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INLEIDING

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 Ringweg 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 herzien, de hoofdbe-
stemming 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 
PLANGEBIED

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 Ringweg. 

2 afbakening

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

 ● ten noorden de Moorselestraat-
Krommebeekstraat; industriegebied

 ● Ten oosten: Ringweg; 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



12 0 6 4 3 2  |  R U P  H a g e w i n d e  |  s t a d  M e n e n  |  m e i  ‘ 1 8  |  W V I

FEITELIJKE 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 Ringweg.

1.2 open ruimte
Ten oosten van onderhavige site, voorbij de Ringweg, 
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 Ringweg.
Er is geen verbinding voor gemotoriseerd verkeer mo-
gelijk tussen Schonebeek en de Akkerwindestraat.

De site wordt in het westen begrensd door de Ring-
weg. Buiten de kruispunten met de Kortrijkstraat en 
de Moorselestraat zijn op vandaag geen bijkomende 
aansluitingen aanwezig op de Ringweg. De Groene-
straat is door geknipt ter hoogte van de Ringweg en 
op vandaag een doodlopende weg.

1.4 reliëf
Onderhavig gebied is een vlak terrein, enkel ter hoogte 
van de Ringweg met de aansluiting met de Moorseles-
traat is een hoogteverschil daar waar de spoorweg on-
gelijkvloers wordt gekruist (Ringweg + Moorseestraat).

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 oevrgrote deel van de site is braakliggend terrein.

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

JURIDISCH RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR

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
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 door 
Ons goedgekeurd 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 
Ringweg maar heeft hier geen invloed op.

1.3 RUP’s
Het plangebied ligt binnen: 

 ● het gewestelijke uitvoeringsplan solitiare vakantie-
woningen - interfluvium.

 ● de afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Menen 
(zie planningskader)

herbevestigde 
agrarische gebieden
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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.

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 
1.1.4.

 J de inventaris van houtige beplanting met 
erfgoedwaarde

Niet van toepassing

 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, 

onroerend erfgoed
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 ● 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 Rijksweg, de 
Groenestraat en de Kruishoekbeek, op het per-
ceel ten westen van de Rijksweg. 
Losse vondsten aardewerk uit de Late middeleeu-
wen en Neolithicum

 ● CAI Locatie 75595: Tussen de Rijksweg, 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 
Rijksweg 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 Ringweg 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
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

1.7 gemeentelijke verordeningen

1.7.1 bouwverordening
In de stad Menen is een algemeen bouwregelment 
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.

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.

beschermd 
waterwingbied
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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.

2 vergunningen

(zie plan bestaande toestand) 

nr. plan nr. vergunning datum omschrijving
verkavelingsvergunning

2 1156/1 25/05/1998 vk Moorselestraat - Limbourg Willy
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
1075/2 08/03/2004 VK Moorselestraat - Vandenabeele Germain
1075/3 14/04/2014 VK Moorselestraat - Vanhaesbrouck Charline

4 121.407/2 07/07/1967 VK Moorselestraat - Devlies Camiel - deels vervallen.
5 1024/1 23/01/1980 VK Moorselestraat - Remos

1024/2 30/09/1991 VK Moorselestraat - Remos
6 121.447/2 04/08/1972 VK Kortrijkstraat - Vanfleteren Norbert (deels vervallen voor lot 3 en 4)
7 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

8 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

(info: De verschillende publieke eigenaars 
worden apart opgenomen; private eige-
naars worden niet apart weergegeven, muv 
vennootschappen.)
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Weigeringen zijn niet opgenomen in bovenstaande 
tabel.
Een deel van de verkavelingen wordt samen met de 
definitieve aanvaarding van onderhavig RUP opgehe-
ven:

 ● 1156/1: ggk 25/05/1998
 ● 1156/2: 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

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

PLANNINGSKADER

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-
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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;

 ● 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
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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-

atlas WU-gebied
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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. 

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 bijkomen-
de woningen tot 2017 te voldoen, is het aansnijden 
van een woonuitbreidingsgebied aangewezen. De 
planologische randvoorwaarden en de principes 
van inrichting van deze gebieden 
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 ● 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 ge-
meente hiervoor de nodige motivatie aanbrengen.

Onderhavig plangebied past bijgevolg binnen de doel-
stellingen van de afbakening.

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-
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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.

 ● 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 
woningendichtheden gerealiseerd worden, met 
een groter aandeel aan privaat groen. De totale 

woningendichtheid 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;
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 ● 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.

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
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PLANNINGSOPTIES

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 woonreservegebied is een vrij unieke bestem-
mingszone 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 tus-
sen de bebouwing en de Ringweg dat op vandaag 
gebruikt wordt door de landbouw.

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

 ● buffering van de bestaande bedrijven en eventu-
ele nabestemming

 ● geluidsoverlast en fijnstof Ringweg - buffer 
noodzakelijk

 ● versnipperde zones rond de brug over de 
spoorweg

 ● kijkwoningen in bedrijvenzone
 ● 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 meewaarde 
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 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.
De integrale nota is ter info bijgevoegd in bijlage.

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 volgende een infomarkt om de eerste schets-
ontwerpen gebaseerd op de gedefinieerde randvoor-
waarden voor te stellen.

Daarna is een eindpresentatie gevolgd van het ont-
werp dat verfijnd werd aan de hand van de opmerkin-
gen.

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 an-
derzijds de 
noord-zuidverbinding. In deze zone is ruimte voor wa-
ter, openbaar groen en trage verbindingen die aantak-
ken op het bestaande fietsnetwerk.
Langs de ringweg 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.
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groenstructuur waterstructuur trage wegen
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auto-ontsluiting

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 wo-
ningen. De cluster woningen ter hoogte van de Ring-
weg zullen ontsloten worden via het nieuwe traject.

integraal Masterplan
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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)

Naar concrete uitvoering is dit plan verder uitgewerkt 
in kader van de aanvraag van de PRIAK en in later 
stadium de omgevingsvergunning. 

Er zijn t.o.v. net Masterplan enkele (technische) wijzi-
gingen aangebracht.

 ● De interne circulatie die één van de kapstokken 
was in het Masterplan is gedeeltelijk ter hoogte 
van de Schonebeek en dit om slechts 1 kruising 
van de groenas met gemotoriseerd verkeer te be-
komen. De woonerven die erop aantakken blijven 
bestaan. Verder geeft dit naar afwikkeling van het 
verkeer weinig invloed. De ontsluiting gebeurd 
nog steeds via de afrit Ringsweg. 

 ● 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 verder gefaseerd. Een eerst ontwikkeling 
is het zuidelijke deel in huidige woonuitbreidingsge-
bied van ca. 7ha. (aanvraag PRIAK)
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5.2 overige zones
Voor het reeds bebouwde deel worden in eerste in-
stantie de bestaande voorschriften bijgestuurd. 

Langs de Groenestraat staat een gerenoveerde hoeve. 
De eigenaar wenst het complex verder uit te bouwen 
in functie van een feestzaal. De vraag wordt gesteld of 
dit ruimtelijk wenselijk is gelet op de beperkte ontslui-
tingsmogelijkheden, parkeerproblematiek, potentiele 
conflictsituatie gelet op de bestaande en toekomstige 
woonontwikkelingen in de direct omgeving. 

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 maar hier kan 
wel een afweging gebeuren naar een andere invulling 
of combinatie van functies. 
De zone is geprangd tussen de spoorweg, de oprit 
Moorselestraat/Ringweg en de bedrijvigheid in het 
noorden. Daarenboven loopt over het terrein een 
hoogspanningslijn. Deze elementen zullen een sterke 
invloed hebben op de woonkwaliteit. 
Er wordt gestreefd om in deze zone een combina-
tie van ambachtelijke bedrijvigheid en/of kantoren te 
voorzien in combinatie met wonen (aansluitend op de 
bestaande woningen). Ten opzichte van de Ringweg 
en de Spoorweg dient gekeken te worden om buffering 
te voorzien. 

Langs de Processieweg wordt op termijn een fietsrou-
te ingepland. Bij de bestemming wordt best rekening 
gehouden met bijkomende noodzakelijke ruimte, dit 
kan gecombineerd worden met een buffering.

Aan de overzijde van de oprit Moorselestraat/Ring-
weg  ligt een gelijkaardig perceel, in de hoek tussen 
de Moorselestraat en de Ringweg.
Dit perceel takt aan op het Masterplan en heeft meer 
mogelijkheden tot ontwikkeling. Een deel zal ingeno-
men worden door de groenbuffer langs de Ringweg 
maar hier kan de woonfunctie wel nog doorgetrokken 
worden en eventueel een (meergezins)woning voor-
zien in het groen  in combinatie met ambachtelijke 
bedrijvigheid 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/Ringweg maakt ook deel uit van 
het plan. Hier zijnde huidige functies uitdovend. De op-
tie is op 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 met de windmolen in 
de nabijheid (beschermd monument, windrecht, 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 strookt de huidige invulling niet met de geldende 
voorschriften en dienen hier enkele aanpassingen en 

updates te gebeuren. Het doel is het gebied te laten 
aansluiten bij het aanpalende BPA. 
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EFFECTENONDERZOEK

1 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.

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 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 geactua-
liseerd. Het perceel is op vandaag in gebruik als zone 
voor kijkwoningen bij het aanpalende bouwbedrijf.

De bestaande bedrijvigheid wordt ingebed in de woon-
omgeving.

plangeïntegreerde maatregelen
Er worden voorschriften opgesteld voor de aan te snij-
den gebieden zodat de ontwikkeling conform het Mas-
terplan kan gerealiseerd worden.
Ander voorschriften van reeds gerealiseerde zones 
worden geactualiseerd waarbij ook de nodige voor-
schriften rond verharding, waterbeheersing en derge-
lijke worden opgenomen.

conclusie
geen aanzienlijk effect

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 dominanttie van (al dan niet) geknotte wilg.

 ● 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”.

 ● 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. 

biologische waarderingskaart 

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.
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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.

conclusie
In het plangebied en bevinden zich beperkt waarde-
volle fauna of flora die verloren dreigen te gaan bij de 
ontwikkeling van het Masterplan.
Het Masterplan houdt wel rekening met de bestaande 
beekvalleien en neemt deze op in een centrale groen-
zone.

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 Ringweg.

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

 ● (opgevraagd bij stad)
 ●

 ●

 ●

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

 ● Er zijn bij de gemeentediensten geen gegevens 
bekend over gronden binnen het plangebied die 
zijn opgenomen in het register van verontreinigde 
gronden of het Gronden- en Informatieregister
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bodemkaart potentiële bodemerosiekaart per perceel gewenste agrarische structuur (GAS)
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erosiegevoeligheid landbouwtyperingskaart

beschrijving van het effect
Op vandaag is het centrale gedeelte (woonreservege-
bied en woonuitbreidingsgebied) nog niet ontwikkeld 
en heeft het een agrarische bestemming. De randen 
van onderhavig gebied en het noordelijke deel rond de 
Moorselestraat 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 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 Ringweg 
wordt de centrumbebouwing (gemengd woongebied) 
doorgetrokken. 
De bestaande kijkwoningen in industriegebied kunnen 
blijven bestaan maar het gebied krijgt nieuwe voor-
schriften die beter aansluiten bij de industriële ontwik-
keling van het noordelijk gelegen BPA.

De bestaande bedrijven in het woongebied langs de 
Moorselestraat kunnen blijven bestaan maar worden 
beperkt in hun verdere ontwikkeling en worden gebuf-
ferd naar de woonomgeving. In het RUP wordt ge-
streefd naar een wisselbestemming die aansluit bij de 
centrumbebouwing maar die geen bijkomende hinder 
t.o.v. de huidige bestaande toestand teweeg brengt.
Indien er in de restzone tussen de Moorselestraat en 
de spoorweg en op het perceel in de hoek van Moor-
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selestraat en Ringweg wordt geopteerd voor bedrijvig-
heid, kunnen de bedrijfsactiviteiten aanleiding geven 
tot bodemverontreiniging.

plangeïntegreerde maatregelen
 ● De groenzone met voorzieningen voor waterbuffe-

ring worden hard vastgelegd in de voorschriften.
 ● een groenbuffer langs de Ringweg 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.

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.
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zoneringsplan:
Volgens het zoneringsplan van de stad 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 infiltratiegevoelige gebieden
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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 in-

filtratie  op eigen terrein van hemelwater alvorens 
af te voeren.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
 ● De gewestelijke stedenbouwkundige veror-

dening inzake hemelwaterputten, buffer- en 

infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer 
van afvalwater en hemelwater legt op dat het 
opgevangen hemelwater 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

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 
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en de Moorselestraat en in de hoek van de 
Moorselestraat/Ringweg 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 Ringweg 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/Ringweg 
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 meer een VK van meer dan 250 
woningen 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 Ringweg; het merendeel is op vandaag onbe-
bouwd. Aan de rand van onderhavig plangebied 
komt enerzijds residentiële bebouwing voor en 
anderszijde de gesloten bebouwing met gemeng-
de functies langs 2 invalswegen van de Stad, 
namelijk de Moorselestraat en de Kortrijksestraat. 
Van de Ringweg is er op vandaag geluidshinder 
aanwezig.

 ● De geluidskaart Lden geeft hinder over de te ont-
wikkelen zone. Het Lden-niveau is een gewogen 
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 ervaren. 
Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een 
Lden een relatief goede voorspeller is van de mate 
waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden

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

Geluidshinder van de Kortrijkstraat en de Moorsele-
straat is beperkt tot de zone van de aanpalende wo-
ningen.

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 Mooselestraat/ Ringweg.

 ● 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.

 ● geluidshinder bij het inrichten van een polyvalente 
zaal in de bestaande schuur van de gerenoveerde 
boerderij langs de Groenestraat: terras, mobiliteit, 
muziek... 

plangeïntegreerde maatregelen
 ● In het RUP wordt een groenbuffer voorzien langs 

de Ringweg om geluidshinder gedeeltelijk te 
bufferen.

 ● 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/
Ringweg kunnen een kantoorgebouw of een 
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bedrijf (bedrijven) in combinatie met een woon-
functie gerealiseerd worden. Het RUP zal alleen 
ambachtelijke bedrijven en kmo’s toelaten die niet 
storend zijn voor de woonomgeving met de nodige 
groenbuffering.

 ● maatregelen naar mobiliteit, parkeren en bruik-
bare buitenruimte voor een eventuele polyvalente 
zaal in bestaande bebouwing

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 houd rekening met het type bedrijf en 
de invloeden op de gewenste locatie.

conclusie
Dit effect is eerder kleinschalig. 

geluidskaarten Ringweg
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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).

Er zal bijkomende lichthinder te verwachten zijn door 
bijkomende wegenis en de daarbijhorende straatver-
lichting.

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

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

conclusie
geen aanzienlijk effect.

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 opgemaakt in samenwerking met de Stad 
Menen.

 ● 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 vol-
ledig in handen van de eigenaars.

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

conclusie
geen aanzienlijk effect

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 

afwezigheid 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
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kaart CAI-inventaris archeologie. Bron: geoportaal onroe-
rend 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 Ringweg.
 ● Doorheen het gebied lopen 2 beekvalleien.

plangeïntegreerde maatregelen
De bestaande beekvalleien worden geïntegreerd in 
het plangebied, meer bepaald in de centrale groen-
zones.

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 Ringweg (N32) langs de oostelijke rand van 
het plangebied. Beide toegangswegen tot het cen-
trum van de stad takken aan op de Ringweg.

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

 ● Doorheen het plangebied loopt de Groenestraat. 
Door de Ringweg is dit een doodlopende 
straat geworden. 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 Ringweg. 

 ● 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 aangetakt op de 
N32b | Bruggestraat. Deze laatste weg is een 
lokale weg type I of lokale verbindingsweg. 



47W V I  |  m e i ‘ 1 8  |  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

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) 
lopen langs de Julius en Maurits Sabbestraat. 
met een halte op ca. 320m van het kruispunt 
Rozenstraat/Kortrijkstraat

bestaande haltes openbaar vervoer 

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. 
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Vaststellingen terreinbezoek
Relatie met tellingen

ochtendtelling westelijk kruispunt N8 x N32

 ● 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

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%.)
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 ● 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 ander-
zijds en dwarst de Schonebeek (Schoonebeek)

 ● Ter hoogte van de hoeve aan de Groenestraat 
Sentier nr. 42: een verbinding met Sentier 40:

 ● ter hoogte van de bocht in de Groenestraat was er 
nog Sentier 41.

(zie ook punt 1.5 van het Juridisch kader.)

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 voor de opmaak van het Masterplan 
bevestigd 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.
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 wordt ontsloten via de be-
staande wegenis, zijde de residentiële bebouwing via 
de Schonebeek en Rozenstraat en Akkerwindestraat/
Hagewindestraat en het (voormalige) hoevecomplex 
via de Groenestraat naar de Rozenstraat.
De woningcluster op het einde van de Groenestraat 
zal ontsloten worden via de zuidelijke lus.

effecten van zuidelijke lontsluiting
 ● aantal woonentiteiten = 364 bijkomende 

woongelegenheden
 ● geraamd aantal  auto’s = 328 auto’s
 ● geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de 

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 202
 ● tijdens de ochtendpiek zijn er 135 vertrekken en 

67 aankomsten 

Hierbij werd rekening gehouden met volgende para-
meters - gebaseerd op de survey gemeentemonitor 
voor Menen van 2017:

 ● 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)

 ● 0.9 auto’s per woonentiteit
 ● tijdens de ochtendpiek zijn 2/3 van de ver-

plaatsingen vertrekken en 1/3 aankomsten, ‘s 
avonds is het omgekeerd

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 17% op de capaciteitbenut-
ting. De totale benutting zal stijgen naar 55%. Er is nog 
voldoende restcapaciteit aanwezig op de ventweg. 
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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. 

effecten van noordelijke lus
 ● aantal woonentiteiten = 110 bijkomende 

woongelegenheden
 ● geraamd aantal  auto’s = 99 auto’s 
 ● geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de 

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 61
 ● tijdens de ochtendpiek zijn er 41 vertrekken en 20 

aankomsten 
 ● een deel van deze bewegingen kunnen gaan in 

noordelijke en een deel in zuidelijk richting. Er 
wordt uitgegaan van een gelijkmatige verdeling 
over beide rijrichtingen

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 41 vertrekken zullen de capaciteitsbenutting van 
de Moorselestraat verhogen met 5% per rijrichting. Dit 
is eerder een beperkte stijging. 

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

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. 

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 427 auto’s die zullen aanwezig zijn 
op het terrein (gem. autobezit per gezin bedraagt 0.9)

Dit betekent daarnaast ook een groot aantal fietsen 
die zullen aanwezig zijn, 500 tot 1500 fietsen.

Er moeten afspraken gemaakt worden rond parkeer-
normen van fietsers en auto’s. 

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 fietsnet-
werk voorzien dat aansluit op de bestaande 
fietsdoorsteken. 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 een sneller en veiliger alternatief heeft 
om de middelbare scholen in Menen te bereiken.
Het nieuwe fietspad wordt voorzien in de centrale 
groenstructuur.

 ● Voor de ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer 
in het nieuw te ontwikkelen gebied worden 2 auto-
lussen voorzien. Er is geen verbinding tussen de 
twee lussen  voorzien. Geen enkele autolus takt 
aan op bestaande woonstraten.

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

 ● 1 parkeerplaats per woonentiteit (voor 
bewoners)

 ● 0.5 parkeerplaatsen per woonentiteit (voor 
bezoekers). 

 De parkeerplaatsen worden best gebundeld binnen
 het projectgebied.
 Voor bedrijvigheid in de gemengde zones zal par- 
 keren op eigen terrein moeten afgewikkeld worden.

wettelijke randvoorwaarden die de effecten beperken
De opmaak MOBER bij aanvraag omgevingsvergun-
ning wanneer meer een VK van meer dan 250 wonin-
gen omvat of meer dan 200 parkeerplaatsen.

De nodige vergunningen voor een polyvalente zaal
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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 202 bijkomende autobewegingen in de 
spits afkomstig van de zuidelijke aantakking (autolus) 
kunnen niet als een aanzienlijk effect beschouwd wor-
den.
De geraamde 61 bijkomende autobewegingen in de 
spits afkomstig van de noordelijke lus zijn aan de 
lage kant en kunnen niet als een aanzienlijk effect be-
schouwd worden.

De ontwikkelingen gaan bovendien gefaseerd uitge-
voerd worden.

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. 

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.

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

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. 

2.2.14  de samenhang tussen de genoemde 
factoren

De ontwikkeling past in kader van het GRS waarbij de 
projectzone als voorkeur locatie 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 worden een aantal kijkwoningen 
in een industriegebied mee opgenomen om ze te be-
stendigen en wordt er een invulling gezocht voor een 
restgebied tussen de Moorselestraat en de spoorweg 
en in de hoek Moorselestraat/Ringweg (wonen in com-
binatie met kantoor of bedrijf). De bestaande bedrijven 
langs de Moorselestraat 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 
hard vertaald worden in de voorschriften van onder-
havig RUP.
Het is een invulling van een restgebied tussen de kern 
van Menen en de Ring.en zal gefaseerd ontwikkeld 
worden.

conclusie
geen aanzienlijk effect
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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 worden een aantal 
kijkwoningen in een industriegebied mee opgenomen 
om deze te bestendigen en wordt er een invulling ge-
zocht voor een restgebied tussen de Moorselestraat 
en de spoorweg en in de hoek Moorselestraat/Ring-
weg (wonen in combinatie met kantoor of bedrijf). De 
bestaande bedrijven langs de Moorselestraat, gelegen 
in woongebied, kunnen behouden blijven en krijgen 
een wisselfunctie.
Voor de gerenoveerde hoeve aan de Groenestraat 
dient verder gekeken te worden of de functie van po-
lyvalente zaal een haalbare kaart is en hoe groot deze 
dan kan zijn.

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 
effecten moeten verwacht worden. 

2.4 in voorkomend geval een beoordeling 
of het voorgenomen plan of programma 
grensoverschrijdende of gewestgrensover-
schrijdende aanzienlijke milieu effecten kan 
hebben

Het betreft de opmaak van een RUP in de stad Menen. 
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 32ha 
60a 97ca
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens 
of de landsgrens zullen overschrijden.
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MOGELIJKE INSTRUMENTEN EN 
FLANKERENDE MAATREGELEN

1 engagementsverklaring

Er wordt een principieel akkoord (PRIAK) afgesloten 
met de hogere overheid voor de ontwikkeling van het 
gebied  volgens het opgestelde Masterplan.
De procedure is lopende.

2 inrichtingsplan

Voor de invulling van de projectzone is een Masterplan 
opgemaakt in samenwerking met de Stad Menen.
De stad wenst dit plan dan ook verder te realiseren en 
het te vertalen in onderhavig RUP.
In de projectzone worden 323 tot 470 woningen voor-
zien.
Zie ook Planningsopties, punt 5 gewenste structuur.


