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8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e
v o o r s c h r i f t e n ( c f r . a r t . 3 8 § 1 . 2 . )

8.1 Woonprojectzone

8.1.1 Bestemming

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

Het woongebied wordt hoofdzakelijk op
wonen gericht. In functie van de leefbaarheid
is verweving van activiteiten mogelijk,
waarbij de aan het wonen verwante
voorzieningen beperkt blijven tot het lokaal
niveau. Dit betekent dat kantoren, winkels
voor dagelijkse aankopen, horeca,
praktijkruimten, openbare en private
nutsvoorzieningen en diensten, parkings,
socio-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen een plaats kunnen vinden
binnen het nieuw te ontwikkelen
woongebied.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid
wordt minstens aandacht besteed aan:

● De ruimtelijke en functionele relatie
met de omgeving

● De invloed op de omgeving wat
betreft het aantal te verwachten
gebruikers, bewoners of bezoekers,

● De invloed op de mobiliteit en de
verkeersleefbaarheid

Horeca-zaken en socio-culturele inrichtingen
moeten ontsluiten via de Vaartstraat om
geen sluipverkeer te genereren en te
verhinderen dat de ruimtelijke draagkracht
van de nieuw te realiseren woonwijk
overschreden wordt door verkeersoverlast
t.g.v. deze nevenfuncties.

Het gebied is bestemd voor wonen, openbare
groene en verharde ruimten en aan het
wonen verwante voorzieningen zoals,
kantoren, winkels voor dagelijkse aankopen,
horeca, praktijkruimten, openbare en private
nutsvoorzieningen en diensten, parkings,
socio-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen voor zover verenigbaar met de
onmiddellijke omgeving.
De aan het wonen verwante voorzieningen
moeten beperkt blijven tot het lokaal niveau.

Kantoren, diensten, praktijkruimten en
winkels kunnen enkel toegelaten worden als
nevenfunctie voor zover geïntegreerd in de
woning.

Horeca, recreatieve voorzieningen en socio-
culturele inrichtingen zijn enkel mogelijk
langs de Vaartstraat. Voor de horeca wordt
de vloeroppervlakte van de verbruiksruimte
beperkt tot 200 m².

Windturbines en GSM-infrastructuur zijn niet
toegelaten.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die
nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de
bestemming zijn toegelaten voor zover ze
wat schaal en ruimtelijke impact betreft
verenigbaar zijn met de omgeving en voor
zover ze aan de andere verordenende
voorschriften voldoen.

8.1.2 Inrichting en beheer

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

De inrichtingsstudie omvat een ontwerp van
inrichting van de volledige zone met
aanduiding van:

● ontsluitingswegen, interne circulatie
en de inrichting van het publiek
domein

A. Modaliteit: Inrichtingsstudie en
fasering
De totale zone moet ontworpen worden als
één samenhangend geheel en gerealiseerd
worden in minstens 2 duidelijk
onderscheiden fasen. De eerste, zuidelijke
fase moet een volwaardig geheel vormen en
op zichzelf voldoende kwalitatief zijn. Het
ontwerp van een samenhangend geheel
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● inplanting en functies van de
bestaande en nieuwe bebouwing

● het aantal parkings en
stallingsplaatsen voor wagens.

● de eventuele fasering in de realisatie
van de zone.

● de ruimtelijke en visuele link tussen
de dorpskern en het Oliebergpark en
het kanaal Bossuit-Kortrijk

● differentiatie van de woningtypologie
en sociale mix

De inrichtingsstudie is niet bedoeld voor
kleine werken.

Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het
dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe
inrichtingsstudie. Daarbij moet zeker
rekening gehouden worden met de reeds
gerealiseerde elementen.

moet blijken uit een inrichtingsstudie.
De inrichtingsstudie is een informatief
document voor de vergunningsverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van
de vergunningsaanvraag en geeft aan op
welke wijze het project in overeenstemming
is met de stedenbouwkundige voorschriften
van het RUP.

Bij elke aanvraag tot het bekomen van een
stedenbouwkundig attest, een
verkavelingsvergunning of een
stedenbouwkundige vergunning voor
groepswoningbouw voor minstens 10
woningen dient een inrichtingsstudie
gevoegd te worden.

Onder kleine bouwwerken, behorende tot de
normale tuinuitrusting, wordt ondermeer
verstaan:
o Tuinhuisje;
o hok voor dieren;
o serre;
o siervijvers met aanhorigheden;
o rotstuintjes
o pergola's
o tuinmuurtjes, niet zijnde

afsluitingsmuren,
o barbecues
o speeltoestellen
o tuinornamenten
o brievenbussen.

Voor het plaatsen van de kleine bouwwerken
behorend tot de normale tuinuitrusting zijn
de algemene voorwaarden en interpretaties
zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten
omtrent de vrijstelling van advies van de
gemachtigde ambtenaar en/of medewerking
van architect voor kleine werken en omtrent
de werken, handelingen en wijzigingen
waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning nodig is, richtinggevend.

B. Bebouwingswijze & gabariet
Nieuwbouwvolumes dienen opgericht te
worden met een maximaal gebarit van twee
bouwlagen en dak of drie bouwlagen met
plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt
maximaal 6,5m.

De private huiskavel kan als tuin ingericht
worden. Nieuwe kleine constructies
behorende tot de normale tuinuitrusting,
afsluitingen en verhardingen zijn vergunbaar.

Deze differentiatie moet tot uiting komen in
een aanbod van verschillende:

o woningtypes
o kavelgroottes
o vloeroppervlaktes
o bebouwde volumes

C. Woontypologie
Er moet een gedifferentieerd woningaanbod
gerealiseerd worden.

Alle woningtypes zijn toegelaten met
uitzondering van de vrijstaande
ééngezinswoningen.
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Bij het verlenen van de
verkavelingsvergunning kunnen deze
elementen bekrachtigd worden en kunnen
bijkomende elementen zoals:
maximumwaarde van de woning,
bouwverplichting, ... opgelegd worden.

Daarbij dient de bebouwing te voldoen aan
een gemiddelde woningdichtheid van
minstens 15 à 20 woningen/hectare. Bij
gefaseerde ontwikkeling dient elke fase aan
deze gemiddelde dichtheid te voldoen.

Contextuele inpassing houdt in dat de
gevelopbouw (hoogte, materialen, geleding),
de dakvorm (hoogte, dakvensters, hoek,
materialen), de uitsprongen en het
materiaalgebruik op een doordachte,
samenhangende en kwaliteitsvolle wijze
opgebouwd moeten worden. Dit contextueel
inpassen duidt niet op het kopiëren van de
bestaande typologie.

D. Voorkomen van bebouwing
Elke nieuwbouw of verbouwing moet op een
kwalitatieve en contextuele wijze ingepast
worden in het straatbeeld.
In het zicht blijvende delen van zijgevels
moeten op dezelfde kwalitatieve wijze
vormgegeven worden als de voorgevels.

Bij het gebruik van materialen moet naar
eenvoud en naar een beperkte
verscheidenheid worden gestreefd.
Een harmonische samenhang in het
materiaalgebruik van de gebouwen in de
zone is verplicht.

Stallingsplaats: hetzij een gesloten garage,
hetzij een carport, hetzij een standplaats in
een gesloten ruimte of in open lucht, daartoe
speciaal aangelegd en met een minimale
oppervlakte van 2,75 m x 5,00 m per
stallingsplaats

De verhardingsmaterialen voor private
verharde oppervlakte zijn hoofdzakelijk
waterdoorlatend.

E. Stallingsplaatsen
Bij nieuwbouw moeten er minimum 1,5
stallingsplaatsen op privaat terrein voorzien
worden.

Indien voor de nevenfunctie parkeerplaatsen
nodig zijn dan moeten er voldoende
parkeerplaatsen aangelegd worden op eigen
terrein om te voldoen aan de eigen
parkeerbehoeften.

Dit voorschrift laat toe dat het actieve bedrijf
nv Recupal-West zijn bedrijfsactiviteiten kan
verderzetten binnen de bestaande
bedrijfsgebouwen. Er kan een aanpassing of
verlenging kunnen krijgen aan hun
milieuvergunning, voor zover de
bedrijfsactiviteiten dezelfde blijven en er
geen nieuwe rechtspersoon nieuwe
activiteiten ontwikkelt.

Dit voorschrift laat ook toe dat de bestaande
gebouwen kunnen ingeschakeld worden in
een woonproject en waar bijvoorbeeld lofts
kunnen worden ingericht.

F. Bestaande bebouwing
Bestaande vergunde of vergund geachte
woningen en woningbijgebouwen, die
afwijken van de voorschriften van dit RUP
kunnen onderhouden, instandgehouden en
verbouwd worden binnen het bestaand
volume.

De bestaande bedrijfsgebouwen kunnen
behouden blijven en intern verbouwd worden
in functie van de gevestigde bedrijvigheid en
in functie van de bestemmingen van de
woonprojectzone. Uitbreiding van de
bebouwing is niet toegelaten.

In deze bedrijfsgebouwen kunnen na
stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteit
geen nieuwe bedrijfsactiviteiten meer
ontwikkeld worden.

Bij nieuwbouw moeten de zonevoorschriften
gevolgd worden. Het gaat om nieuwbouw als
minstens ¼ van de structurerende
elementen (wanden en funderingen) opnieuw
gebouwd worden.
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Het is de bedoeling om te vermijden dat er
een rechtstreekse vlotte ontsluiting ontstaat
tussen de Moense Beekstraat en de
Sluislaan.

G. Verkeersontsluiting en interne
wegenis
Nieuwe ontsluitingswegen voor
gemotoriseerd verkeer worden tot een
minimum beperkt.

De aanleg gebeurt in functie van de
verkeersafwikkeling, met aandacht voor het
groene karakter van de omgeving en het
erfkarakter van de aanpalende ruimten.

De ontsluiting van het woonproject voor
gemotoriseerd verkeer dient te gebeuren via
de Moense Beekstraat en Ter Moude.
De ligging ervan wordt indicatief weergeven

met een pijlsymbool in overdruk.

Er kan naast de Vaartstraat geen bijkomende
ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
gebeuren rechtstreeks op de Sluislaan.

H. Fiets- en wandelverbinding
In het ganse gebied kunnen voetgangers- en
fietsverbindingen voorzien worden.

Tussen de eventueel doorgetrokken Moense
Beekstraat en Ter Moude wordt een fiets- en
wandelverbinding voorzien. Hierbij kan de
bestaande voetweg verplaatst worden.

De ligging wordt indicatief met een

pijlsymbool in overdruk
aangegeven.

Als fase 2 van de woonprojectzone
gerealiseerd wordt, kan een gedeelte van
deze groenbuffer verder opschuiven naar het
noorden en komt zo overeen met de zone
‘groene buffer’ artikel 8.3. Cfr. Onderstaande
figuur.

Enkel fase 1 gerealiseerd Fase 1 & 2 gerealiseerd

plangebied plangebied

I. Groenbuffer
Er moet bij de realisatie van iedere fase een
groenbuffer op de woonprojectzone
aangelegd worden tussen de nieuw
gerealiseerde woningen en de bestaande
bedrijfsgebouwen.

De ligging van de groenbuffer wordt op het
plan aangegeven met volgende overdruk.

De minimumbreedte van de buffer bedraagt
10 m.

De buffering gebeurt via het behoud, de
aanleg en het beheer van hoog- en laag
streekeigen bomen en struikgewas en moet
zo gekozen worden dat de
afschermingsfunctie ook tijdens de
winterperiode voldoende verzekerd wordt.

Deze groene buffer moet ten laatste
aangelegd worden bij de wegen- en
rioleringswerken ter realisatie van de 1e fase
van de woonprojectzone.
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In het gebied zijn geen stedenbouwkundige
handelingen als bedoeld in artikel 99, §1 van
het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening
toegelaten, ongeacht of er een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Dit verbod is niet van toepassing op:

● De eventuele aanleg en inrichting
van groene taluds;

● De aanleg, het inrichten of uitrusten
van een voetgangers en/of
fietsersdoorgang in de groene buffer

● De bestaande gebouwen kunnen
behouden blijven. Aanpassing en
interne verbouwingen aan deze
gebouwen kunnen enkel in functie
van en binnen de voorwaarden van
de bestemming woonprojectzone.

Aan het ruimtelijk uitvoeringsplan is voor
deze zone een onteigeningsplan gekoppeld.

In functie van de specifieke sociale
doelgroepen wordt in de eerste plaats gemikt
op zorgwoningen in functie van het
levenslang wonen. Zorgwoningen zijn
woningen specifiek gericht op een bepaalde
doelgroep: ouderen, lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten, (ex-)
psychiatrische patiënten,... en is dusdanig
aangepast dat het de bewoner in staat stelt
zelfstandig te blijven wonen terwijl hij anders
zou moeten worden opgenomen in een
specifieke instelling.

J. Zone voor sociale woningen
Binnen de woonprojectzone dient een sociale
mix gerealiseerd te worden met minstens
25% sociale woningen en dit per fase bij
gefaseerde ontwikkeling.

De zones voor sociale woningen worden op
het grafisch verordenend plan aangegeven
met volgende overdruk:

Binnen deze zones moeten minstens 9 en 14,
conform de aanduiding op het verordenend
grafisch plan, sociale woningen voor
specifieke sociale doelgroepen gerealiseerd
worden.

De nieuwe invulling van het plangebied biedt
de gelegenheid om de relatie tussen de kern
van Moen en het Oliebergpark te versterken.
Binnen deze zone dient een duidelijke
ruimtelijke en visuele link tussen de
dorpskern en het Oliebergpark en het kanaal
gerealiseerd te worden. Dit moet in de
inrichtingsstudie tot uiting komen.

In functie van de realisatie van aanpalende
woningen kunnen de grenzen van deze zone
verkleind worden.

K. Park met bebouwing
Binnen de woonprojectzone wordt een zone
met lage bebouwingscoëfficiënt voorzien, die
het park verbindt met de dorpskern.

De zone voor park met bebouwing wordt op
het grafisch verordenend plan afgebakend
met volgende overdruk:

Deze zone heeft flexibele grenzen in functie
van de realisatie van de aanpalende
woningen. De zonegrens is verschuifbaar in
de richting die aangegeven wordt door de pijl
over een afstand van maximum 30 meter.
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De maximale grondoppervlakte wordt
berekend op basis van de maximale zone
zoals aangegeven op het grafisch
verordenend plan en niet op een eventueel
verkleinde zone.

De nabijheid van het kanaal Bossuit-Kortrijk
betekent een meerwaarde voor het wonen.
Omgekeerd moet vanuit het kanaal een
kwalitatief beeld gecreëerd worden. Ter
hoogte van de strategische hoek Vaartstraat-
Sluislaan is een groter gabariet toegelaten.
Het is de bedoeling dat op deze hoek een
accent gecreëerd wordt door middel van
bebouwing. Het beeld van een “leegte”
tengevolge van bijvoorbeeld de aantakking
van een weg moet vermeden worden. Dit
betekent niet dat er op de volledige hoek
overal bebouwing moet aanwezig zijn maar
wel dat het visueel een bebouwde zone is.
Verschillende afzonderlijke bouwgroepen
bijvoorbeeld is toegelaten. Belangrijker is dat
er architecturale kwaliteit gerealiseerd wordt.

De maximale bebouwde grondoppervlakte
binnen deze zone bedraagt 20%. De
onbebouwde ruimte krijgt verplicht een
publiek of semi-publiek karakter met groene
afwerking.

Nieuwbouwvolumes dienen opgericht te
worden met een maximaal gebarit van drie
bouwlagen en dak of vier bouwlagen met
plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt
maximaal 9,5m.

Ter hoogte van het kruispunt Vaartstraat-
Sluislaan dient een project gerealiseerd te
worden met eenvormige architectuur, die
zorgt voor een kwalitatieve hoekafwerking.
Bijkomende openbare wegen, die aantakken
op het kruispunt, zijn niet toegelaten.
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8.2 KMO-zone

8.2.1 Bestemming

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

Het gebied is bestemd voor ambachtelijke
bedrijven, KMO’s, stapelplaatsen en
kantoren, private en openbare groene en
verharde ruimten voor zover verenigbaar
met de woon- en leefomgeving en beperkt
tot het lokaal niveau.

Milieubelastende industrie, transport en
logistiek, detailhandel en directe verkoop ter
plaatse wordt uitgesloten.

8.2.2 Inrichting en beheer

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

De bestaande bedrijfsgebouwen kunnen
behouden blijven en intern verbouwd
worden. Uitbreiding van de bebouwing is niet
toegelaten.
Na afbraak kunnen nieuwe bedrijfsgebouwen
gerealiseerd worden binnen volgende
randvoorwaarden.

Er geldt een achteruitbouwstrook van 10
meter ten opzichte van de Vaartstraat.

De hoogte van de nieuwe gebouwen moet
beperkt blijven tot 6 meter kroonlijsthoogte
en 9 m nokhoogte. Om bedrijfseconomische
en milieutechnische redenen kunnen
plaatselijk afwijkingen van het gabariet
toegestaan worden.

De gebruikte materialen moeten constructief
en esthetisch verantwoord zijn. Gladde
betonpanelen worden niet toegelaten

Er moet voldoende ruimte voorzien worden
op het eigen terrein voor het parkeren,
stationneren en circuleren van alle
voertuigen (bedrijfswagens, personeel &
bezoekers). Eventuele laadkaaien moeten
derwijze aangelegd worden dat de
bijhorende vrachtwagencombinatie op eigen
terrein kan staan.

Per bedrijf mag één woongelegenheid
gebouwd worden. Deze woongelegenheid
moet qua ligging en uiterlijk voorkomen een
geïntegreerd geheel vormen met het bedrijf.
De vloeroppervlakte van de woongelegenheid
bedraagt maximaal 200 m².
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8.3 Groene buffer

8.3.1 Bestemming

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

Het gebied is bestemd voor de bufferzone
tussen de woonprojectzone en de
aanpalende KMO-zones ten noorden en ten
westen.

8.3.2 Inrichting en beheer

Toelichting (richtinggevend) Verordenende voorschriften

De minimumbreedte van de buffer bedraagt
10 m.

De buffering gebeurt via het behoud, de
aanleg en het beheer van hoog- en laag
streekeigen bomen en struikgewas en moet
zo gekozen worden dat de
afschermingsfunctie ook tijdens de
winterperiode voldoende verzekerd wordt.

Deze groene buffer moet ten laatste
aangelegd worden bij de wegen- en
rioleringswerken ter realisatie van de 2e fase
van de woonprojectzone.

In het gebied zijn geen stedenbouwkundige
handelingen als bedoeld in artikel 99, §1 van
het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening
toegelaten, ongeacht of er een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Dit verbod is niet van toepassing op:

● De eventuele aanleg en inrichting
van groene taluds; er wordt
uitgegaan van een maximaal behoud
van de bestaande bermen en taluds.
Indien zich een aanpassing of
verplaatsing opdringt, moet
maximaal rekening gehouden worden
met het continue verloop van talud
en beplanting.

● De aanleg, het inrichten of uitrusten
van een voetgangers en/of
fietsersdoorgang in de groene buffer


