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2 I n l e i d i n g

2.1 Situering van het plangebied

Het gemeentelijk RUP Surremont-Otegem wordt gemaakt ter
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)
Zwevegem goedgekeurd bij besluit van de Bestendigde Deputatie d.d.
1 april 2004.

Het GRS duidt het plangebied aan als een prioritair te ontwikkelen
gebied voor woningbouw.

2.2 Onderwerp van het plangebied

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen
behandeld:

 bestemming en flexibele voorschriften inzake de

bebouwingsmogelijkheden binnen het woongebied

 de mogelijkheid van een ontsluitingsweg naar de Scheldestraat

voorzien in functie van de realisatie van het woongebied

2.3 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied van het RUP is gelegen ten zuiden van kern Otegem.
Het plangebied wordt als volgt begrensd:

 Noorden: de as van Surremontstraat

 Oosten: de as van Scheldestraat

 Westen: de as van Brouwerijstraat

 Zuiden: de grens van het bijzonder plan van aanleg (BPA) en

de verkaveling met nr. 1225
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3 W e e r g a v e f e i t e l i j k e t o e s t a n d

3.1 Functies

3.1.1 Structurerende elementen Otegem

Het plangebied is gelegen in Otegem. Op onderstaande figuur worden
de belangrijkste structurerende elementen aangeduid.

1. kerngebied met gemeenschapsfuncties
2. woonwijken

2
1
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3.1.2 Plangebied

De feitelijke bestaande toestand wordt op verschillende grafische
plannen weergegeven.

 Figuur 1: Topografisch plan
 Figuur 2: Luchtfoto (opnamejaar 2005)
 Figuur 3: Bestaande toestand
 Figuur 4: Reliëf

Reliëf Het plangebied is gelegen op een flank van de heuvelrug
waardoor het terrein geaccidenteerd is en afhelt richting Scheldestraat
en richting Brouwerijstraat.

Wonen Het plangebied is reeds voor een deel ingenomen door wonen.
In het binnengebied betreft het recente verkavelingen van residentiële
vrijstaande woningen. Langsheen de Scheldestraat zijn het oudere
woningen met naast wonen nevenfuncties.

Hoeve In het westen van het plangebied, langs de Brouwerijstraat, ligt
een hoeve met 19e eeuws uitzicht waarop vandaag een
tuinaanlegbedrijf gevestigd is.
Deze hoeve is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed
voor de gemeente Zwevegem1. Daarin wordt onder meer beschreven
dat de site reeds aangeduid was op de Ferrariskaart (1770-1778)
en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), met benaming "Ferme
Surremont".

Parkgebied Tussen de hoeve en de nieuwe residentiële woningen is
een park- en speelgebied gelegen. Langsheen het parkgebied loopt
voetweg 55

2 Lindebomen In het zuidoosten van het plangebied bevinden zich
langs de Scheldestraat 2 waardevolle lindenbomen, relicten van de
erftoegang van de afgebroken hoeve.

1 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - inventaris van het bouwkundig
erfgoed - prov. W.-Vl. - gemeente Zwevegem
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Eigendomsstructuur Het niet bebouwde gedeelte van het 
binnengebied kan opgesplitst worden in 2 delen:

 Het zuidelijk gedeelte, opgenomen in een verkaveling
 Het noordelijk gedeelte, in handen van verschillende eigenaars.

Voetwegen In het westen, tussen de hoeve en de woonwijk in het
binnengebied is voetweg 55 gelegen die in het noorden aantakt op de
sportvelden. Vroeger liep voetweg 39 doorheen het plangebied tussen
de hoeve en de Scheldestraat maar deze is op het terrein niet meer
zichtbaar. Er is een procedure tot verlegging opgestart. De voetweg
wordt verlegd ten zuiden van het plangebied.

Ontsluiting Het binnengebied wordt ontsloten via de Surremontstraat
die op 2 punten aantakt op de Brouwerijstraat. De Brouwerijstraat takt
verder rechtstreeks aan op de Scheldestraat en takt via de
Heestertstraat aan op de Zwevegemstraat.

3.1.3 Relatie met omgeving

Het plangebied gaat volgende relaties aan met zijn omgeving:
 Sluit aan op de recentelijk gerealiseerde woonwijk in het

westen.
 Sluit in het noorden aan op de gemeenschapsvoorzieningen in

de kern van het dorp: basisschool, sporthal, sportvelden,
klooster, dekenij.

 In het oosten sluit het gebied aan op de Scheldestraat de
verbindingweg tussen Otegem en Avelgem.
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3.2 Weergave juridische toestand

Type plan Referentie

gewestplan Volgens het gewestplan Kortrijk (K.B.

04/11/1977 en latere wijzigingen) ligt het

plangebied in woongebied,

woonuitbreidingsgebied, agrarisch gebied en

hoogspanningsleiding.

BPA/RUP Het plangebied maakt deel uit van:

 BPA Kerkweg (M.B. 29/11/2000)

In de omgeving van het plangebied zijn

volgende BPA/RUP’s gelegen:

 Sectoraal BPA 20-1 (24/07/1998)

 RUP 6_1 centrum Otegem Noord in

opmaak (ontwerp 30/10/2006)

Trage wegen (volgens

atlas der voetwegen)

Voetweg nr. 55 (verlegd op 13/02/2003)

Voetweg nr. 39 Procedure van verlegging is

opgestart.

Goedgekeurde, niet

vervallen

verkavelingen

Identificatie
verkaveling

Naam
verkavelaar

Datum van
goedkeuring

1007 U. Laverge 11/9/2002

1057 deel Eigen Haard 29/9/1992

1183 U. Laverge 6/5/1998

1225 A. Vandereecken 16/11/05

Beschermd

monument,

landschap,

dorpsgezicht,

stadsgezicht

Neen

Vogelrichtlijngebied,

habitatrichtlijngebied

Neen

VEN-gebied, IVON-

gebied

Neen

De juridische toestand wordt op verschillende grafische plannen
weergegeven.

o Figuur 5: Gewestplan
o Figuur 6: overzicht BPA’s en RUP’s
o Figuur 7: BPA Kerkweg
o Figuur 8: Voetwegen
o Figuur 9: Verkavelingen
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4 R e l a t i e m e t h e t g e m e e n t e l i j k
r u i m t e l i j k s t r u c t u u r p l a n

Herlokalisatiehoofddorp Het PRS West-Vlaanderen selecteert
Otegem als herlokalisatiehoofddorp. Bijkomende woongelegenheden
zijn enkel mogelijk voor de opvang van de eigen groei van de
huishoudens op het niveau van Otegem

Compacte ontwikkeling Het GRS Zwevegem voorziet voor Otegem
een compacte ontwikkeling van de kern. Het is de bedoeling om de
behoefte aan woongelegenheden op te vangen in juridisch beschikbare
gebieden direct aansluitend bij de kern (p. 206)

Prioritair te ontwikkelen woongebied In het GRS Zwevegem zijn
grote gedeelten van het plangebied van het RUP dan ook aangeduid als
prioritaire aan te snijden woongebieden (p. 152).

Gebied 40 Voor gebied 40 werden de vergunningen verleend voor de
bouw van 16 sociale woningen.

Gebied 42-78 Verkaveling 1225 betreft een deel van de gebieden 42
en 78. Deze verkaveling 1225 voorziet 21 woningen.

Gedifferentieerde woningvoorraad met voldoende sociale
(huur- en koop-) woningen Het GRS Zwevegem stelt als algemene
doelstelling de creatie van een gedifferentieerde woningvoorraad
voorop. Er zijn woningen van verschillende grootte en type
noodzakelijk. Omdat niet ieder gezin dezelfde mogelijkheden heeft,
moet er gezorgd worden voor sociale woningen en sociale kavels, naast
voldoende mogelijkheden voor privé-initiatieven.

Relatie met het centrum In het GRS wordt belang gehecht aan de
bereikbaarheid van het centrum en de omgeving van de voetbalvelden
vanuit de aanliggende gebieden.
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5 V i s i e - g e w e n s t e r u i m t e l i j k e
s t r u c t u u r

5.1 Ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied krijgt een nieuwe invulling hoofdzakelijk gericht op
wonen. Volgende krachtlijnen zijn van toepassing:

5.1.1 Residentiële woonwijk

Het binnengebied wordt verder ingevuld met residentieel wonen als
verderzetting van de bestaande structuur.

Het GRS Zwevegem streeft naar voldoende woningdifferentiatie met
voldoende sociale woningen.
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied, ten noorden, is de
ontwikkeling van 16 huurwoningen (woonproject Eigen Haard) in
uitvoering. Daarenboven maakt het westelijk deel van het plangebied
deel uit van een sociale verkaveling (verkaveling 1057). Op die manier
wordt op voldoende wijze de sociale mix verzekerd. Bijkomende
bepalingen ter realisatie van bijkomende sociale woningen worden
daarom niet meer in de voorschriften voorzien.

De zuidelijke grens van het gebied vormt de overgang naar een open
ruimte. De grens dient met de nodige zorg vorm gegeven te worden.
Ondoorzichtige afsluitingen (zoals houten of stenen afsluitingen)
kunnen niet aanvaard worden.

5.1.2 Bijkomende ontsluiting op de Scheldestraat

De te realiseren verkaveling in het plangebied moet op vandaag
ontsluiten via de bestaande Surremontstraat. Hierdoor ontstaat er een
te grote belasting op de bestaande woonwijken en bestaande landelijke
wegen. In het BPA Kerkweg werd dan ook een bijkomende ontsluiting
rechtstreeks op de Scheldestraat voorzien.

De huidige verkaveling omvat echter niet de gronden die in
aanmerking komen voor de bijkomende ontsluiting.

In het GRS staat dit gebied aangeduid als prioritair te ontwikkelen
gebied waardoor een oplossing op korte termijn vereist is.

Daarom wordt in het zuiden in het verlengde van de bestaande weg
een nieuwe ontsluitingsweg voorgesteld die rechtstreeks moet
aantakken op de Scheldestraat.

Deze ontsluiting is bovendien noodzakelijk omwille van een vlotte
afvoer van het water rekening houdend met het reliëf.

Bij de realisatie van het woongebied moet minstens 1 ontsluiting
gerealiseerd worden.
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5.1.3 Invalsweg Scheldestraat

De Scheldestraat is de invalsweg naar Otegem. Hier worden
commerciële activiteiten en dienstverlening van plaatselijk belang en
beperkte omvang toegelaten.

5.1.4 Hoeve ‘Surremont’

De hoeve in het westen moet haar architecturaal karakter behouden.
Er wordt een brede invulling van de site toegelaten zonder de
ruimtelijke draagkracht te overschrijden. Het optrekken van nieuwe
gebouwen wordt niet toegelaten. Een beperkte uitbreiding kan wel met
respect voor het bestaande architecturaal karakter van het geheel.

5.1.5 Openbaar groen

Ter hoogte van de hoeve is een recreatiezone voorzien voor de
Surremontwijk en voor de nieuwe ontwikkeling. Deze groenzone moet
behouden blijven.

De bestaande voetweg 55 wordt opnieuw bevestigd.
Voor voetweg 39 is er een procedure van verlegging naar een tracé ten
zuiden van het gebied opgestart.
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5.2 Watertoets

 Figuur 10: watertoets

De watertoets bestaat erin onderzoek te doen naar de effecten van het
project 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.

5.2.1 Terreintoets

Het grootste deel van het plangebied is erosiegevoelig met
uitzondering van de kamlijn, de plaats waar de nieuwe bebouwing
gepland is.

Het terrein is ter hoogte van de hoeve (laagste gelegen) en ter hoogte
van de hoogste toppen in het zuiden mogelijks overstromingsgevoelig.
Er zijn geen recente overstromingen geweest in het plangebied. In de
onmiddellijke omgeving langsheen de Kleine Ronsebeek zijn er op
verschillende plaatsen risicozones voor overstromingen. Deze
problemen zijn het gevolg van vroegere inbuizingen van die beek. De
problemen worden veroorzaakt door: buizen met te klein diameter,
haakse bochten en aanwezige tegenhellingen. De gemeente is actief
aan het onderhandelen voor de aankoop van een stuk restgrond in de
Tiegemstraat voor de aanleg van een “bypass” om de problematiek op
te lossen.

Ook wat betreft de gevoeligheid van het terrein aan
grondwaterstroming, is het grootste gedeelte met uitzondering van de
hoogste toppen in het zuiden gevoelig.

Verder blijkt dat er op het terrein weinig sterke hellingen aanwezig
zijn, behalve op de gronden van de hoeve en langs de Scheldestraat.

De grond is infiltratiegevoelig met uitzondering van de hoogste delen in
het zuiden.

Het terrein is niet gelegen in een winterbed van een waterloop.

5.2.2 Plantoets

Verkaveling Het RUP voorziet de realisatie van een verkaveling met
residentiële bebouwing. Dit is een bevestiging van het BPA. In het RUP
wordt enkel bijkomend een oplossing naar ontsluiting gegeven.

Dit leidt tot een toename van de verharde oppervlakte. Het
woonproject ligt niet in een recent overstroomd gebied of een
overstromingsgebied,
Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie
van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.
Dit wordt gecompenseerd door

- de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig
de normen vastgelegd in de geldende
gewestelijke/provinciale/gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening.

- de opname in de voorschriften van bouwbeperkingen
Hierdoor zal er geen bijkomende belasting op het systeem van de
waterhuishouding veroorzaakt worden.
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5.2.3 Conclusie

Met dit RUP zullen geen bijkomende schadelijke effecten optreden voor
de waterhuishouding in het gebied. De toepassing van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening en de stedenbouwkundige
voorschriften vangt de effecten van het project op.
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6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n
( c f r . a r t . 3 8 § 1 . 1 . )

o Figuur 11: het verordenend grafisch plan

7 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 . )

7.1 Algemene voorschriften

7.1.1 Ruimtelijke kwaliteit

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Er dient ten allen tijde gestreefd naar

ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van

de goede plaatselijke ordening. Voor

zover hieraan voldaan is, moeten

verder de numerieke voorschriften

gerespecteerd worden.

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.

Bij de beoordeling van de

verenigbaarheid wordt minstens

aandacht besteed aan:

● De relatie met de in de

omgeving aanwezige functies

● De invloed op de omgeving wat

betreft het aantal te

verwachten gebruikers,

bewoners of bezoekers,

● De invloed op de mobiliteit en

de verkeersleefbaarheid

● De relatie met de in de

omgeving van het

woonprojectzone vastgelegde

bestemmingen.
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7.1.2 Nutsvoorzieningen

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Openbaar nut omvat:

- alle installaties,

toestellen,

constructies en

aanhorigheden eigen

aan de

nutsvoorzieningen

en

telecommunicatie-

infrastructuur

toegelaten( bvb

leidingen,

elektriciteitscabines,

enz).

- alle elementen eigen

aan de inrichting van

het openbaar domein

toegelaten (bvb.

straatmeubilair,

hoogstammige

bomen, beelden,

monumenten,

aanvullende

bouwconstructies,

enz.).

Gebouwen en/of constructies dienstig

voor gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut worden in elke zone

toegelaten voor zover de

bouwkarakteristieken (inplanting,

gabariet, materiaalgebruik …) ervan

voldoen aan de voorschriften van de

betreffende zone en mits ze in hun

exploitatie en/of gebruik geen

fundamentele afbreuk doen aan de

kwaliteit van de betreffende

bestemmingszone.

7.1.3 Waterbeheer

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Werken i.f.v. waterbeheer zijn steeds

toegelaten, dit ongeacht de betrokken

bestemmingszone.
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7.2 Zone voor residentieel wonen

7.2.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Het gebied is bestemd voor
residentieel wonen, openbaar groen en
verharde ruimte .

Een nevenbestemming als een
kantoorfunctie en/of diensten is
vergunbaar met een maximale
vloeroppervlakte van 100 m² op
voorwaarde dat:

- de nevenbestemming
ondergeschikt is aan de
woonfunctie

- de nevenbestemming
geïntegreerd wordt in het
hoofdgebouw

- de woonfunctie een grotere
oppervlakte beslaat

7.2.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Iedere verblijfsruimte moet voldoende
verlicht en verlucht worden en moet
minimum 1 raam in een buitenmuur
hebben. Iedere nieuwe
woongelegenheid moet beschikken
over een private buitenruimte.

Meergezinswoningen zijn
omwille van de ruimtelijke
context van residentieel
wonen niet toegelaten.

Typologie: halfopen en open
bebouwing ééngezinswoningen

Op dezelfde kavel is een aangebouwde
zorgwoning mogelijk.

De gemiddelde woningdichtheid
bedraagt minstens 15 woningen per
hectare. Bij gefaseerde ontwikkeling
van deze zone dient elke fase aan
deze gemiddelde woningdichtheid te
voldoen.

De maximale oppervlakte per kavel
van de gebouwen bedraagt: 150m²

Toegelaten gabariet: 2 bouwlagen +
dakverdieping.

Plaatsing van de gebouwen:
 Tussen 5 en 10 meter van de

rooilijn
 Afstand ten opzichte van de

zijkavelgrens:
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o 3 meter bij de
kroonlijsthoogte lager
dan 4 meter

o 4 meter bij een
kroonlijsthoogte van 4
meter en meer

Voor iedere woning, is een afzonderlijk
bijgebouw toegelaten als het voldoet
aan onderstaande voorwaarden:

● Maximum grondoppervlakte
bedraagt 30 m²

● Maximum kroonlijsthoogte
bedraagt 3 m

● Afstand tot de perceelsgrens:
op minimum 1 meter van de
perceelsgrens.

Bij de aanvraag tot bouwen
of verkavelen zal moeten
aangetoond worden hoe de
ontsluiting zal gerealiseerd
worden.

Op het grafisch verordenend
plan zijn er 2 tracés
ingetekend die aansluiten op
de Scheldestraat. Bij de
ontwikkeling van de zone
voor residentieel wonen en
de zone voor wonen in
ruimte zin moet er minstens
1 aantakking op de
Scheldestraat gerealiseerd
worden. De tweede
aantakking is toegelaten
maar is niet verplicht.

As van de weg
Het tracé voor de toekomstige weg ter
ontsluiting van het binnengebied wordt
op het grafisch plan indicatief
weergeven met een pijlsymbool

in overdruk.

Het tracé moet aantakken op de
Scheldestraat en moet minstens op 1
plaats aantakken op de bestaande
ontsluitingsweg Surremontstraat.

Minstens 1 aantakking op de
Scheldestraat dient aangelegd te
worden bij de realisatie van deze zone.

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

Landschappelijke randafwerking
Percelen palend aan het open
landschap kunnen enkel afgesloten
worden met een levende afsluiting,
een begroeide draad, houtwallen e.d.
In functie van de openheid van het
landschap is een visueel gesloten
afsluiting (bv. houtpanelen, muur) niet
mogelijk.

Bouwbeperking
Onverminderd de bovenstaande
bepalingen geldt dat in de gebieden
aangeduid op het grafisch
bestemmingsplan met volgende

overdruk
er geen gebouwen, verhardingen of
permanente constructies kunnen
opgericht worden.
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7.3 Zone voor wonen in ruime zin

7.3.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

In functie van de
leefbaarheid is verweving
van activiteiten mogelijk,
waarbij de functies beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

Het gebied is bestemd voor wonen in
ruime zin: wonen, horeca,
detailhandel, diensten en kantoren
voor zover ze beperkt blijven tot het
lokaal niveau.

7.3.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

De bebouwde oppervlakte bedraagt
maximaal 30% van de
perceelsoppervlakte.

Meergezinswoningen zijn
omwille van de ruimtelijke
context van residentieel
wonen niet toegelaten.

Typologie: halfopen en open
bebouwing ééngezinswoningen

Op dezelfde kavel is een aangebouwde
zorgwoning mogelijk.

Het samenvoegen van percelen
gelegen in deze zone wordt verboden.

Toegelaten gabariet: 2 bouwlagen +
dakverdieping.

Plaatsing van de gebouwen:
 Tussen 5 en 10 meter van de

rooilijn
 Afstand ten opzichte van de

zijkavelgrens:
o 3 meter bij de

kroonlijsthoogte lager
dan 4 meter

o 4 meter bij een
kroonlijsthoogte van 4
meter en meer

Bij de aanvraag tot bouwen
of verkavelen zal moeten
aangetoond worden hoe de
ontsluiting zal gerealiseerd
worden.

As van de weg
Het tracé voor de toekomstige weg ter
ontsluiting van het binnengebied wordt
op het grafisch plan indicatief
weergeven met een pijlsymbool

in overdruk.

Het tracé moet aantakken op de
Scheldestraat en moet minstens op 1
plaats aantakken op de bestaande
ontsluitingsweg Surremontstraat.

Minstens 1 aantakking op de
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Op het grafisch verordenend
plan zijn er 2 tracés
ingetekend die aansluiten op
de Scheldestraat. Bij de
ontwikkeling van de zone
voor residentieel wonen en
de zone voor wonen in
ruimte zin moet er minstens
1 aantakking op de
Scheldestraat gerealiseerd
worden. De tweede
aantakking is toegelaten
maar is niet verplicht.

Scheldestraat dient aangelegd te
worden bij de realisatie van deze zone.

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

Landschappelijke randafwerking
Percelen palend aan het open
landschap kunnen enkel afgesloten
worden met een levende afsluiting,
een begroeide draad, houtwallen e.d.
In functie van de openheid van het
landschap is een visueel gesloten
afsluiting (bv. houtpanelen, muur) niet
mogelijk.

Lindebomen
De lindebomen, indicatief weergeven
met op het grafisch plan, moeten
behouden blijven.
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7.4 Zone hoeve Surremont

7.4.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

In functie van de
leefbaarheid is verweving
van activiteiten mogelijk,
waarbij de functies beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

Deze zone is bestemd voor wonen in
ruime zin: wonen, horeca,
detailhandel, diensten en kantoren,
tuinaanleg voor zover ze beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

7.4.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Onder respect voor het
architecturaal karakter wordt
verstaan dat de
hoofdeigenschappen die
karakteristiek zijn voor de
bestaande woning, zoals
globaal uitzicht, de vormtaal
en typologie van de woning
(architecturale vormgeving:
stijlkenmerken, bouwhoogte,
bouwdiepte …), , dienen
gerespecteerd te worden.

Dit sluit echter niet uit dat
bij verbouwing of uitbreiding
een moderne eigentijdse
vormentaal en/of
materiaalgebruik kan
gebruikt worden, mits dit
gebeurt in respect met het
bestaande en/of inpasbaar is
in de omgeving.

De bestaande gebouwen mogen
maximaal met 20% van het volume
uitbreiden.

Iedere verbouwing, herbouw en/of
uitbreiding moet gebeuren in respect
voor het bestaande architecturaal
karakter van het geheel.

Er worden geen nieuwe losstaande
gebouwen toegelaten.

7.5 Zone voor openbaar groen, recreatie,
gemeenschapsvoorzieningen

7.5.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Als
gemeenschapsvoorzieningen
wordt gedacht aan lokale
voorzieningen (voor de
jeugd, het verenigingsleven
of voor bejaarden), die geen
abnormale hinder.

Deze zone is bestemd als openbaar
park voor actieve en passieve recreatie
en gemeenschapsvoorzieningen voor
zover ze geen significante hinder met
zich mee brengen voor de
onmiddellijke woonomgeving.
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7.5.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen moeten uitgebreid
worden met een inrichtingsstudie, met
uitzondering van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundige
vergunning waarvoor een eenvoudige
dossiersamenstelling volstaat. De
inrichtingsstudie is een informatief
document voor de
vergunningsverlenende overheid met
het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van
de goede ruimtelijke ordening en de
onderstaande stedenbouwkundige
voorschriften.

Slechts die werken en handelingen
kunnen toegelaten worden, die deel
uitmaken van de beoogde bestemming
en die het bovenvermeld globaal
aanlegplan voor de zone respecteren.

Minimum 60% van het niet bebouwde
gedeelte van de zone, moet onverhard
blijven en aangelegd worden als
groen.

De maximum te bebouwen
oppervlakte blijft beperkt tot 250 m².
De eventueel op te richten gebouwen
mogen slechts 1 bouwlaag + hellend
dak hebben, waarbij de
kroonlijsthoogte max. 3,50 m.
bedraagt en de nokhoogte 7,5 m.
De ruimte onder het dak mag benut
worden.

Bij de inplanting van de gebouwen
moet ervoor gezorgd worden dat een
minimum afstand van 8 m. t.o.v. de
perceelsgrens gerespecteerd wordt.

Langs de perceelsgrenzen zal een
groenscherm of een haag aangeplant
worden, van minimum 2 m. hoog, om
inkijk naar de woningen te vermijden.

De beplanting moet zo gekozen
worden dat het groenscherm ook
tijdens de winterperiode voldoende
functioneert.
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7.6 Bestaande hoogspanningsleiding (in
overdruk)

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

De bestaande hoogspanningsleiding
wordt schematisch aangegeven op het
grafisch plan met volgend symbool in
overdruk:

Waar een bestaande
hoogspanningsleiding is aangegeven, is
het onderhoud, het beheer en de
exploitatie van de bestaande
hoogspanningsleiding toegelaten.
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8 R u i m t e b a l a n s

Bestemming

Gewestplan

Bestemming RUP Oppervlakte

Agrarisch gebied Zone voor residentieel wonen

met overdruk bouwbeperking

2.693 m² in min

9 O p t e h e f f e n b e p a l i n g e n

9.1 Gewestplan Kortrijk

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan worden de voorschriften van het gewestplan Kortrijk
(KB 4/11/1977 en later wijzigingen) binnen de plangebieden van de
detailplannen opgeheven.Met name volgende voorschriften worden
afgeschaft:

 Woongebied
 Woonuitbreidingsgebied
 Hoogspanningsleiding
 Agrarische gebieden

9.2 BPA Kerkweg

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is een gedeeltelijke wijziging van het BPA
Kerkweg (M.B. 29/11/2000). Met name volgende voorschriften worden
afgeschaft binnen het plangebied van het RUP:

● Zone 2 - Zone voor wonen in ruime zin, halfopen of open
bebouwing

● Zone 4 - Zone voor residentieel wonen
● Zone 5 - Zone voor wonen in ruime zin: bestaande hoeve–

aslijn
● Zone 9 - Zone voor openbaar groen, recreatie en

gemeenschapsvoorzieningen
● Zone 10 - Zone voor wegenis
● Zone 12 - Zone voor wegenis, as van de straat
● Zone 13 – zone voor voetgangers- en fietsersdoorgang
● Zone 23 - Zone voor groen en recreatie, plein

De algemene en bijzondere voorschriften die op deze zones betrekking
hebben.
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9.3 Verkavelingen

In het plangebied bevinden zich verschillende verkavelingen.
Aangezien de voorschriften van de verkaveling afwijken van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan worden de volgende
verkavelingsvergunningen opgeheven:

Identificatie verkaveling Naam verkavelaar Datum goedkeuring

1007 U. Laverge 11/9/2002

1057 Gedeeltelijk Eigen Haard 29/9/1992

1183 U. Laverge 6/5/1998


