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Inleiding 
 
 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan “Centrum Otegem – noord” wordt opgemaakt als een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan volgens art. 37, 3° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening. 
 
Volgens art. 38 §1. bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende delen: 

 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is; 

 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer; 

 een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 
 de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 

een uitvoering is; 
 in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die 

strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 
 
 
Enkel het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben conform het 
decreet verordenende kracht.  
 
Deze nota is de toelichtingsnota bij het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften. De 
toelichtingsnota heeft als dusdanig geen verordenende kracht, maar behoudt zijn waarde als 
inhoudelijk onderdeel van het geheel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch 
plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften kunnen steeds in de context van het 
geheel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bekeken worden. 
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1 Niet verordenend deel 
 

1.1 Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 
Otegem werd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen aangeduid als 
herlokalisatiehoofddorp. De deelkern Otegem moet zich in de eerste plaats autonoom en 
zelfstandig kunnen ontwikkelen als aangenaam, leefbare landelijk woondorp. De eigen 
groei moet in de kern opgevangen worden. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelde 
hiertoe enkele doelstellingen in haar ruimtelijk beleid voorop. 
 
Door concentratie van de activiteiten in de kern kan de druk op de open ruimte 
verminderd worden. Concentratie van de bebouwde structuur vergroot het draagvlak van 
de lokale voorzieningen en van het openbaar vervoer. Algemeen ligt het accent op de 
woonfunctie, doch verdere verweving van activiteiten moet verder gestimuleerd worden om 
de eigen lokale tewerkstelling te ondersteunen en voldoende lokale voorzieningen te 
bieden. De verschillende activiteiten, aanvullend aan het wonen, moeten geconcentreerd 
worden langs de structurerende elementen van de kern. 
 
Het opvangen van de eigen bevolkingsgroei moet prioritair gebeuren op juridisch 
bestaande bouwgronden, waarbij nieuwe woonprojecten via verdichting en inbreiding in de 
bestaande bebouwde kern kunnen plaatsvinden. Samen met verdichting moeten de 
leegstand en verkrotting in de kernen aangepakt worden. Uit de woningbehoeftestudie in 
het gemeentelijk structuurplan is immers gebleken dat in Otegem voldoende aanbod 
aanwezig is. Dit betekent dat geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aangesneden zullen 
worden zolang de behoefte niet is aangetoond.  
 
Via strategische projecten kan vorm gegeven worden aan de ruimtelijke principes van 
inbreiding, verdichting en verweving. De KMO-zone tussen de Zolderstraat en de 
Ingooigemstraat wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als 
heroriënteringsproject, waarbij nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn binnen de genomen 
ruimtelijke opties. 
 
Het structuurplan formuleert verder een algemeen beleid ten aanzien van vrijgekomen 
agrarische gebouwen. Door functiewijzigingen toe te laten, wordt ervoor gezorgd dat de 
bestaande ruimtes actief blijven en niet vervallen. Dit betekent een duurzaam omgaan met 
het bestaande patrimonium.  
 
Bij het schetsen van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het noordelijk 
woongebied van Otegem speelden volgende principes en concepten mee: 

 het scheppen van kwalitatieve woonomgevingen, 

 verdichting en verweving van functies in de kern van een deelgemeente, 

 duurzaam ruimtegebruik door herbestemming van bestaande gebouwvolumes. 

 

De gediversifieerde en gebiedgerichte aanpak van de zonevreemdheidsproblematiek wordt 
deels ingevuld door de opname van zonevreemde woningen, aansluitend bij het 
bestaande woongebied. Deze woningen, die gelegen zijn in de nabijheid van woongebied,  
krijgen (zie GRS blz. 147) omwille van deze ruimtelijke context de ruimste 
ontwikkelingsmogelijkheden. De woningen kunnen vervangen worden, er kunnen 
meergezinswoningen opgericht worden en bepaalde nevenactiviteiten (handel, horeca, 
KMO) ontwikkelen voor zover ruimtelijk aanvaardbaar. Er kunnen evenwel geen nieuwe 
bouwpercelen gecreëerd worden.  
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1.2 Bestaande feitelijke en juridische toestand 

1.2.1 Bestaande feitelijke toestand 

Kaart 1: bestaande feitelijke toestand – situering (1997) 

Kaart 2: bestaande feitelijke toestand – luchtfoto (2005) 

Kaart 3: bestaande feitelijke toestand (2007) 

Kaart 4: bestaande feitelijke toestand – straten, voet- en kerkwegels 

 

1.2.2 Bestaande juridische toestand 

Kaart 5: bestaande juridische toestand – gewestplan 

Kaart 6: bestaande juridische toestand – verkavelingen en contouren BPA’s 

 

Type plan (gedeeltelijk) In het gebied Aangrenzend 

Gewestplan Gewestplan Kortrijk (KB 4/11/1977) - 

Verkavelingsvergunningen 525 (01/06/1966) - vervallen, 
1015 (15/12/1978 – wijz. 29/06/1988), 
1084 (21/01/2004 – wijz. 14/07/2004), 
1152 (21/04/1993 – wijz. 13/10/1993) 

- 

Rooilijnenplan Lijnstellingsplan weg nr. 18 
Koffiestraat en voetweg nr. 49 

(26/03/1954, wijz. 18/04/1956) 

 

- 

Beschermde monumenten Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-
Anna (04/12/2003) 

- 

 

In of aangrenzend aan het plangebied zijn geen ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen 
van aanleg, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde landschappen, 
vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden gelegen. 
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1.3 Bestaande ruimtelijke structuur 

 

1.3.1 Begrenzing van het gebied 

Het plangebied van het gemeentelijk RUP bestaat uit de bestaande woonconcentratie van 
het centrum van Otegem, die in het gewestplan Kortrijk grotendeels opgenomen werd in 
woongebied en woonuitbreidingsgebied en KMO-zone (zie kaart 5). 

Om tot een ruimtelijk samenhangend geheel te komen en alle grenzen duidelijk te stellen, 
wordt ook een deel van het agrarisch gebied tussen de Sint-Annastraat en de Zolderstraat 
mee opgenomen (inclusief de verkavelingen in de Zolderstraat). Op deze manier kan 
tevens voorkomen worden dat bij de herbestemming restzones zouden blijven bestaan. 
Hierbij worden ruimtelijk verantwoordbare grenscorrecties t.o.v. de gewestplanzonering 
doorgevoerd waarbij een ruimtelijk samenhangend geheel ontstaat. 

Bij de opmaak van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan wordt dan ook gestreefd naar een 
afbakening tot op perceelsniveau, die bestaande lineaire infrastructuren, hoogtelijnen, 
morfologische en/of functionele grenzen volgt en waarbij aansluitende bebouwing 
opgenomen wordt binnen het lokaal woongebied. 

Het afgebakende gebied bestaat uit verschillende ruimtelijke entiteiten en functies: wonen, 
ambachtelijke activiteiten, landbouw en open ruimte. In dit oude centrum wordt heel wat 
ruimte ingenomen door de bedrijfssite Denvan, welke tot voor kort actief was in de 
textielsector. De bedrijfssite strekt zich uit tussen de Ingooigemstraat en de Zolderstraat, 
en omvat naast de bedrijfsgebouwen tevens parkeergelegenheid en woningen. In het 
westen, ter hoogte van de Sint-Annastraat, bevindt zich een gedesaffecteerde hoeve met 
aanpalende landbouwgronden.   

Daarnaast is een deel van de begrenzing het gevolg van de gewenste ontwikkeling van het 
gebied, met name het scheppen van een kwalitatieve woonomgeving door verdichting, 
verweving van functies en herbestemming. 

Meer specifiek heeft dit geleid tot volgende begrenzing van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan: 

 Ten noordoosten is de volledige lintbebouwing langs de Zolderstraat, al dan niet 
gelegen in goedgekeurde verkavelingen, opgenomen binnen het plangebied. De meest 
noordelijk gelegen (zonevreemde) woning wordt omwille van de morfologische en 
functionele relatie met het aanpalende woonlint en het centrum mee opgenomen.  

 Verder naar het zuidwesten wordt de eigendomsgrens van het voormalige bedrijf 
Denvan genomen. De bestaande bebouwing langs de Ingooigemstraat wordt eveneens 
opgenomen in het plangebied. 

 Ten noordwesten wordt de grens van het plangebied gevormd door de 
perceelsgrenzen ten hoogte van de meest noordelijk gelegen bebouwing, 
respectievelijk de voormalige hoevegebouwen en de lintbebouwing in de Zolderstraat. 

 Ten zuiden en zuidwesten vormen respectievelijk de Ingooigemstraat en de Sint-
Annastraat duidelijke grenzen. De Otegemplaats (met de als monument beschermde 
parochiekerk) wordt eveneens opgenomen. 
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1.3.2 Bestaande structuur en ruimtelijk structurerende elementen 

 

Het plangebied situeert zich in de kern van Otegem en sluit rechtstreeks aan op het 
kerkplein met de sinds 2003 beschermde parochiekerk “Sint-Amandus en Sint-Anna”. 

Otegem-centrum vormt een aaneengesloten en functioneel geheel, dat zich uitstrekt 
langs de Otegemstraat, Ingooigemstraat en Scheldestraat. Hierbij heeft het noordelijk deel 
Zwevegemstraat – Sint-Annastraat – Zolderstraat – Ingooigemstraat) een totaal ander 
karakter dan het recentere zuiden (Heesterstraat – Scheldestraat), grotendeels gelegen in 
woonuitbreidingsgebied en de sociale woonwijk “Klein Ronse” ten zuidoosten van de kerk. 

Het eigenlijke centrumgebeuren speelt zich vooral ten zuiden van het plangebied af. 
Centrumfuncties als handel en openbare instellingen (sportcentrum, ontmoetingscentrum, 
twee scholen, kerkhof) zijn gelegen ten zuiden van de Zwevegemstraat. Het noordelijk deel 
vormt dus een duidelijk woon- en verblijfsgebied in het centrum.  

De bebouwde omgeving in het plangebied bestaat uit een mix van woontypologieën 
(meergezinswoningen, rijbebouwing, alleenstaande woningen) en functies (wonen, 
landbouw, ambachtelijke activiteiten) – zie kaart 3. 

 

Ten noorden van de Otegemplaats werd op het hellend terrein een verkaveling (nr. 1084) 
gerealiseerd. Door middel van een nieuwe straat wordt ontsluiting gegeven aan 10 nieuwe 
woningen. Dit gebied zorgt voor een kwalitatieve verdichting van het centrum. 

De centrumbebouwing (met dichtheid 15 won./ha) strekt zich langs de Zolderstraat verder 
uit onder de vorm van een langgerekt woonlint, dat penetreert tot in de open ruimte. De 
dichtheid van deze zone is uiteraard een heel stuk lager (8 won./ha). 

 

Tussen de Sint-Annastraat en de Zolderstraat treffen we nog een open terrein aan, dat 
deel uitmaakt van het patrimonium van de vroegere hoeve Steyaert’s Hof langs de Sint-
Annastraat. Door de recente stopzetting van de landbouwactiviteiten is deze oude hoeve 
geëvolueerd tot residentiële bebouwing. De ligging in de kern van de deelgemeente, 
omgeven door residentiële woningen, maakt de uitbating als volwaardig leefbaar 
landbouwbedrijf onmogelijk.  

 

Op deze plaats stond tot 1924 ook een houten staakmolen, “Stampersmolen” genaamd. 
De precieze oorsprong van de molen is niet te achterhalen, maar hij werd wellicht 
gebouwd tussen 1692 en 1771. De familie Hollebecq exploiteerde de oliewindmolen tot 
deze in 1891 werd aangekocht door Henri Steyaert. Hoewel de molen in 1924 gesloopt 
werd, behoort de site van Steyaert’s Hof tot het dorpsgeheugen van Otegem en is het 
aangewezen deze gebouwen te bewaren als onderdeel van het cultuurhistorisch 
patrimonium.  
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De site Steyaert’s Hof werd opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed1. De 
kern van de hoevegebouwen, bestaande uit de woning met drie stallingen, dateert uit 
1860. De gebouwen hadden veel te lijden onder oorlogsschade, doch vormen nog steeds 
een bouwkundig en architecturaal geheel. De gebouwen zijn geometrisch geordend rond 
een binnenplein en vormen een gesloten geheel. Voornamelijk de noordoostelijk en 
zuidoostelijk gesitueerde 20ste-eeuwse schuur en 19de-eeuwse dubbele dwarsschuur zijn 
karakteristiek voor de site. Ten zuiden van de hoeve is nog een restant zichtbaar van de 
voormalige boomgaard. De kapel vóór de hoeve, toegewijd aan het Heilig Kruis, dateert 
oorspronkelijk van 1869, doch werd in 1925 verplaatst naar zijn huidige locatie.  

 

 

  

  

Foto: Steyaerts’ Hof, Sint-Annastraat 26 (anno 2005) 

 

 

                                                      
1
 MVG – Afdeling Monumenten en Landschappen, 2006. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. 

Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gemeente Zwevegem (niet gepubliceerd), blz. 216. 
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In dit noordelijk deel wordt heel wat ruimte ingenomen door de verouderde 
bedrijfsgebouwen en parkeerruimte van de voormalige textielnijverheid Denvan. Deze 
gebouwen, loodsen en stapelplaatsen vormen zowel een ruimtelijke als een functionele 
breuk met de woonomgeving. Door de gebrekkige ontsluitingsmogelijkheden vormen zij als 
het ware een anomalie in de huidige ruimte. De ligging in het dorpscentrum, temidden 
residentiële bebouwing, en de verouderde infrastructuur maken een nieuwe invulling met 
bedrijfsactiviteiten moeilijk. Op vandaag staan de verouderde, deels verkrotte, gebouwen 
grotendeels leeg.  

 

 

 
 

  

Foto: Voormalige bedrijfsgebouwen en –woning Denvan, Zolderstraat (anno 2005) 
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Oude kerkwegels zijn belangrijk in kleinere dorpskernen en vormen een onderdeel van de 
ruimelijke structuur. Niet alleen zijn deze wegen belangrijke cultuurhistorische getuigen, 
deze wegen geven tevens een menselijke identiteit aan het landschap. Het zijn door 
mensen aangelegde verbindingen tussen plekken die voor de gemeenschap belangrijk 
waren of nog zijn. In het centrum van Otegem komen op vandaag nog steeds dergelijke 
kerkwegels voor, die functioneel gebruikte zachte verbindingen vormen in de kern. 

 

 

Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen, centrum Otegem. 

 

 

 

 

Binnen het plangebied zijn volgende elementen van structurerend belang: 

 lintvormige bebouwing langs de bestaande openbare wegen (Ingooigemstraat, Sint-
Annastraat en Zolderstraat); 

 de bestaande en gebruikte kerkwegels tussen Sint-Annastraat en Zolderstraat; 

 de bedrijfsgebouwen van de voormalige textielfabriek Denvan met aanpalend 
weiland; 

 Steyaert’s Hof met aanpalende weilanden in het noordwesten van het plangebied. 
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1.4 Visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

 

1.4.1 Visie 
 
Via dit RUP wordt de mogelijkheid gegeven om een historisch gegroeide woonconcentratie 
in de onmiddellijke omgeving van het dorpscentrum van Otegem, een vernieuwde en 
duurzame invulling te geven. Het scheppen van een kwalitatieve woonomgeving en een 
verweving van functies, op maat van de deelkern staan hierbij voorop. 
 
De algemene principes die werden gehanteerd, kunnen als volgt worden samengevat: 

 kwalitatieve verdichting van de woonomgeving; 

 herbestemming van leegstaande gebouwen in functie van de inrichting als woon- en 
verblijfsgebied; 

 opname van de zonevreemde woningen aan de rand, die deel uitmaken van het 
ruimtelijk samenhangend geheel; 

 streven naar een kwalitatieve verweving van functies en een kwalitatieve randafwerking 
t.o.v. het aanpalende landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

 

1.4.2 Ontwikkelingsperspectieven 
 

Voorafgaand aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, werd een 
stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd naar de verenigbaarheid van de gewenste 
ontwikkelingsperspectieven met de ruimtelijke situatie op het terrein. 
 
Hierbij wordt het plangebied ontworpen als een samenhangend woon- en verblijfsgebied. 
De bebouwde ruimtes worden als woongebied geselecteerd, terwijl enkele onbebouwde 
terreinen – die deel uitmaken van het samenhangend woongebied – de noodzakelijke 
ademruimte verzekeren. Op deze wijze krijgt het ruimtelijk geheel vorm. 
 
 

1.4.2.1 Lokaal woongebied 
 

Het samenhangend woongebied blijft hoofdzakelijk op wonen gericht. Er kunnen evenwel 
geen nieuwe bouwpercelen (bv. door middel van tweedelijnsbebouwing) gecreëerd worden 
op de bestaande huiskavels met diepe tuinen.  

 
In functie van de leefbaarheid is verweving van activiteiten mogelijk, waarbij de aan wonen 
verwante functies beperkt blijven tot het lokaal niveau. Ook de noordelijk gelegen 
(zonevreemde) woning in de Zolderstraat kan door ruimtelijke context in beperkte mate 
nevenactiviteiten ontwikkelen. Dit betekent dat winkels voor dagelijkse aankopen, 
nutsvoorzieningen en diensten, sociaal-culturele inrichtingen, recreatieve infrastructuur en 
niet-hinderlijke lokale bedrijven een plaats kunnen krijgen binnen het samenhangend 
woongebied. Deze activiteiten kunnen zich alleen ontwikkelen langs de bestaande 
hoofdstraten (Ingooigemstraat – Zolderstraat – Sint-Annastraat). Andere functies dan 
“wonen” zijn niet toegelaten in de dwarsstraten. 
 
Ter ontsluiting van de oudere woningen, haaks op de Sint-Annastraat, wordt de 
mogelijkheid opengehouden voor de aanleg van een nieuwe, volwaardige toegang ten 
zuiden van de boomgaardrestant. 
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Het bestaande rooilijnenplan voor de Sint-Annastraat wordt geactualiseerd door het 
vastleggen van een nieuwe rooilijn ter hoogte van die percelen die omwille van de geringe 
actuele breedte van het openbaar domein in de toekomst voor onteigening in aanmerking 
komen.  
 
 

1.4.2.2 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 
Het weiland ten oosten van de site Denvan wordt toegevoegd aan het aanpalende 
landbouwgebied met landschappelijke waarde. Bebouwing op deze zone is storend 
voor de woonkwaliteit van de centrumzone en dient beperkt te worden tot tijdelijke 
schuilhokken voor dieren.  
 

1.4.2.3 Gebied met cultuurhistorische waarde 
 
 
De gedesaffecteerde hoeve wordt ingeschakeld in het dorpsgebeuren door het creëren 
van ruime mogelijkheden naar gebruik. Op deze manier zullen de gebouwen, die deel 
uitmaken van het dorpsgeheugen, behouden blijven als onderdeel van het 
cultuurhistorisch patrimonium in het dorpscentrum. Omwille van de nabijheid van het 
centrum en de bebouwde omgeving, is het niet meer aangewezen landbouwactiviteiten te 
laten plaatsvinden. Bestendiging van het wonen is – gelet op de ruimtelijke context – wel 
aanvaardbaar. Naast de woonfunctie zijn nevenbestemmingen toegelaten, voor zover deze 
beperkt blijven tot handel, diensten en kantoren van lokaal belang. In functie van het 
behoud van de site als cultuurhistorisch erfgoed, is een uitbouw van het bestaande 
gebouwpatrimonium tot horeca en/of toerisme aanvaardbaar.  
 
De meest authentieke gebouwen met beeldbepalende architectuur zijn de oostelijke 
schuren. Aan deze gebouwen zijn enkel verbouwings- of (beperkte) uitbreidingswerken 
toegelaten voor zover het functionele verbouwingswerken betreft met respect voor de 
typische verschijningsvorm en het architecturaal karakter van de site. De uitbreiding is 
beperkt tot 10% van het bestaande volume en dient qua gabarit aan te sluiten met de 
bestaande bouwvolumes. Het woonhuis en de westelijk gelegen stallingen zijn minder 
waardevol en kunnen verbouwd of herbouwd worden met respect voor de typische 
verschijningsvorm en het architecturaal karakter van de site. Het oprichten van nieuwe, 
losstaande gebouwen die de typische verschijningsvorm schade toebrengen, is niet 
toegelaten. 
 
De open ruimte, gelegen tussen de hoevegebouwen en de residentiële bebouwing, zowel 
in de Sint-Annastraat als de Zolderstraat, wordt mee opgenomen binnen dit deelgebied.  
Op deze wijze wordt de erfgoedwaarde van Steyaert’s Hof maximaal behouden. 
 
Ter ontsluiting van de oudere woningen, haaks op de Sint-Annastraat, wordt de 
mogelijkheid opengehouden voor de aanleg van een nieuwe, volwaardige toegang ten 
zuiden van de boomgaardrestant. 

 
 

1.5 Watertoets 

 
De watertoets bestaat erin onderzoek te doen naar de effecten van het project of plan op 
de waterhuishouding. Schadelijke effecten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en 
indien dit niet mogelijk is, worden hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de 
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, 
gecompenseerd. 
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1.5.1 Terreintoets 
 
Het plangebied is gelegen op de flanken en de top van een plaatselijke kleikop 
(“Klijtekopstraat”) met sterke hellingen (5 à10 %). Ingevolge deze hellingen zijn de 
terreinen op zich erosiegevoelig en infiltratiegevoelig. Het plangebied is matig gevoelig 
voor grondwaterstroming. 
 

 
 
 
Hellingenkaart 

 

 
 

 
 
 
Overstromingsgevoelige 
gebieden 

 

 
 

 
Het plangebied is niet gelegen in een winterbed van een waterloop. Door de ligging op het 
hoogste punt uit de omgeving (40 à 50m TAW) zijn de percelen binnen het plangebied 
evenmin opgenomen als overstromingsgevoelige gebieden. In de vallei van de Klein 
Ronsebeek (ten zuidoosten van het plangebied) komen plaatselijk overstromingszones 
voor. 

 

1.5.2 Plantoets 
 

De opties en ontwikkelingsperspectieven in het RUP zullen geen toename van de 
bebouwde en verharde ruimte tot gevolg hebben die kan leiden tot verstoring van het 
watersysteem of schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding. Beperkte bijkomende 
bebouwing of verharding op de huiskavels of binnen het gebied met cultuurhistorische 
waarde kan gecompenseerd worden door toepassing van de vigerende verordening door 
middel van de plaatsing van een hemelwaterput of infiltratievoorzieningen. Bijkomende 
maatregelen zijn niet nodig. 
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2 Stedenbouwkundige voorschriften 
 
 
2.1 Deelgebied 1: Lokaal woongebied 
 

Ruimtelijke opties Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
In aansluiting bij de bestaande bebouwing wordt de 
aanpalende zonevreemde bebouwing opgenomen en 
herbestemd worden tot woongebied. Op deze manier kan 
een logische en leesbare randafwerking van kernen 
verwezenlijkt worden.  
 
Het lokaal woongebied blijft hoofdzakelijk op wonen 
gericht. In functie van de leefbaarheid is verweving van 
activiteiten mogelijk, waarbij de aan wonen verwante 
functies beperkt blijven tot het lokaal niveau. Dit betekent 
dat winkels voor dagelijkse aankopen, nutsvoorzieningen 
en diensten, sociaal-culturele inrichtingen, recreatieve 
infrastructuur, horeca en niet-hinderlijke lokale bedrijven 
een plaats kunnen vinden binnen het samenhangend 
woongebied. Deze activiteiten kunnen zich alleen 
ontwikkelen langs bestaande hoofdstraten (Zolderstraat – 
Ingooigemstraat –– Sint-Annastraat). Andere functies dan 
“wonen” zijn niet toegelaten in de dwarsstraten. 
 
 
De open ruimte ten noorden van plangebied is uiterst 
waardevol. De grens tussen het woonlint en deze open 
ruimte dient met de nodige zorg vorm gegeven te worden.   
In deze zin is het aangewezen een groene invulling te 
geven aan deze noordelijke perceelsranden voor een 
kwalitatieve randafwerking t.o.v. de open ruimte.  

 

 

 

 

ARTIKEL 1. LOKAAL WOONGEBIED 

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

 

1.2 De inbreng van aan het wonen verwante voorzieningen is beperkt tot de 
bestaande hoofdstraten. In de dwarsstraten zijn geen andere functies 
dan “wonen” toegelaten. 

 

1.3 Percelen palend aan het open landschap kunnen enkel afgesloten 
worden met een levende afsluiting, een begroeide draad, houtwallen 
e.d.  
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De verdere opsplitsing van bebouwde kavels moet 
vermeden worden om de ruimtelijke draagkracht niet te 
overstijgen. 

 

 

1.4 Tweedelijnsbebouwing door de oprichting van bijkomende 
woongelegenheden in de tuinen van reeds bebouwde kavels is niet 
toegelaten. 

 

 

Bij M.B. van 04/12/2003 werd de parochiekerk Sint-Amandus 
en Sint-Anna te Otegem beschermd als monument wegens 
de artistieke en historische waarde. 

De historische waarde, in casu de architectuurhistorische 
waarde, wordt als volgt omschreven: als zijnde een gaaf 
bewaard voorbeeld van een neoclassicistisch bedehuis, 
daterend uit het einde van de 18de eeuw. De kerk werd 
ontworpen door de heer Colin, architect van de reeds als 
monument beschermde, neoclassicistische Sint-
Martinuskerk te Wakken. Kerken met een classicistische 
architecturale vormgeving komen in de regio minder frequent 
voor. 

De artistieke waarde wordt als volgt omschreven: de kerk 
bewaart interessante en waardevolle interieurelementen. Te 
vermelden zijn o.m. het 18de-eeuwse mobilair, afkomstig uit 
de vroegere kerk, zoals de biechtstoelen, de communiebank, 
de koorgestoelten, de kerkmeesterbanken en de 
lambrisering, de kruisweg. Het overige kunstpatrimonium is 
voornamelijk 19de-eeuws en getuigt van een vrij hoog 
artistiek gehalte. Vermeldenswaardig zijn de altaren met 
altaarstukken, de preekstoel, de schilderijen naar het 
ontwerp van Philippe De Witte, de beelden en de kerkschat. 
Het orgel is van de hand van de orgelbouwer Forrest. (…) 

 

 

 

(in overdruk) 

 

 

 

1.5 De parochiekerk werd als monument beschermd bij M.B. van 
04/12/2003. Als gevolg van deze bescherming is het Besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 17/11/1993 tot bepaling van de algemene 
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten van toepassing.  

Enkel instandhoudings- en renovatiewerken aan het kerkgebouw 
kunnen toegelaten worden. Voor alle werken die uitgevoerd worden aan 
het gebouw is een bindend advies van het Agentschap RO-Vlaanderen, 
onroerend erfgoed. 

 

 

M 
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- - - - -    (indicatieve aanduiding) 

1.6 Nieuw aan te leggen openbare weg 

In functie van een kwalitatieve inrichting van dit gebied kan een nieuwe 
openbare weg en/of plein aangelegd worden. De nieuwe openbare weg 
moet aansluiten op de bestaande Ingooigemstraat. Deze nieuw aan te 
leggen weg geeft tevens ontsluiting aan de bestaande achtergelegen 
woning. Deze infrastructuur mag geen aanleiding geven tot doorgaand 
verkeer tussen de Zolderstraat en de Ingooigemstraat, met uitzondering 
van een doorgang voor voetgangers en fietsers. 

 
 
 
 
Het historisch wegenpatroon in de kern is plaatselijk 
gering qua breedte. In functie van een eventuele 
herinrichting en verbreding van het openbaar domein in de  
Sint-Annastraat is het aangewezen een nieuwe rooilijn en 
verplichte bouwlijn vast te leggen. 
 

                    (symbolische  aanduiding) 

1.7 Rooilijn – verplichte bouwlijn 

Aanvragen voor grondige verbouwingswerken of nieuwbouwprojecten 
ter hoogte van de Sint-Annastraat dienen rekening te houden met een 
ontworpen breedte van het openbaar domein van 10m, te meten vanaf 
de westelijke rooilijn.  



 

 
De oude kerkwegels zijn belangrijk in kleinere 
dorpskernen en vormen een onderdeel van de ruimtelijke 
structuur. De aanwezige doorsteken zijn functioneel 
gebruikte zachte verbindingen in de kern en dienen 
behouden te blijven. 

 
 

  ……….   (indicatieve aanduiding) 

1.8 Voetgangers- en fietsersdoorgang 

De bestaande doorsteken voor zachte weggebruikers moeten maximaal 
behouden blijven. Deze doorsteken kunnen verhard worden. De 
minimale breedte voorbehouden voor zachte weggebruikers is 90 cm. 
Ter hoogte van deze doorgangen is de aanleg van ondergrondse en 
bovengrondse leidingen toegelaten voor zover de doorgang niet 
belemmerd wordt. 
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2.2 Deelgebied 2: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 

Ruimtelijke opties Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
Het gebied sluit ruimtelijk aan bij de oostelijke weilanden. 
In functie van de woonkwaliteit en een duidelijke 
begrenzing van het woongebied wordt dit gebied 
toegevoegd aan het aanpalende landbouwgebied.  
 
Bebouwing op deze restzone is storend voor de 
woonkwaliteit van de centrumzone en dient beperkt te 
worden tot tijdelijke schuilhokken voor dieren. De impact 
en schaal van deze bebouwing dient tot een minimum 
beperkt te worden.  

 

             

 

ARTIKEL 2. LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED 

 

2.1 Het gebied is bestemd voor beroepslandbouw en hobbylandbouw. 
Natuurbehoud en landschapszorg, waterbeheersing en recreatief 
medegebruik zijn ondergeschikte functies.  

 

2.2 Volgende werken en handelingen zijn vergunbaar: 

- schuilhokken voor dieren, met een beperkte ruimtelijke impact, 

- beperkte waterhuishoudingswerken, 

- kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied voor het publiek, 

- kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie of recreatief 
medegebruik, 

- de aanleg, inrichting of uitrusting van paden voor landbouwgebruik 
en recreatief verkeer. 

- afbraak van bestaande gebouwen en/of constructies.  
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2.3 Deelgebied 3: Gebied met cultuurhistorische waarde 
 

Ruimtelijke opties Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 

De gedesaffecteerde hoeve wordt ingeschakeld in het 
dorpsgebeuren door het creëren van ruime mogelijkheden 
naar gebruik. Op deze manier zullen de gebouwen, die deel 
uitmaken van het dorpsgeheugen, behouden blijven als 
onderdeel van het cultuurhistorisch patrimonium in het 
dorpscentrum. 

Omwille van de nabijheid van het centrum en de bebouwde 
omgeving, is het niet meer aangewezen landbouwactiviteiten 
te laten plaatsvinden. Bestendiging van het wonen is – gelet 
op de ruimtelijke context – wel aanvaardbaar.  

Naast de woonfunctie zijn nevenbestemmingen toegelaten, 
voor zover deze beperkt blijven tot handel, diensten en 
kantoren van lokaal belang. In functie van het behoud van 
de site als cultuurhistorisch erfgoed, is een uitbouw van het 
bestaande gebouwpatrimonium tot horeca en/of toerisme 
aanvaardbaar.  

 
 

Verbouwings- of uitbreidingswerken kunnen slechts 
toegelaten worden voor zover het verbouwingswerken 
betreft met respect voor de typische verschijningsvorm en 
het architecturaal karakter van de site. De meest authentieke 
gebouwen met beeldbepalende architectuur zijn de 
oostelijke schuren; het woonhuis en de westelijk gelegen 
stallingen zijn minder waardevol en kunnen verbouwd of 
herbouwd worden. Aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning binnen deze zone worden voor advies 
voorgelegd aan een gemeentelijke erfgoedcommissie.  

 

             

 

ARTIKEL 3. GEBIED  MET CULTUURHISTORISCHE WAARDE 

3.1 Het gebied is bestemd voor wonen, openbare en private groene en 
verharde ruimten. Naast de woonfunctie kunnen volgende functies 
toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving en beperkt blijven tot het lokaal niveau: 

 gemeenschapsvoorzieningen,  sociaal-culturele inrichtingen en 
activiteiten van openbaar nut; 

 handel, diensten en kantoren met lokale impact; 

 horeca en recreatieve voorzieningen; 

 dag- en/of verblijfstoerisme. 

 

 

3.2 Verbouwings- en uitbreidingswerken aan bestaande gebouwen kunnen 
toegelaten worden voor zover de typische verschijningsvorm en het 
architecturaal karakter van de site behouden blijven. Afbraak van 
minder waardevolle delen kan toegelaten worden. Beperkte uitbreiding 
van de bestaande gebouwvolumes kan toegelaten worden mits deze 
beperkt blijft tot 10% van het bestaande volume en qua gabarit 
aansluiting vindt bij de bestaande volumes.  
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De uitbreiding is beperkt tot 10% van het bestaande volume 
en dient qua gabarit aan te sluiten met de bestaande 
bouwvolumes. Het oprichten van nieuwe, losstaande 
gebouwen die de typische verschijningsvorm schade 
toebrengen, is niet toegelaten. 

 

 

3.3 De oprichting van nieuwe, losstaande gebouwen is, behoudens 
herbouwen van bestaande volumes met respect voor de typische 
verschijningsvorm en het architecturaal karakter van de site, niet 
toegelaten.  

 

3.4 De onbebouwde ruimte rond de hoeve dient maximaal open gehouden 
te worden in functie van de erfgoedwaarde van de hoeve. Gebruik van 
de gronden voor landbouw, natuurontwikkeling of landschapszorg is 
mogelijk. De niet-bebouwde delen van de zone kunnen ingericht 
worden voor wegen en paden, toeritten, parkings, terrassen en/of tuin.  
De totale verharding, bebouwing inbegrepen, bedraagt maximaal 10% 
van de totale oppervlakte van de zone. 

 

 
 

 
 

- - - - -    (indicatieve aanduiding) 

3.5 Nieuw aan te leggen openbare wegen 

Binnen deze zone kan, ter ontsluiting van de bestaande, achtergelegen 
woningen in de Sint-Annastraat, een nieuwe openbare weg aangelegd 
worden voor zover deze de cultuurhistorische waarde van de 
voormalige hoeve niet aantast. Tussen deze nieuw aan te leggen weg 
en de Klijtekopstraat mag enkel voorzien worden in een doorgang voor 
voetgangers en fietsers. 
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3 Op te heffen bepalingen 
 
3.1 Gewestplan 
 

Bij de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
binnen het betrokken plangebied de voorschriften van het gewestplan Kortrijk (KB 
4/11/1977 en latere wijzigingen) opgeheven. Met name volgende bestemmingszones en 
bijhorende voorschriften worden opgeheven : 
- woongebied 

- woonuitbreidingsgebied 
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 

 
 
3.2 Verkavelingen 
 

De verkavelingen met nr. 1015, 1152 en 1084, gelegen binnen de perimeter van 
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan (zie kaart 6), zijn bijna volledig gerealiseerd, waarbij 
de bestaande situatie in sommige gevallen afwijkend is van de voorschriften van de oude 
verkavelingen. De voorschriften van deze verkavelingsvergunningen bevatten geen 
bijkomende garanties voor de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. 
 
Bij de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
bijgevolg de verkavelingsvergunningen met nr. 1015, 1152 en 1084 binnen het betrokken 
plangebied opgeheven conform artikel 132 § 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening (en latere wijzigingen). 
 
 
 

3.3 Rooilijnenplan 
 
Bij de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt 
binnen het betrokken plangebied het lijnstellingsplan weg nr. 18 Koffiestraat en voetweg nr. 
49 (26/03/1954, wijz. 18/04/1956) opgeheven. 
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4 Ruimteboekhouding 
 
 

Gewestplanbestemming Bestemming in RUP Oppervlakte 

   

Woonuitbreidingsgebied (in verkaveling) 
en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied (in verkaveling) 

Lokaal woongebied 2,50 ha 

Landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 

Lokaal woongebied 0,27 ha 

Gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
kmo’s 

Lokaal woongebied 0,70 ha 

Landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 

Gebied met cultuurhistorische 
waarde 

1,30 ha 

Gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
kmo’s 

Agrarisch gebied 0,60 ha 

 


