 ● Voor bezoekers dient binnen de zone 0,3 parkeerplaats per woning 
te worden voorzien, specifiek aangelegd in open verharding met 
groen karakter. Deze parkeerplaatsen dienen geclusterd te worden. 

 ● Per woning dienen minimaal 1 fietsstandplaats  + 1 standplaats per 
slaapkamer voorzien te worden.  

Voor het parkeren voor bezoekers worden geen vormvereisten opgelegd buiten de open verhar-
ding, globaal dient binnen het ontwerp van de niet-bebouwde ruimte voldoende ruimte voorzien 
te worden om aan de kwantitatieve bepaling te kunnen voldoen.  Open verhardingen kunnen vb 
grasdallen of grintgazon zijn zodat wanneer de parkeerplaatsen niet gebruikt worden ze ook een 
medegebruik kennen of mee het groen karakter versterken.
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ART. 6: OVERDRUKZONE CENTRALE GROENE RUIMTE ART. 6: OVERDRUKZONE CENTRALE GROENE RUIMTE 

1 Bestemmingsvoorschriften

Deze zone is op het bestemmingsplan aangeduid als een overdrukzone  
en is bestemd voor groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- 
en hoogstammige beplantingen, speelterreinen en verhardingen i.f.v. 
fiets- en wandelpaden en i.f.v. het ontsluiten van de wijk.
De overdrukzone centrale groene ruimte staat ook voor het begeleidend 
groen van de bestaande beken en verbindingen voor trage wegen die 
het wijkniveau overstijgen.

De overdrukzone is eveneens bestemd voor de aanleg, het beheer en 
het onderhoud van waterbufferbekkens, afvoergrachten en/of waterinfil-
tratievoorzieningen die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van de on-
derliggende bestemmingszones.

De overdrukzone is op het grafisch plan indicatief aangeduid met een 
groen arcering en kan vervolgens aangepast worden in functie van de 
duurzame ontwikkeling van de onderliggende zone (Art. 5 projectzone). 
De oppervlakte van het geheel dient minimaal 3ha aaneengesloten 
groenzone te omvatten en dient er langs de beken een minimale breed-
te van 10m voorzien te worden aan elke zijde van de beek gemeten van 
de bovenkant van de oever. 
 

2 Inrichting en beheer

De groenaanleg dient te bestaan uit streekeigen en functioneel groen, 
deskundig aangelegd en gehandhaafd.
Bij de inrichting dient te worden gestreefd naar een sterke identiteit zo-
dat de groene as een herkenbare en oriënterende plek wordt en een 
focuspunt binnen de algemene aanleg van de niet-bebouwde ruimte. 

Voor dit artikel geldt de bestemmingscategorie van de onderliggende bestemmingszones.
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De groene as wordt bovendien ingericht i.f.v. een functioneel en recre-
atief medegebruik. 

De overdrukzone heeft een flexibele begrenzing en is bouwvrij met uit-
zondering van  kleinschalige constructies eigen aan een groene ruimte 
en gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.
 

Verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van de aanleg van wan-
del- of fietspaden, speelterreinen, onderhoudsstroken, en plaatselijk ter 
hoogte van de kruising met de interne ontsluitingsinfrastructuur voor de 
projectzone(s). Deze kruisingen dienen op een herkenbare en verkeers-
veilige manier ingericht te worden.

Het aanwenden van de groene ruimte voor parkeerplaatsen, private 
toeritten of het stapelen van materiaal, machines en afval is niet toe-
gestaan.

Afsluitingen zijn enkel toegestaan indien bestaande uit levende hagen 
met een max. hoogte van 1,50 m. 
Een privaat tuinpoortje in functie van fiets- of voetgangerstoegang,  van 
max. 1m breed naar de aanpalende percelen is toegestaan.

De inrichting en aanlegwijze dienen voorwerp uit te maken van de aan-
vraag tot omgevingsvergunning voor de inrichting van de onderliggende 
bestemmingszones. Deze bijkomende documenten gelden enkel als 
informatief document voor de vergunningverlenende instantie i.f.v. de 
beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Kleinschalige constructies eigen aan een groene ruimte zijn bv. speeltoestellen, kunstwerken, 
schuilhokjes, parkmeubilair, paviljoentje voor de buurt,.... 
De 5m-strook gemeten vanaf de oevers van de waterlopen dienen ingericht te worden volgens de 
richtlijnen van de beheerder.
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ART. 7: GROENBUFFER ART. 7: GROENBUFFER 

1 Bestemmingsvoorschiften

Deze zone is bestemd voor een gesloten groenbuffer in streekeigen 
beplanting in combinatie met een berm en geluidsmuur.
De zone heeft een minimale breedte van 15m gemeten vanaf rooilijn 
met de N32.

2 Inrichting en beheer

De zone dient aangelegd te worden in streekeigen opgaande beplanting 
bestaande uit heesters waarvan min. 50% groenblijvend en hoogstam-
bomen. De buffer dient een visueel gesloten geheel te vormen. 
Binnen de groenzone dient een berm met geluidswerende muur, totale 
hoogte van 6m gemeten vanaf het maaiveld, voorzien te worden, tenzij 
dit technisch niet mogelijk zou zijn door reeds aanwezige nutsvoor-
zieningen. Deze berm + geluidsmuur dient ingeplant te worden na de 
eerste 8m gemeten vanaf de rooilijn van de  N32. 
De berm met geluidsmuur kan enkel doorbroken worden in functie van 
ontsluiting. Doorbrekingen dienen zo minimaal mogelijk gehouden te 
worden zonder de verkeerveiligheid in gedrang te brengen.

Er kan beperkt gekozen worden voor een meer landschappelijke inkle-
ding  waarbij de densiteit van de beplanting kleiner is. Hierbij dient de 
breedte van de strook meer dan 15m te bedragen, afhankelijk van de 
geslotenheid.

In de groenbuffer kunnen langsgrachten voor waterbeheersing voorzien 
worden zolang deze de geslotenheid van de buffer niet hypothekeert.

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’.

De 8m-lijn die de zone non-aedificandi markeert in functie van de N32, is aangegeven op het 
bestemmingsplan. Hier primeert een topografische bepaling van de lijn boven het grafisch plan. 



48 06432 |  RUP Hagewinde |  s tad  Menen |  sep tember  ‘20  |  WVI

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften

TOELICHTEND
toelichting en visie

De zone dient, met uitzondering van de geluidswerende constructies, 
bouwvrij gehouden te worden voor de eerste 15m gemeten vanaf de 
rooilijn van de N32. 
Er kunnen enkel verhardingen aangelegd worden in functie van voorzie-
ningen voor openbaar nut en waterbeheersing met hun infrastructuur, 
de nodige infrastructuren voor ontsluiting van de projectzone voor zo-
wel gemotoriseerd verkeer als trage weggebruikers en een bovenlokaal 
fietspad parallel aan de N32. De ontsluitingsmogelijkheden zijn aange-
duid op plan met een bolletjespijl in overlay (art. 10 trage wegverbinding 
in overlay) en een geblokte pijl in overlay.

  

De aansluiting van de hoofdontsluiting van de projectzone ter hoogte van N32 dient doorheen de 
buffer te lopen en is indicatief aangeduid op plan met een geblokte pijl 
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ART. 8: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEIDART. 8: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

1 Bestemmingsvoorschriften

Bestemd voor de oprichting van bedrijven, meer bepaald KMO’s en am-
bachtelijke bedrijven, met een hoogwaardige architectuur. 

Er zijn geen nevenbestemmingen toegestaan met uitzondering van een  
inpandige bedrijfswoning, bedrijfseigen kantoren, sociale voorzieningen 
personeel en verkoopsruimte/toonzaal voor eigen producten.

De huidige activiteiten kunnen blijven bestaan zolang ze deel uitmaken 
van het aanpalende bedrijf. De kijkwoningen kunnen niet apart verkocht 
of verhuurd worden of een woon- of verblijfsfunctie omvatten.

Volgende activiteiten zijn uitgesloten:
 ● handel
 ● horeca
 ● autonome kantoren
 ● milieubelastende industrie
 ● Bedrijven/inrichtingen die vallen onder de toepassing van het sa-

menwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, Vlaamse Gewest, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest betreffende de 
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken zijn niet toegelaten. 

2 inrichting en beheer

Maatregelen die de ecologie versterken door aangepast materiaalge-
bruik, energievoorziening of beheersing van regen- en afvalwater wor-
den ondersteund en dienen zoveel als mogelijk te worden geïntegreerd 
in de architectuur. Windmolens worden evenwel niet toegelaten. 

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘bedrijvigheid’.

De zone wordt op vandaag gebruikt als tentoonstellingsruimte voor het aanpalende bedrijf ten zui-
den en omvat een vijftal kijkwoningen. Deze woningen kunnen op geen enkele wijze een woon- of 
verblijfsfunctie hebben.

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder de toepassing van de SEVESO-bedrijven,
zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen
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Een bedrijfswoning dient inpandig te zijn en mag maximaal 30% van de 
totale vloeroppervlakte innemen met een maximum van 200m².

2.1 plaatsing van de gebouwen en bezetting
De plaatsing van de gebouwen kan volledig binnen de grenzen van
onderhavige zone mits respecteren van volgende bouwvrije zones:
Het hoofdgebouw dient minimaal op 5m van de rooilijn te worden inge-
plant en op min. 3m van de zijperceelsgrenzen en achterperceelsgrens 
mits akkoord van brandweer en hulpdiensten.

2.2 hoogte
De maximale bouwhoogte bedraagt: 15m
 
2.3 dakvorm
Dakvorm is vrij.

2.4 materialen
Alle gevels en daken zijn uit te voeren in duurzame materialen, die kun-
nen geïntegreerd en geharmonieerd worden in de omgeving en het 
landschap.
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialen-
keuze  te bestaan. Deze materialen dienen zo gekozen te worden dat 
zij een voldoende akoestische isolatie vormen voor de functie die ze 
vestigen.

Boogloodsen en andere tijdelijke constructies zijn niet toegestaan.

De voorkeur wordt gegeven aan donkere en/of landschappelijk integreerbare kleuren als groentin-
ten, bruintinten, grijstinten, e.d.

Onder tijdelijke constructies wordt o.a. verstaan koepelserres in PVC, containerlokalen, werfketen
e.d. Geparkeerde voertuigen en afvalcontainers vallen hier niet onder.
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2.5 Onbebouwde ruimte
De onbebouwde zone kan volledig verhard worden ten behoeve van 
rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. Sta-
pelplaatsen in openlucht zijn niet toegelaten. Wat niet verhard is dient 
aangelegd en onderhouden te worden als groenzone of onverharde sta-
pelruimte.
Waar technisch en milieu-technisch mogelijk worden verhardingen aan-
gelegd in waterdoorlatende materialen.

2.6 ontsluiten en parkeren
Alle verkeer dient binnen onderhavige zone opgevangen te worden, zo-
wel aan- en afvoer van goederen als de nodige parkeerplaatsen voor 
gemotoriseerd verkeer en de nodige fietsstallingen.

Er mag slechts 1 toegang van max. 5m breedte voorzien worden per 
perceel. Parkeren mag niet rechtstreeks op de openbare weg ontsloten 
worden.

2.7  afsluitingen
Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een open karakter en een
maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegela-
ten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend
is.

2.8 publiciteit
Publiciteit kan aangebracht worden aan het gebouw en wordt beperkt 
tot naam en logo van het bedrijf. Boven de kroonlijst mogen geen logo’s 
of publiciteitsmiddelen voorkomen 
Lichtreclames zijn verboden.

Met milieutechnisch verantwoord wordt bedoeld dat er geen bezwaren zijn van uit milieuwetgeving
(VLAREM, MER, e.d.) waarbij niet-doorlaatbare materialen vereist zijn (vb opslag van olie of
gevaarlijke stoffen, bepaalde laad- en loszones, e.d.)

De normen vastgelegd in het bouwreglement van stad Menen worden hierbij gevolgd.

Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet
afsluiten.

Onder lichtreclames worden lichtbakken, lichtkranten, lichtschermen (led e.a.) gerekend, m.a.w. 
alle installaties die zelf licht geven. Verlichting van een paneel door vb een spot of ander extern 
licht, niet hinderend voor de omgeving, kan wel voorzien worden.
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1 Bestemmingsvoorschriften

Deze zone is bestemd voor openbare wegen en pleinen en de daarbij 
horende nutsinfrastructuur en vrije ruimte.

2 inrichting en beheer

De zone mag worden verhard en ingericht in functie van wegvakken, 
parkeerstroken, pleinen, fiets- en voetpaden en andere noodzakelijke 
elementen voor het verkeer. 

Binnen de zone zijn gemeenschaps- en nutsvoorzieningen toegelaten, 
voor zover ze kleinschalig zijn, zich inpassen in de omgeving en de 
weggebruikers niet hinderen. Signalisatie, verlichting en straatmeubilair 
zijn eveneens toegelaten onder dezelfde voorwaarden. Voor zover de 
breedte van de zone voor openbare wegenis en de daarbij horende vrije 
ruimte dit toelaat, moet het straatbeeld worden voorzien van groenele-
menten.

De wegenis voorzien in art. 4: projectzone wordt na realisatie bijge-
voegd bij onderhavige zone.

Deze zone valt onder de bestemmingscategorie ‘wonen’.

Onder gemeenschaps- en nutsvoorzieningen wordt verstaan: elektriciteitscabines, telefooncabi-
nes, schuilhokjes, …

ART. 9: OPENBAAR DOMEIN ART. 9: OPENBAAR DOMEIN 
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1 Bestemmingsvoorschriften

Bij de ontwikkeling van het binnengebied moeten enkele verbindende 
paden voorzien worden. De indicatieve aanduidingen (in bolletjeslijn) op 
het bestemmingsplan geven daartoe aan waar deze fiets- en voetgan-
gersverbindingen moeten aan te sluiten op de bestaande verbindingen.
De centrale groenzone (art. 6)  is de drager van de verbindende trage 
wegen evenals de bufferzone  langs de N32(art. 7).

In de centrale groene ruimte (art. 5) dient het tracé ook dienstig te zijn 
als onderhoudsstrook. Dit betekent dat het tracé bereikbaar moet zijn 
voor onderhoudsvoertuigen vanaf de interne wegenis van art. 3.

Indien noodzakelijk kan de verbinding ook een medegebruik kennen als 
calamiteitenontsluiting.

2 inrichting en beheer

De tracés en aansluiting op het openbaar domein zijn indicatief aan-
geduid. De tracés en aansluitingen dienen voorwerp uit te maken van 
de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de inrichting van de onder-
liggende bestemmingszone(s). Deze bijkomende documenten gelden 
enkel als informatief document voor de vergunningverlenende instantie 
i.f.v. de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Ten behoeve van de tracés voor langzaam verkeer dient een vrije-
breedte van minstens 2m voorzien te worden. Bij inrichting i.f.v. cala-
miteitenontsluiting dient een (obstakelvrije) zone van min. 3,50 m breed 
beschikbaar te zijn.

Deze zone valt  telkens onder de bestemmingscategorie waarover ze ligt in overlay

ART. 10: TRAGE WEG VERBINDING IN OVERLAY ART. 10: TRAGE WEG VERBINDING IN OVERLAY 
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De kruisingen van de tracés op de openbare weg dienen op een herken-
bare en veilige manier ingericht te worden.

Binnen de tracés is geen bebouwing toegelaten, tenzij voor openbare
nutsvoorzieningen, inrichtingen die verband houden met het openbaar 
domein en voor zover deze de veiligheid niet in het gedrang brengen.
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ART. 11: WATERLOOPART. 11: WATERLOOP

1 Bestemmingsvoorschriften

Deze zone omvat de bestaande waterlopen. Deze dienen dan ook mini-
maal in zijn huidige vorm bewaard te blijven.

Er kan op de waterlopen geloosd worden vanuit een bufferbekken voor-
opvang hemelwater komende (van het openbaar domein) mits vertraag-
de afvoer met een maximum van 10l/sec/ha verharde oppervlakte. 
De bufferbekkens dienen minimaal 330m³/ha te bedragen.

De beken mogen niet ingebuisd worden, tenzij bij kruising van wege-
nis. Ingebuisde waterlopen worden bij voorkeur terug in open bedding 
gebracht indien mogelijk.
Oeverversteviging dient uitgevoerd te worden in natuurlijke of milieu-
vriendelijke materialen. 

Deze zone valt  telkens onder de bestemmingscategorie lijninfrastructuur

bestaande inbuizingen zijn aangeduid met een streeplijn.  
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Vlaamse Overheid, Departement Omgeving 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten 

Milieueffectrapportage 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 
T 02/553 80 79 

mer@vlaanderen.be 
www.omgevingvlaanderen.be 

Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP ‘Hagewinde’ in Menen 
Dossiernummer: SCRI18080 

1. Toetsing aan het toepassingsgebied1 
 
De stad Menen stelt het RUP ‘Hagewinde’ op. Het RUP heeft betrekking op het reservegebied voor 
wonen, het woonuitbreidingsgebied Hagewinde en de directe omgeving tussen de N32 en het 
centrum van Menen. Voor de invulling van het gebied is een masterplan opgemaakt dat als basis 
dient voor de toekomstige ontwikkeling. Het RUP is aansluitend uitgebreid ten noorden met een 
deel van het lokaal bedrijventerrein. Hier dienen enkele voorschriften van het reservegebied voor 
bedrijvigheid te worden verfijnd, aansluitend bij het bestaande BPA dat reeds in die verfijning 
voorzag. 
 
Het Team Mer ontving op 23 mei 2019 de resultaten van de participatie, de adviezen en de 
scopingnota. Op deze eerste versie van de scopingnota had het Team Mer nog enkele opmerkingen 
m.b.t. de disciplines geluid en mobiliteit en zij vroeg op 5 juli 2019 om de scopingnota aan te vullen. 
Op 16 december 2019 ontving het Team Mer een aangepaste versie van de scopingnota. Ook op 
deze tweede versie van de scopingnota had het team Mer nog opmerkingen m.b.t. discipline geluid 
die zij formuleerde in haar mail van 6 februari 2020. Een derde versie van de scopingnota werd 
ingediend bij het team Mer op 4 juni 2020. Op 8 juli 2020 vroeg het Team Mer om nog enkele finale 
aanpassingen m.b.t. de discipline geluid te doen. Een finale versie van de scopingnota werd 
ontvangen op 24 juli 2020. Deze laatste versie wordt beoordeeld.  
 
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. Het RUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau gezien 
het slechts een klein percentage van het totale grondgebied van de stad Menen betreft. 
 
Het Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een 
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld. 
 

2. Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage  
 
Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt het Team Mer 
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking 
hiervan in de scopingnota. 
 

 
1 Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM. 

 

2/2 
 

De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau van 
het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten milieueffecten.  
 
Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen geuit over de beschrijving en beoordeling van 
de milieueffecten van het plan. De voornaamste opmerkingen hadden betrekking op de beschrijving 
van de mobiliteitseffecten van het plan en op de hinder die uitgaat van de N32 (fijn stof, 
geluidshinder) naar het te ontwikkelen plangebied toe. Het team Mer vond deze opmerkingen 
terecht en heeft een aantal keren gevraagd om de scopingnota verder aan te vullen en te 
verduidelijken. Die opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord in de aangepaste 
finale versie van de scopingnota (versie 24 juli 2020). 
 
Er werden 7 inspraakreacties ontvangen tijdens de publieke raadpleging en er werd een 
participatiemoment georganiseerd waarbij enkele opmerkingen gemaakt werden door de 
deelnemers. De opmerkingen die hierin geuit werden, hebben echter geen invloed op de 
beoordeling van de aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan. 
 
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota 
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan en 
van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de inspraak 
en adviezen, besluit het team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben.  
 
 

3. Besluit 
 
Op basis van bovenstaande motivering bepaalt het Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet 
worden voor het voorliggende RUP. 
 
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere reden, 
dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is voor het 
gewijzigde plan. Indien nodig kan u het Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de opmaak van 
een plan-MER nodig is. 
 
 
 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten 
Departement Omgeving 
 

Reden: Ik keur dit document goed

Getekend door: Lina Grooten (Signature)
Getekend op: 2020-07-30 08:06:21 +01:00
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dient voor de toekomstige ontwikkeling. Het RUP is aansluitend uitgebreid ten noorden met een 
deel van het lokaal bedrijventerrein. Hier dienen enkele voorschriften van het reservegebied voor 
bedrijvigheid te worden verfijnd, aansluitend bij het bestaande BPA dat reeds in die verfijning 
voorzag. 
 
Het Team Mer ontving op 23 mei 2019 de resultaten van de participatie, de adviezen en de 
scopingnota. Op deze eerste versie van de scopingnota had het Team Mer nog enkele opmerkingen 
m.b.t. de disciplines geluid en mobiliteit en zij vroeg op 5 juli 2019 om de scopingnota aan te vullen. 
Op 16 december 2019 ontving het Team Mer een aangepaste versie van de scopingnota. Ook op 
deze tweede versie van de scopingnota had het team Mer nog opmerkingen m.b.t. discipline geluid 
die zij formuleerde in haar mail van 6 februari 2020. Een derde versie van de scopingnota werd 
ingediend bij het team Mer op 4 juni 2020. Op 8 juli 2020 vroeg het Team Mer om nog enkele finale 
aanpassingen m.b.t. de discipline geluid te doen. Een finale versie van de scopingnota werd 
ontvangen op 24 juli 2020. Deze laatste versie wordt beoordeeld.  
 
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. Het RUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau gezien 
het slechts een klein percentage van het totale grondgebied van de stad Menen betreft. 
 
Het Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een 
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld. 
 

2. Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage  
 
Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt het Team Mer 
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking 
hiervan in de scopingnota. 
 

 
1 Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM. 
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Geachte, 
  

In antwoord op uw uitnodiging voor de plenaire vergadering van 30/06/2020  bezorg ik u hierbij 
mijn advies.  
Concreet wordt ingegaan op de vormvereisten voor de RUP’s, op de decretaal vereiste inhoudelijke 
toetsing door het departement Omgeving en op de overige inhoudelijke opmerkingen.  
 

11..  SSaammeennvvaattttiinngg  vvaann  hheett  ddoossssiieerr  
Het RUP heeft betrekking op het reservegebied voor wonen, het woonuitbreidingsgebied 
Hagewinde en de directe omgeving tussen de N32 en het centrum van Menen. Voor de invulling 
van het gebied is een masterplan opgemaakt die als basis dient voor de toekomstige ontwikkeling. 
Het RUP is uitgebreid ten noorden met een deel van het lokaal bedrijventerrein. Hier dienen enkele 
voorschriften te worden verfijnd van het reservegebied voor bedrijvigheid, aansluitend bij het 
bestaande BPA. De hoofdbestemming blijft hier bedrijvigheid. 
 

22..  VVoorrmmvveerreeiisstteenn  RRUUPP  
AArrttiikkeell  22..22..22.. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de inhoud van een RUP.  

Het RUP bevat alle onderdelen van de in artikel 2.2.2 opgesomde inhoud. 

 

   DEPARTEMENT 
OMGEVING  

  
 
 
 
 

 
Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -Projecten 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1-2 bus 91 
8200 BRUGGE 
T  050 24 82 00 
www.omgeving.vlaanderen.be    

   
CCoolllleeggee  vvaann  bbuurrggeemmeeeesstteerr  eenn  sscchheeppeenneenn  
Grote Markt 1 
8930 MENEN  
België 

 
 
uuww  bbeerriicchhtt  vvaann    ccoonnttaaccttggeeggeevveennss    oonnss  kkeennmmeerrkk    ddaattuumm  
  Philip Vanquaethem   2.14/34027/116.1  
  philip.vanquaethem@vlaanderen.be 
uuww  kkeennmmeerrkk    050 24 82 38    bbiijjllaaggeenn  
     
 
BBeettrreefftt::    MENEN, gemeentelijk RUP “ Hagewinde “ : advies plenaire vergadering dd. 30/06/2020  
lliiggggiinngg::  Kortrijkstraat z/n / Moorselestraat z/n / Rozenstraat z/n / Schonebeek z/n te 8930 Menen   
kkaaddaassttrraaaall::  Menen: 2e afd., sectie C, nummer(s):     
oonnddeerrwweerrpp::  Hagewinde  
aaaannvvrraaggeerr::   
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33..  AAddvviieess  ddeeppaarrtteemmeenntt  OOmmggeevviinngg  ccoonnffoorrmm  aarrttiikkeell  22..22..1133  

3.1. verenigbaarheid met het RSV 
 
Menen behoort tot de stedelijke gebieden. Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruim-
telijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen verschillende 
menselijke activiteiten (wonen, diensten, werken,...), waar dichte bebouwing overheerst en waar 
het wenselijk is de ontwikkelingen te concentreren en te stimuleren. Het is aldus een beleidsmatig 
begrip. Menen wordt in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 
 
Het plan is niet strijdig met het RSV. 

44..  OOvveerriiggee  iinnhhoouuddeelliijjkkee  ooppmmeerrkkiinnggeenn  

4.1. toetsing aan GRS en goede ruimtelijke ordening 
Artikel 2.2.13 §2 van de codex bepaalt dat de gemeentelijke RUP’s worden opgemaakt ter uitvoering 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

Het plangebied is opgenomen onder “acties” en tevens in het bindend gedeelte van het GRS. 
 
“Maatregelen en acties: 
● Menen maakt een RUP op voor de ontwikkeling van wonen in het gebied tussen het centrum 
van Menen en de N32, om op middellange termijn te kunnen voldoen aan de taakstelling voor het 
stedelijk gebied. 
● Menen stelt een inrichtingsplan op voor het open-ruimtegebied tussen de bestaande bebouwing 
van Menen en de N32. Dit gebied is op het gewestplan gedeeltelijk aangeduid als 
woonuitbreidingsgebied. Het andere gedeelte is aangeduid als reservegebied voor woonwijken, 
met de bedoeling dit gebied als zoekzone voor wonen te vrijwaren. 
● Menen maakt de nodige herbestemmingsplannen op voor de aan te snijden 
woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied conform de opties uit de woonbehoeftenstudie. 
● Menen maakt een uitvoeringsplan op voor de inrichting van het reservegebied voor wonen in 
Menen (Hagewinde), teneinde dit gebied beschikbaar te maken als aanbod voor bijkomende 
woongelegenheden in het stedelijk gebied. (onderhavig gebied). Ook opgenomen in het bindend 
gedeelte van het GRS” 
 
Het plan vormt een uitvoering van de opties van het GRS. 

4.2. planinhoud en stedenbouwkundige voorschriften 
 
De asterix aanduidingen op plan komen niet voor op de legende bij het verordenende plan.  
De limitatieve (?) lijst onder 1.1 : “De hierna vermelde activiteiten en functies zijn niet toegelaten” 
wordt beter weggelaten. De bestemming lijkt duidelijk : “ééngezinswoningen met een gesloten 
karakter”. 
 
Onder art.2 is te lezen: “Nieuwe bedrijven worden door de stad informatief afgetoetst aan de 
fungerende tools voor handen.” Dit kan juridisch niet. Het RUP dient vast te leggen aan welke 
criteria bedrijven zullen worden afgetoetst. Wat betekent overigens “informatief aftoetsen?” 
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Ook: “ Indien de nabestemming binnen deze deelzone volledig wonen wordt, wordt de zone bij de 
grondkleur gevoegd, zijnde onderhavig artikel 2.” Het is onduidelijk wanneer of onder welke 
voorwaarden de deelzone volledig wonen wordt. Dit is te verduidelijken.  
 
De maximale bouwhoogte van 15m voor zone 8 lijkt aanvaardbaar, maar lijkt een stuk te hoog 
voor de zones met wisselbestemming 8. Dit door de nabijheid van de woningen.  

55..  AAllggeemmeennee  ccoonncclluussiiee  
Er wordt een gunstig advies uitgebracht, mits rekening te houden met bovenstaande opmerkingen. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
 
Voor het departement, 
Julie Dalle 
Adjunct van de directeur 
 
 

Julie Dalle 
(Authenti
cation)

Digitaal 
ondertekend door 
Julie Dalle 
(Authentication) 
Datum: 2020.06.25 
11:45:30 +02'00'

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte, 
 
 
Naar aanleiding van uw adviesvraag laat ik u weten dat het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken - Beleid geen opmerkingen heeft op voorliggend dossier. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
ir. Filip Boelaert 
Secretaris-generaal 

Beleid 
Koning Albert II-laan 20, bus 2  
1000 BRUSSEL 
T 02 553 78 11 
mow.vlaanderen.be 
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Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 
Martelarenplein 19 - 3000 Leuven – tel. 016 31 37 11 - fax 016 31 37 12 

IBAN BE86 3631 0583 7750 - BIC BBRUBEBB - ING 363-1058377-50 

BTW BE 0242 069 537 - www.delijn.be 
 

 

WVI 
T.a.v. David Vandecasteele 
wvi@wvi.be 

 

  contactpersoon Leuven 
  Arno Coekaerts 

 
 

29 juni 2020 
 
  

Adviesvraag Scopingnota RUP Hagewinde TE MENEN {RUP_34027_214_00107_00001} 
 
 
Beste, 
 
 
Wij verwijzen naar uw vraag om een advies over te maken op de RUP Hagewinde te Menen.  
 
De Lijn bevestigt hiermee het bovengenoemd dossier te hebben ontvangen.  
 
 
We merken op dat de het rapport aandacht vestigt op de zachte weggebruiker en we moedigen dit ook zeker aan bij de 
verdere uitvoering. Daarbij verwachten we op basis van het voorliggend dossier dat de fiets- en wandelinfrastructuur op 
het projectgebied, naadloos aansluit op de geplande structuren in de context van het projectgebied. 
 
Wat betreft de informatie over het busvervoer, merken we op dat het huidige netwerk als referentie is gebruikt. Het 
nieuwe netwerk basisbereikbaarheid (BB) wijkt daar enigszins vanaf, bij deze geef ik graag een correctere weergave. 
 

• De functionele bediening tussen Roeselare en Dadizele door lijn 42 op de Moorselestraat verdwijnt. 
• De buslijn Kortrijk-wevelgem-Menen (lijn 40) loopt langs de Kortrijkstraat met haltes ter hoogte van de 

Rozenstraat en Ooststraat. Voor lijn 40 zijn er geen wijzigingen qua reisweg. Er wordt wel een later 
avondaanbod voorzien op deze lijn (tot 23u30 en op vrijdag en zaterdag tot 0u30). 

• Lijn 55 rijdt enkel nog in functie van scholieren. De lijnen 54-55 lijnen zullen tevens niet meer passeren langs 
de J&M Sabbestraat, maar doen dat op vandaag ook slechts in één richting. 

• Het aanbod op de Bruggestraat wordt eveneens aangepast: daar zal in de daluren nog slechts 1 bus per uur 
zijn in plaats van 2 bussen per uur. 

 
Over de exacte haltelocaties in het nieuwe netwerk wordt in de komende maanden nog overleg ingepland met de 
gemeenten van de vervoerregio, en dus ook met de stad Menen. De huidige ligging zou dus door optimalisaties nog 
kunnen wijzigen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de nieuwe ontwikkeling indien er haltes wijzigen. 
 
 
Vanuit De Lijn wordt er een positief advies verleend aan het voorliggend dossier. 
 
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u ons hiervoor steeds contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, Arno Coekaerts 
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Koning Albert II-laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T 02 553 09 21 
info@vlaio.be 
www.vlaio.be  
 
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
5/06/2020 RUP_34027_214_00

107_00001 
  

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum 
stefaan.baeteman@vlaio.be  050 32 50 14  16/6/2020 
 
 
Betreft: Adviesvraag betreffende voorontwerp gemeentelijk RUP Hagewinde 
 
 
Geachte, 
 
 
Het RUP beoogt het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied en woonreservegebied Hagewinde 
en de ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving te actualiseren, samen met het bijsturen van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een reservegebied voor bedrijvigheid aansluitend bij een zone die 
middels BPA al in dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden voorzag. 
Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het GRS. 
 
Het plangebied (ongeveer 32,6 ha) ligt aan de oostrand van de kern van Menen, binnen het 
kleinstedelijk gebied Menen en omvat ondermeer een deel van het bedrijventerrein Menen Oost. 
Het plangebied is bestemd middels het gewestplan tot woongebied, woonuitbreidingsgebied, 
reservegebieden voor woonwijken en reservegebied voor industriële uitbreiding. 
 
Algemeen 
De kleinhandelssector is in een snelle (dalende) evolutie, ondermeer ten gevolge van e-commerce 
waardoor meer dan ooit moet worden gefocust op het kernwinkelgebied en voor die winkels die 
daar niet terecht kunnen in goed gelegen clusters. Zie ook de doestellingen van het decreet 
Integraal handelsvestigingsbeleid. 
Kantoren en diensten moeten volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geconcentreerd 
worden op multimodale locaties voor personenvervoer. 
Het agentschap vraagt de specifieke bestemmingsmogelijkheden voor (autonome) kantoren, 
diensten en autonome kleinhandel in alle bestemmingszones te voorzien als nevenbestemming. 

College van Burgemeester en Schepenen 
Grote Markt 1 
8930 Menen 

pagina 2 van 2 

Art. 2 Centrumbebouwing Moorselestraat 
Het agentschap meent dat de deelzone met paarse arcering, juridisch, de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijvigheid in die zone net beperkt t.o.v. de zone zonder paarse 
arcering. Immers, kleinschalige niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven behoren tot een van de 
hoofdbestemmingen. Bedrijven in deze deelzone worden onderworpen aan een extra toets. 
Het agentschap vraagt om in de deelzone net stimulerende maatregelen te nemen om meer 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor bedrijven, dan wel om deze overdruk niet te voorzien. 
 
De volgende zin: “Nieuwe bedrijven worden door de stad informatief afgetoetst aan de fungerende 
tools voor handen.” kan niet worden opgenomen in de verordenende voorschriften. De Stad kan 
wel dergelijke tools hanteren, in het voortraject, dan wel ter ondersteuning van de beoordeling van 
de goede ruimtelijke ordening. 
 
Art. 7 groenbuffer 
De categorie van gebiedsaanduiding van een (groen)buffer moet aangeduid worden in 
overeenstemming met op welk gebied de (groen)buffer van toepassing is. In deze dus wonen.  
In de stedenbouwkundige voorschriften is als categorie aangegeven overig groen, in de 
ruimtebalans wonen (de projectzone heeft in de stedenbouwkundige voorschriften geen categorie 
gekregen). 
 
Art. 8 zone voor bedrijvigheid 
Het moet duidelijk zijn dat bedrijfseigen kantoren, sociale voorzieningen voor het personeel, 
verkoop van eigen producten… wel tot de ontwikkelingsmogelijkheden moeten behoren in een 
lokaal bedrijventerrein. 
De specifieke situatie omvat zelfs uitsluitend dergelijke bedrijfseigen niet-productiefunctie, met 
name de tentoonstelling van bedrijfsproducten, of zeg maar een showroom in open lucht. 
 
 
Besluit 
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft een gunstig advies op het voorontwerp gRUP 
Hagewinde op voorwaarde dat het RUP meer passende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
voorziet, afhankelijk van de functies en hun ligging. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Stefaan Baeteman 
Adviseur Vestiging en RO 
Agentschap Innoveren & Ondernemen 

Stefaan 
Baeteman 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
Stefaan Baeteman 
(Signature) 
Datum: 2020.06.16 
12:17:26 +02'00'
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Ruimtelijke Planning  

 

 

Geacht college van burgemeester en schepenen, 

Conform artikel 2.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) brengt de deputatie 
advies uit over voorontwerp gemeentelijke RUP Hagewinde. De officiële adviesvraag namens het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Menen werd op 5/06/2020 op het 
provinciebestuur ontvangen. 

Dit advies wordt toegelicht op de plenaire vergadering dd. 30/06/2020. 

Het voorwerp van advies is het volgende document : 

stad Menen - gemeentelijk RUP ‘Hagewinde’, voorontwerp dd. 05/06/2020, opgemaakt door WVI, bestaande uit 
een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota.  

Het RUP wil de ontwikkeling mogelijk maken van een gebied tussen de stedelijke bebouwing van Menen en de N32. 
Het gaat om een woonreservegebied en een woonuitbreidingsgebied. Bij de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Menen werd reeds voorgesteld om dit te ontwikkelen. 

Daarnaast wordt ook een deel van het noordelijk gelegen bedrijventerrein meegenomen in het planproces om de 
voorschriften te verfijnen. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt getoetst op de overeenstemming met het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) en het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Menen (GRS). Daarnaast worden er juridische en inhoudelijke opmerkingen 
aangehaald op niveau van het gemeentelijk RUP zelf. 

Juridische aspecten van het RUP 
Artikel 2.2.5.§1 VCRO bepaalt wat een ruimtelijk uitvoeringsplan moet bevatten. Het voorliggende 
gemeentelijk RUP wordt getoetst aan deze juridische vereisten. 

Met betrekking tot aanvragen onder de hoogspanningslijn wordt bepaald dat er advies gevraagd 
moet worden aan de beheerder. Een bijkomende procedure kan niet ingeschreven worden in 
verordenende voorschriften. Deze adviesvraag kan wel toelichtend vermeld worden. 

Ter hoogte van de plancontour vallen delen van de pijl-overdrukken buiten de contour. De 
onderdelen van een RUP mogen enkel betrekking hebben op het plangebied. Dit wordt best 
aangepast 

Aan het college van burgemeester en schepenen  
 
P/A 
Grote Markt 1 
8930 Menen 
 
 

Sint-Andries, 
25 juni 2020 
 
Onze ref.: 
WBE/20/0131-18/15/5260 
Uw ref.: 
 

Betreft: 
Advies voorontwerp gemeentelijk RUP Hagewinde (Menen) 
beslist in zitting deputatie   

Bijlagen: - 
 

Contactpersoon: 
Wim Beerten 

 
Telefoon 050 40 35 92 

 
e-mail: 

wim.beerten@west-vlaanderen.be 
  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6164-6104-8568-9415.
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Bij de projectzone wordt op pag. 34 een inrichtingsplan verplicht. Hierbij moet vermeld worden dat 
het over een informatief document gaat. Verderop staat dit wel correct beschreven. 

De groenbuffer kan ‘over een beperkte afstand’ als ‘flexibel’ beschouwd worden. Dit wordt echter 
niet verder beschreven. Het is belangrijk dat de marges waarbinnen afgeweken kan worden 
duidelijk vermeld worden.  

Overeenstemming met het PRS-WV en het GRS Menen 
Het gemeentelijk RUP wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 
(PRS-WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 en het addendum op het PRS-WV, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 februari 2014.  
Ingevolge artikel 2.2.18.§1 VCRO worden de gemeentelijke RUP’s opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het GRS Menen is goedgekeurd op 02/06/2005. 
 
Het aansnijden van het woonreservegebied en het woonuitbreidingsgebied zijn een uitvoering van 
het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Menen en het GRS. Dit deel van het plangebied is in 
overeenstemming met de verschillende structuurplannen. 

Inhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten op niveau van het RUP 
In de voorschriften worden heel wat begrippen gebruikt die niet verder toegelicht worden. Hierdoor 
krijgen ze verschillende interpretatiemogelijkheden/waarden. Het is belangrijk deze verder te 
omschrijven en toe te lichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over: ‘harmonieus aansluiten’, ‘gesloten 
karakter’, ‘dominante wachtgevels’, volwaardige koppeling, …. 

Soms zijn de voorschriften heel gedetailleerd. Deze zijn goedbedoeld, maar zijn hierdoor niet steeds 
even toekomstbestendig. Het gaat dan over materialen (deze evolueren) en over architecturale 
voorkeuren waardoor kwalitatieve architecturale oplossingen onmogelijk gemaakt worden. Hier is 
enige voorzichtigheid geboden. 

In het projectgebied is er een overdruk voor de bestaande bedrijven. De stad wil hier een 
uitdoofbeleid voeren om zo de nabestemming van het projectgebied te kunnen realiseren. Binnen 
deze overdruk kunnen echter nieuwe bedrijven gehuisvest worden, zelfs naast de bestaande. 
Hierdoor wordt het vooropgestelde uitdoofbeleid gehypothekeerd. Het lijkt dan ook aangewezen om 
hier geen nieuwe bedrijven toe te laten. 

De voorschriften voor bepaalde overdrukken zitten soms versnipperd tussen de zonevoorschriften. 
Soms worden ze toelichtend aangeduid met de overdruk zelf, maar soms ook niet. Dit maakt het 
moeilijk leesbaar. Het is aangewezen deze voorschriften te bundelen. 

De N32 geeft geluidsoverlast. Het valt op dat een deel van het milderen van de geluidsoverlast 
doorgeschoven wordt naar de individuele woningen. Zo worden er normen opgenomen voor de 
maximale geluidsdruk ter hoogte van de woningen. Het lijkt belangrijk dat ook de percelen zelf 
(tuinen) een acceptabel geluidsniveau halen. Hier moeten milderende maatregelen op projectniveau 
(geluidsmuren, geluidsdammen, …) voor zorgen. 

Er loopt een hoogspanningslijn boven het noordoostelijke deel van het plangebied. Er worden hier 
woningen mogelijk gemaakt. Men koppelt dit welliswaar aan een advies van de beheerder (zie 
juridische opmerking), maar wonen lijkt hier toch niet aangewezen. Enerzijds gaat het over een 
klein stukje van het projectgebied dat meegenomen kan worden in de bufferzone. Anderzijds 
betreft het een stukje met wisselbestemming KMO/wonen, Hier kunnen beperkingen opgenomen 
worden voor de zone onder de hoogspanningslijn. 

 
 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6164-6104-8568-9415.
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Digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

De digitale uitwisseling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is conform de betreffende technische 
richtlijn. Er zijn hierover geen opmerkingen.  

Besluit 
Het voorontwerp gemeentelijk RUP Hagewinde, wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.  

Voorwaarden: 

voldoen aan de juridische opmerkingen 

 

Voorts is het wenselijk rekening te houden met de overige vermelde algemene en specifieke 
opmerkingen en aandachtspunten. 

 

Met oprechte hoogachting, 

 

Namens de deputatie: 

Voor de provinciegriffier: 

De directeur, 

Stephaan Barbery 

De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, 

 

Sabien Lahaye-Battheu 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6164-6104-8568-9415.

Handtekening(en) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6164-6104-8568-9415.
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Provinciehuis Boeverbos   Koning Leopold III-laan 41   8200 Sint-Andries   Tel. 050 40 31 11   www.west-vlaanderen.be/waterlopen 

 
 
 
Dienst Waterlopen 

 
 

 
 
 
 

 

ADVIES m.b.t. DE WATERTOETS  

WET BETREFFENDE DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN van 28 december 1967 
(B.S. van 26 maart 1968) 

 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 5 JULI 2013 – GEWESTELIJKE 
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 

INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN EN GESCHEIDEN LOZING VAN 
AFVALWATER EN HEMELWATER.  

(B.S. van 8 oktober 2013) 

 DECREET INTEGRAAL WATERBELEID van 18 juli 2003 
(B.S. van 14 november 2003) 

 UITVOERINGSBESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 juli 2006 
(B.S. 1 november 2006) 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 12 DECEMBER 2014 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006  

(B.S. 12 januari 2015) 

 DECREET WIJZIGING WET OP ONBEVAARBARE WATERLOPEN INZAKE MACHTIGINGEN van 
23 maart 2012   

(B.S. 30 april 2012) 

DECREET WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN HET DECREET BETREFFENDE 
INTEGRAAL WATERBELEID van 19 juli 2013  

(B.S. 01 oktober 2013) 

Het uitvoeringsbesluit (art. 5 § 1) van de Vlaamse regering bepaalt de adviesinstantie die 
overeenkomstig artikel 8 § 3, van het DIWB advies dient uit te brengen over vergunningsaanvragen. 

… de provincie als de vergunningsplichtige activiteit waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, plaatsvindt 
in of in de nabijheid van een onbevaarbare waterloop van tweede categorie, die onder hun respectievelijke beheer 

valt, dan wel het oppervlaktewater in kwestie in die waterloop wordt verzameld; 

Artikel 13 van hoofdstuk 6 van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater (5 juli 
2013 – B.S. 8 okt. 2013) biedt het vergunningverlenende bestuursorgaan afwijkingsmogelijkheden. 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen 
afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de 

mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is; … 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen  
van de Stad Menen 
 
Grote Markt 1 
8930 Menen 

Sint-Andries, 
29 juni 2020 
Onze ref.: 
1036/2016/028/WAT01/261-2 
Uw ref.: 
DSI 
RUP_34027_214_00107_00001 

Betreft:    MENEN 
Advies GRUP ‘Stedelijk woongebied 
Hagewinde’ (voorontwerp) 

Bijlagen:   1. Uittreksel Atlas van de waterlopen (overstromingsgevoeligheid) 
      2. Uittreksel Atlas van de waterlopen (infiltratiemogelijkheid) 
 

 Contactpersoon: 
 

Leen Degrande  
T 057 22 41 49 

 
E leen.degrande@west-vlaanderen.be 
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Dienst Waterlopen 
 

 

 
Provinciehuis Boeverbos   Koning Leopold III-laan 41   8200 Sint-Andries   Tel. 050 40 31 11   www.west-vlaanderen.be/waterlopen 

Beschrijving van het GRUP: 

Het RUP heeft betrekking op het reservegebied voor wonen, het woonuitbreidingsgebied Hagewinde en 
de directe omgeving tussen de N32 en het centrum van Menen. 

Voor de invulling van het gebied is een masterplan opgemaakt dat dient als basis voor de toekomstige 
ontwikkeling. Voorliggend RUP is de vertaling van de principes van dit masterplan.  

 

Na onderzoek van de toegestuurde documenten blijken volgende geklasseerde waterlopen het 
plangebied te doorkruisen: 

 De Kruishoekbeek – WL.42.2. – 2de categorie, beheer provincie West-Vlaanderen; 
 De Schonebeek - WL.42.3. - 2de categorie, beheer provincie West-Vlaanderen. 

Verder blijkt:  

- Het plangebied is beperkt gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied; 
- Het plangebied is overwegend gelegen in een gebied met infiltreerbare bodem. 

Gegevens en Bemerkingen: 

 
Met betrekking tot de watertoets: 

Algemeen: 

 Bij aanleg van verharde oppervlaktes, zoals parkings en in-en uitritten worden in functie van 
een maximale infiltratie van regenwater bij voorkeur waterdoorlatende materialen 
(verharding/fundering) gebruikt. Het GRUP zorgt daarom bij voorkeur voor voldoende 
onverharde randzones of legt een maximaal verhardingspercentage op, zodat infiltratie van 
afstromend hemelwater mogelijk blijft.  

 De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. 

 Eveneens wordt de aandacht gevestigd op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 
(B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijk stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater.  

 Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn volgende voorwaarden van 
toepassing: 

In normale afwateringsgebieden geldt een vertraagde afvoer van maximaal 10 liter per 
seconde per hectare verharde oppervlakte met een bijkomende nuttige buffercapaciteit van 
330 m³ per hectare verharde oppervlakte. Bij de ontwikkeling van projecten die een gewijzigde 
terreintoestand (daken, verhardingen, ophogingen, wateroppervlakken e.a.) veroorzaken van 
minstens 1000 m² dient met dit principe rekening gehouden te worden.  

In kritieke afwateringsgebieden zal er een vertraagde afvoer opgelegd worden van 
maximum 5 liter/seconde/hectare verharde oppervlakte met een bijkomende buffercapaciteit 
van 410 m³ per hectare verharde oppervlakte. 

Projectzone is gelegen in een normaal afwateringsgebied. 

Waterlopen, grachten en buffervoorzieningen worden in open profiel aangelegd. Bij het 
aanleggen van buffervoorzieningen moet voldoende rekening gehouden worden met de 
(voorjaars)grondwaterstand (het volume ingenomen door grondwater is immers niet meer 
beschikbaar voor de berging van hemelwater). 

 Ophogingen in mogelijks overstroombare respectievelijk effectief overstroombare gebieden 
dienen te worden gecompenseerd. Ophogingen betekenen immers een verlies in 
waterbergingsruimte en om dit verlies effectief te verhelpen, dienen alle ophogingen in 
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mogelijks overstroombare respectievelijk effectief overstroombare gebieden te worden 
gecompenseerd. Deze compensatie dient op eigen terreinen te gebeuren.  

Specifiek m.b.t. de planopbouw en geformuleerde stedenbouwkundige voorschriften: 

 SV Pg. 6: Algemene voorschriften, §2.2 Bepalingen omtrent werken in functie van 
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 gebruik 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 worden 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 hemelwater en maximale infiltratie boven buffering met 
vertraagde afvoer. Bovengrondse waterbuffering is te verkiezen boven ondergrondse. 

Elke aanvraag tot omgevingsvergunning moet beantwoorden aan alle vereisten inzake 
hemelwaterputten, 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. 

Per project zal de Provinciale Dienst Waterlopen in het kader van de watertoets 
onderzoeken welke maatregel(en) de projectontwikkelaar bij voorkeur neemt om 
bijkomende schade aan het watersysteem te voorkomen. 

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 
waterpartijen en afwateringsgrachten hebben bij voorkeur een verbindende ecologische waarde 
en een landschappelijke (esthetische) meerwaarde. 

 SV Pg. 16: art. 1 Gesloten bebouwing §2.4. e.a.: 

Inrichting niet bebouwde ruimte in de verschillende bestemmingszones: maximaal 70% van de 
onbebouwde ruimte kan verhard worden.  

De provinciale dienst Waterlopen dringt erop aan dat deze verharding 
waterdoorlatend wordt voorgeschreven! 

 SV PG. 54: art. 11: Waterloop: 

Ten behoeve van het onderhoud van de open trajecten van de waterlopen (maximaal 
in open bedding te behouden!) durft de provinciale dienst Waterlopen te stellen dat 
deze zone verruimd dient te worden met de aanduiding van de 5 m-zone langs 
weerszijden van de waterloop. 

Deze dient te allen tijde vrijgehouden te worden van om het even welke 
bovengrondse constructies. Ondergronds aangebrachte constructies dienen 
voldoende draagkrachtig te worden uitgevoerd, opdat overrijdbaarheid met zwaar 
materiaal mogelijk is.  
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Met betrekking tot de waterloop 

Volgens art. 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare Waterlopen’, daterend van 28 december 1967, zijn de 
aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige 
materialen, gereedschap 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.  

Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet 
van 18 juli 2003 betreffende het “integraal waterbeleid” worden de onderhoudsstrook en de rechten en 
plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven. 

 Vrije strook 5 m  

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of vanaf de rand 
van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook 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 personen en materieel bij 
uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd.  

Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook (indien van toepassing). 

 Afrasteringen 

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op: 

- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop, maximaal 1,50 m hoog; 
- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. 

Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen 
getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m-strook mogelijk te maken door middel van een 
opening of een poort met een minimum breedte van 4 m. 

 Onderhoudslast 

De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft 
behouden.  

De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding 
aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop. 

De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die 
normaal binnen de 5m-strook mag worden gedeponeerd. 

 Grondbewerkingen 

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een 
afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop. 

 (Her)aanplanting 

Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch 
onderhoud van de waterloop, min. 10 m van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de 
taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan 
het talud te voorkomen. 

 Ophogingen 

Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook van de waterloop worden niet toegelaten. Teneinde 
onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige 
taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze  
5 m-onderhoudsstrook.  

De 5 m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf de HUIDIGE taludinsteek. Er moet vertrokken 
worden vanuit de bestaande situatie. 
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De Provinciale Dienst Waterlopen adviseert om op het bestemmingsplan art. 11 naast de 
waterloop ook de 5 m-erfdienstbaarheidszone op linkeroever respectievelijk rechteroever 
aan te duiden.  

 

Met betrekking tot de machtiging 

Volgens de Wet op onbevaarbare waterlopen (28 december 1967) kunnen buitengewone werken van 
verbetering of wijziging aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie slechts uitgevoerd 
worden nadat een machtiging van de bestendige deputatie van de provincie/een gunstig 
advies in het kader van de omgevingsvergunning is bekomen. 

Voor werken (vb. lozingsconstructies, …) aan de Kruishoekbeek en de Schonebeek dient een machtiging 
gevraagd te worden. 

Advies Provincie West-Vlaanderen Dienst Waterlopen: 
 
Rekening houdend met bovenstaande gegevens en opmerkingen, is het advies van de Provinciale 
Dienst Waterlopen voor voorliggend voorontwerp voorwaardelijk GUNSTIG. 

 
Hoogachtend, 
 

Namens de deputatie, 

 

 

  

 

 

De directeur, 

Ing. Jan Vandecavey 
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