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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Onderwerp van het RUP

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
• De ontwikkelingsmogelijkheden in het centrumgebied
• Het versterken van de woonomgeving
• Het herinrichten van het Plein te Heestert met aandacht voor de relatie met de kerk 

en de N8, inbrengen van groen en mogelijkheden voor wonen
• Het creëren van uitbreidingsmogelijkheden voor een aantal 

gemeenschapsvoorzieningen
• Het herbestemmen van de huidige schoolsite met het oog op het verhuizen van 

beide schoolsites naar één gezamenlijke locatie
• Het creëren van stedenbouwkundige voorschriften met voldoende fl exibiliteit.

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, 
defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 
01/04/2004.

1.2. Ligging van het plangebied

Heestert is gelegen ten zuidoosten van de kern van Zwevegem en behoort tot het 
grondgebied Zwevegem. Het dorp is gelegen langs de N8 tussen Zwevegem en 
Avelgem, en ligt ongeveer 2 kilometer ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk.
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd door:
• in het noorden: de zijperceelsgrens van de school langs de Vierkeerstraat en de 

achterperceelsgrenzen van de bebouwing langs de Nieuwstraat
• in het oosten: de achterperceelsgrenzen van de woningen langs Heestertplaats en 

de Stijn Streuvelsstraat, en de zuidelijke grens van de begraafplaats
• in het zuiden: de V-dagstraat en de achterperceelsgrenzen van de woningen langs 

de Schoolstraat
• in het westen: de perceelsgrens van het WoonZorgCentrum (WZC) Marialove
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fi guur 02: Orthofoto
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

2.1. Bovenlokale context

Heestert is gelegen in de interfl uviumruimte, ten zuiden van de centrale heuvelrug. Het 
is één van de kernen in dit open-ruimtegebied.

De bovenlokale weg N8 (secundaire weg II) verbindt Zwevegem met Avelgem en loopt 
dwars doorheen het centrum van Heestert. De N8 vormt bovendien de verbinding 
tussen de E17 en de N353-N483, die parallel loopt met de Schelde. Deze gewestweg 
vormt aldus een belangrijke noord-zuidverbinding tussen grote infrastructuren.

2.2. Lokale context

Ruimtelijke structuur

De dorpskern van Heestert bestaat uit een relatief compacte zone met bebouwing rond 
het kruispunt van de Vierkeerstraat, Stijn Streuvelsstraat en Gauwelstraat. Langs de 
Vierkeer- en Gauwelstraat vinden we ook lintbebouwing. De invulling van de gebieden 
tussen de grote invalswegen bestaat deels uit verkavelingen, die duidelijk herkenbaar 
zijn door hun uniforme straatbeeld en hun stratenpatroon (bv. Nieuwstraat, De 
Vlaminck, Eikenborg, Kampenhove).

Het centrum van Heestert omvat een reeks publieke pleinen rondom de kerk, waaronder 
Plein, Kerkomtrek en Kerkhofplein, en is voornamelijk gesitueerd ten zuiden van 
de gewestweg N8. De aaneenschakeling van publieke pleinen zorgt voor een zeer 
doorwaadbare, maar onleesbare structuur. Bovendien is de kwaliteit van de publieke 
ruimte eerder beperkt. Deze pleinen worden op vandaag voornamelijk gebruikt voor 
parkeren, en voorzien te samen in een 95-tal parkeerplaatsen (zie ‘fi guur 03: Feitelijke 
toestand - infrastructuur en open ruimte in centrumgebied’ op pag. 9).

Ten zuiden van het plangebied, tussen Kampenhove/Lentelaan, Eikenborg en de 
Outrijvestraat bevindt zich een grote open ruimte, die vanaf het zuiden tot aan de kerk 
reikt. Deze groenruimte wordt deels als akker gebruikt, en bestaat deels uit grasland. 
Vlakbij de kerk vinden we hier de lokalen van de chiro, alsook de kantine van de 
plaatselijke hondenschool en een kleine speeltuin. 

Economische structuur

Handelszaken, horeca en diensten zijn vooral geconcentreerd rond Heestertplaats/N8 
(zie ‘fi guur 05: Feitelijke toestand - voorzieningen’ op pag. 11).

Voorzieningen

De kern van Heestert beschikt over een aantal voorzieningen, waaronder een kerk, 2 
scholen, een woonzorgcentrum en een ontmoetingscentrum/bibliotheek.
In de Vierkeerstraat bevindt zich de Gemeenteschool van Heestert (2e en 3e graad). 
In de Gauwelstraat bevinden zich de kleuterafdeling en de 1e graad. Op beide plekken 
kampt de Gemeenteschool met plaatsgebrek. Daarnaast zijn beide gebouwen ook 
verouderd, en bouwfysisch niet meer in goede staat. 
 
In de Gauwelstraat bevindt zich eveneens het woonzorgcentrum Marialove. Op vandaag 
beschikt het woonzorgcentrum Marialove over 106 ROB-bedden (‘rustoordbedden’) 
en 64 RVT-bedden (‘rust- en verzorgingstehuisbedden’, voor zwaar zorgbehoevende 
personen). Naast deze residentiële opvang biedt Marialove ook kortverblijven en 
nachtopvang aan. Ook Marialove kan op termijn mogelijk te maken krijgen met 
plaatsgebrek.

Mobiliteit

De N8 loopt dwars doorheen de kern van Heestert. Deze gewestweg maakt een knik 
ter hoogte van het centrum van Heestert: op het kruispunt van de Arteveldestraat, 
Heestertplaats, Gauwelstraat en Vierkeerstraat moet het verkeer op de N8 rechtsaf 
slaan. 

De invalswegen naar Heestert zijn allemaal voorzien van fi etsstroken. Langsheen 
de kern van Heestert loopt een route voor langzaam verkeer over de oude 
spoorwegbedding, welke is opgenomen als recreatieve fi etsroute.

Deze recreatieve route is eveneens te bereiken via een zachte route die samenvalt 
met de historische buurtweg ‘Sentier n°32’. Deze route vertrekt vanaf de Kerkomtrek 
als een smalle, verharde voetweg, en loopt over het erf van een landbouwer naar de 
Spichtestraat. Vandaar loopt de route een kort stuk gelijk met de Spichtestraat, en takt 
dan als een verharde voetweg af richting Raaptorfstraat. Daarbij kruist deze historische 
voetweg de oude spoorwegbedding.

Ter hoogte van de kern van Heestert bevinden zich twee bushaltes: Heestert Dorp 
en Heestert Lentelaan (zie ‘fi guur 06: Openbaar vervoer’ op pag. 12). Deze worden 
bediend door de lijn Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem. Daarnaast is er ook nog een 
belbushalte ter hoogte van de school: Heestert Gemeenteschool.

Water

Ten zuiden van het plangebied loopt evenwijdig met de Spichtestraat een niet-
gecatalogeerde beek, die enkele honderden meter verder uitkomt in de Gauwelbeek, 
een beek van 2e categorie (zie ‘fi guur 38: Watertoetskaart’ op pag. 44). Een 7-tal 
woningen langs het kruispunt van de Outrijvestraat en de Spichtestraat bevinden zich in 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Reliëf

De kern van Heestert is gelegen ten zuidoosten van de centrale heuvelrug waarop 
Ingooigem, Otegem en Bellegem gelegen zijn. Het centrum is eerder vlak, met een klein 
gebied rond de kerk dat iets hoger gelegen is.

Ten zuidoosten van het centrum helt het terrein in zuid-oostelijke richting (zie ‘fi guur 
07: Reliëf’ op pag. 13). Tussen de westelijke en de oostelijke kant van het centrum is 
een hoogteverschil van 7 à 8 meter waar te nemen. Ter hoogte van de open ruimte ten 
zuidoosten van de kerk zorgt dit voor een ruim zicht op de omgeving, en dan vooral op 
het open-ruimtegebied ten zuiden van Heestert. 

Ten zuiden van het centrum van Heestert bevindt zich het landschapselement 
‘Scheldefl ank Moen-Okkerdries’, dat is aangeduid als relictenzone.

Gemeenteschool, Vierkeerstraat

Gemeenteschool, Gauwelstraat

Marialove, Gauwelstraat
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Lopende projecten in de omgeving

Aansnijden WUG
Een aanzienlijk deel van het woonuitbreidingsgebied (WUG) in het zuidoosten van het 
plangebied is op vandaag eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis. 
Reeds in 2003 werd voor dit gebied een verkavelingsvergunningsaanvraag ingediend 
door de SHM voor een totale oppervlakte van 13.039 m². 

Dit plan werd ondertussen reeds verschillende keren herwerkt. Het betreft hier een 
24-tal huurappartementen, 7 huurwoningen en 12 à 13 koopwoningen; in totaal zo’n 43 
à 44 nieuwe wooneenheden. Deze werden tot op vandaag nog niet gerealiseerd, en er 
werd ook nog geen formele vergunningsaanvraag voor ingediend.

Niet alleen de waterbuffering en de groenvoorziening in de wijk werden in deze 
verschillende ontwerpen onderzocht, ook de ontsluiting van de nieuwe wijk werd 
bediscussieerd. Deze ontsluiting staat in relatie tot het bestaande BPA, waar een 
centrale ontsluitingsweg voor het open gebied werd ingetekend. Deze weg, waarvan het 
tracé over verschillende eigendommen loopt, is op vandaag nog niet gerealiseerd. 

Omleidingsweg
In het mobiliteitsplan voor Zwevegem werd een voorstel geformuleerd tot het aanleggen 
van een omleidingsweg rond Heestert. Dit voorstel werd uitgesloten uit het plan door de 
auditcommissie.

De mobiliteitsstudie interfl uviumruimte (i.o.v. de provincie West-Vlaanderen) beval een 
kosten-batenanalyse aan voor deze omleidingsweg. 

Momenteel loopt een aanvraag bij de provincie om het ‘specifi ek beleidskader 
bijkomende omleidingswegen op secundair niveau voor kernen in het buitengebied’ toe 
te passen op Heestert.

Herlokalisatie school
Zowel de school langs de Vierkeerstraat als deze langs de Gauwelstraat (naast het WZC) 
zijn op vandaag krap gehuisvest. Bovendien zijn de gebouwen in vrij slechte staat. 
Daarom wordt gezocht naar alternatieven om beide scholen te verhuizen naar één 
(nieuwe) locatie. 

Binnen de gemeente werden verschillende mogelijke locaties in Heestert onderzocht, 
waaronder de huidige site langs de Vierkeerstraat, de site t.h.v. de chirolokalen, maar 
ook sites aan de Gauwelstraat en de Schoolstraat. Deze verschillende opties werden 
eveneens afgetoetst met de bewoners van Heestert en de school. 

De locatie t.h.v. de chirolokalen kwam hierbij als meest interessante plek naar voor. De 
beide oorspronkelijke locaties zouden dan verlaten kunnen worden, en dus beschikbaar 
komen voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen. 

Centralisatie gemeentediensten
Recent werd het nieuw administratief centrum geopend, dat gevestigd is in de 
oude gebouwen van Bekaert langs de Blokkestraat. In dit ‘Gemeentepunt’ worden 
verschillende gemeentediensten samengebracht, waaronder het gemeentebestuur, de 
verschillende administratieve diensten en de politie. Waar deze verschillende diensten 
vroeger verspreid zaten over het centrum van Zwevegem, bevinden die zich nu allemaal 
onder één dak. Dit is niet alleen een voordeel voor de inwoners van Zwevegem, maar 
betekent voor de diensten ook een effi ciëntiewinst.

Deze beweging richting centralisatie is al geruime tijd geleden begonnen. Het verlaten 
van de verschillende gemeentehuizen in de deelgemeenten past hier eveneens binnen. 
Ook het gemeentehuis van Heestert werd zo verlaten door de gemeentediensten. 
Er is voor dit gebouw geen nieuwe invulling met gemeenschapsvoorzieningen of 
overheidsdiensten in het vooruitzicht, aangezien deze grotendeels gecentraliseerd 
werden in het centrum (bvb. de administratie) of reeds een geschikte locatie betrekken 
in de kern van Heestert (zoals het geval is voor bvb. de bibliotheek). 

Verplaatsing gedenkzuil
Voor het gemeentehuis bevond zich nog een klein pleintje met een gedenkzuil voor de 
burgerlijke en militaire slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog), de opgeëisten 
(Eerste Wereldoorlog) en de weerstanders (Tweede Wereldoorlog). Op deze plek langs 
de Gauwelstraat/N8, met zijn drukke verkeer, kreeg de gedenkzuil niet de nodige 
ruimte en aandacht. De gedenkzuil werd verplaatst naar de omgeving van de kerk en 
de begraafplaats. Hier kon deze beter geïntegreerd worden in de omgeving en een 
betekenisvol verhaal verbeelden.

fi guur 04: Onderzoek mogelijke nieuwe 
locaties voor school Heestert - door 
gemeente Zwevegem
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Kapel toegewijd aan Heilige Theresia, Arteveldestraat z.n.
Kapel toegewijd aan H. Theresia, opgetrokken ca. 1925 in opdracht van L. Decraene.
Bedehuis met rechthoekige plattegrond, gecementeerde puntgevel doorbroken door 
segmentbogige deuropening. Vernieuwde houten deur. Beelden van H. Theresia en H. 
Krispijn. Bidbankje voor de kapel.

Half vrijstaande burgerwoning, Heestertplaats 12
Half vrijstaande burgerwoning uit het begin van de 19de eeuw. Combinatie van diep- 
en breedhuis, tevens dieper in gelegen nutsgebouw met merkwaardige voorgeplaatste 
serre, aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje.

Half vrijstaande burgerwoning, Heestertplaats 6
Half vrijstaande burgerwoning met naastgelegen ommuurde tuin uit het begin van de 
20ste eeuw. Dubbelhuis met lijstgevel van rode baksteen, verfraaid door het gebruik 
van witte sierbaksteen en arduin.

2.2.1. Overzicht aanwezige bouwkundig erfgoed

Binnen het plangebied zijn verschillende panden opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. (zie ‘fi guur 13: Inventaris bouwkundig erfgoed’ op pag. 25)

Dieper in gelegen hoeve, Vierkeerstraat 3
De site is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en met herkenbare 
confi guratie weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).
Thans hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht bestaande uit al dan niet beschilderde 
bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken. Vierkante opstelling gegroepeerd 
rond een deels verhard erf.

Lage arbeiderswoning, Vierkeerstraat 6
Lage arbeiderswoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Dubbelhuis met lijstgevel 
van rode baksteen verfraaid door afl ijnende getrapte fries. Linkertravee gemarkeerd 
door poort. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk.

Samenstel van twee lage arbeiderswoningen, Vierkeerstraat 9-11
Samenstel van twee lage arbeiderswoningen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. 
Dubbelhuisjes met lijstgevel van beschilderde baksteen.

Hoeve, Vierkeerstraat 16
Aan de straat gelegen voormalige hoeve, thans deels uitgebaat als taverne z.g.          
“’T BOERDERIETJE”. Site met oude kern cf. aanduiding op de kabinetskaart van Ferraris 
(1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) staat het woonhuis, de stalvleugel 
en een derde volume aan de straat weergegeven.
Hoeve met 19de-eeuws uitzicht bestaande uit bestanddelen van rode baksteen onder 
pannen zadeldaken, met U-vormige opstelling gegroepeerd rond een verhard erf.
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Half vrijstaande burgerwoning, Kerkomtrek 2/Plein
Half vrijstaande burgerwoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Burgerwoning, Heestertplaats 15
Burgerwoning uit het begin van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met lijstgevel van rode 
baksteen verfraaid door het gebruik van arduin en sierankers.

Gedenkzuil, Gauwelstraat 5
Gedenkzuil met kruis voor de burgerlijke en militaire slachtoffers (Eerste en Tweede 
Wereldoorlog), de opgeëisten (Eerste Wereldoorlog) en de weerstanders (Tweede 
Wereldoorlog).

Op deze plek langs de Gauwelstraat/N8, met zijn drukke verkeer, kreeg de gedenkzuil 
niet de nodige ruimte en aandacht. De gedenkzuil werd verplaatst naar de omgeving 
van de kerk en de begraafplaats. Hier kon deze beter geïntegreerd worden in de 
omgeving en een betekenisvol verhaal verbeelden.

Half vrijstaand arbeidershuisje, Gauwelstraat 6
Half vrijstaand laag arbeidershuisje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis 
met lijstgevel van roodbeschilderde baksteen verfraaid door afl ijnende fries en 
decoratief uitgewerkte borstwering. Geknikt zadeldak doorbroken door twee vernieuwde 
dakkapellen.

Vrijstaand boerenarbeidershuis, Gauwelstraat 10-12
Dieper in gelegen, vrijstaand boerenarbeidershuis uit de eerste helft van de 19de 
eeuw, het volume staat reeds aangegeven op het primitief plan van het kadaster (ca. 
1835). Perceel aan de straat afgezoomd door meidoornhaag; toegang gemarkeerd 
door bakstenen erfpijlers en ijzeren hek. Samenstel van twee dubbelhuizen, rode 
baksteenbouw onder pannen zadeldak doorbroken door drie houten dakkapelletjes.

Half vrijstaande burgerwoning, Gauwelstraat 20
Half vrijstaande burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met 
lijstgevel van rode baksteen, licht vooruitspringende deurtravee. Venstertraveeën met 
afl ijnende tandlijst. Vernieuwd schrijnwerk.

Burgerhuis, Gauwelstraat 21/Outrijvestraat
Burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van vijf + twee traveeën van 
rode baksteen, vermoedelijk voorheen bepleisterd. Afl ijnende waterlijst. Licht getoogde 
muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk naar oud model; behouden deur met fraai 
bovenlicht.
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Herberg ‘De Gilde’, Gauwelstraat 23
Herberg z.g. “DE GILDE”. Half vrijstaand dubbelhuis uit het interbellum getypeerd door 
de driezijdige erker en het gebruik van granito voor de muurbanden. Rechthoekige 
muuropeningen met deels bewaard houtwerk.

Twee 19de-eeuwse burgerwoningen, Stijn Streuvelsstraat 5-7
Twee schuin op de straat ingeplante 19de-eeuwse burgerwoningen, mogelijk met 
oudere kern (cf. deels behouden aandak bij nr. 7). Enkelhuizen met gecementeerde 
lijstgevel, pannen zadeldak.
GESLOOPT

Samenstel van twee enkelhuizen, Stijn Streuvelsstraat 1-3
Samenstel van twee enkelhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van 
rode baksteen, witbeschilderd bij nr. 3.

Samenstel van twee dubbelhuizen, Stijn Streuvelsstraat 4-6
Vermoedelijk voormalige herberg uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Samenstel 
van twee lage dubbelhuizen, met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel.

Aan de straat gelegen hoeve, Stijn Streuvelsstraat 9
Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. Het woonhuis en de schuur 
staan reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). 
Hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen met pannen zadeldaken, 
woonhuis met vernieuwd parement. Semi-gesloten opstelling rond een gekasseid erf.

Eenheidsbebouwing van een enkel- en een dubbelhuis, Stijn Streuvelsstraat 8-10
Eenheidsbebouwing bestaande uit een enkel- en een dubbelhuis uit het eerste kwart 
van de 20ste eeuw. Woningen van rode, verankerde baksteen getypeerd door tand- en 
druiplijst.

Diephuis, Wandelweg 5
Diephuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, Kerkomtrek
De eerste kerk van de gemeente was een Romaans of vroeg-gotisch gebouw, restanten 
hiervan bleven bewaard in de zuidoostelijke gevel cf. muur van Doornikse kalksteen met 
sporen van rondbogige deuropening.

De kerk wordt in 1579 door de Geuzen geplunderd, hierbij wordt het oudst bekende 
klokje z.g. “Maria” van 1434 uit de kerk geroofd. De driebeukige benedenkerk wordt 
in 1771 gesloopt wegens haar vervallen toestand, tevens was de oude kerk te klein 
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geworden. In hetzelfde jaar wordt de nieuwe benedenkerk en de toren opgericht. Het 
laatgotisch koor uit het begin van de 16de eeuw en de zijkapellen bleven behouden.

De kerk wordt geplunderd tijdens de Franse Revolutie, ze brandt op 1 januari 1931 
volledig af. De plannen voor het herstel zijn naar ontwerp van A. Latte (Kortrijk). Het 
opgaand metselwerk van de oude kerk bleef behouden, verder wordt ze volledig in 
haar oude vorm hersteld. In 1964 wordt de sacristie door N. Ravelingen (aannemer, 
Heestert) opgetrokken.

Voorheen kerk met omringend, ommuurd kerkhof, gesloten in 1954. Rond de kerk, 
ommegang bestaande uit zeven kapelletjes van 1897, elke kapel stelt één van de zeven 
smarten van Maria voor. De kapelletjes stonden aanvankelijk verder van het bedehuis. 
Na de sluiting van het kerkhof en de gedeeltelijke omvorming ervan tot parkeerplaatsen 
(enkel ten zuiden) worden de kapelletjes in 1962 dichter bij de kerk geplaatst.
De kerk, toegewijd aan O.-L.-Vrouw, is nog steeds een bekend bedevaartsoord. Ze 
vormt het begin- en eindpunt van de processie die elk jaar plaats vindt op 15 augustus.

Heestert Military Cemetry, Kerkomtrek
Grafveld met onregelmatige plattegrond met 127 graven van Britse soldaten gesneuveld 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en 57 Duitse soldaten.
Soldatenkerkhof gekarakteriseerd door de lage omheiningsmuur die het geheel afzoomt, 
het “Cross of Sacrifi ce”, de “Stone of Remembrance” en de eenvoudige zerkjes van 
Portlandsteen.
OPGENOMEN IN INVENTARIS BESCHERMD ERFGOED (dossiernummer 
OW002804)
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2.3. Sfeerbeelden
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fi guur 08: Fotoreportage 

Kerkhofplein Stijn Streuvelsstraat (N8), richting Heestertplaats Oud gemeentehuis langs Gauwelstraat (N8)

Zicht op de oefenterreinen van de hondenschool en de chirolokalen Kerkomtrek - tussen kerk en begraafplaats Heestertplaats/N8

Zicht vanaf de voetweg richting zuiden (Spichtestraat) Gauwelstraat (N8) richting centrum Plein
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Bouwkundig erfgoed Binnen het plangebied bevinden zich een groot 
aantal relicten:
• Dieper in gelegen hoeve
• Lage arbeiderswoning
• Samenstel van twee lage arbeiderswoningen
• Hoeve
• Kapel toegewijd aan Heilige Theresia
• Half vrijstaande burgerwoning (4x)
• Burgerwoning
• Gedenkzuil
• Half vrijstaand arbeidershuisje
• Vrijstaand boerenarbeidershuis
• Burgerhuis
• Herberg ‘De Gilde’
• Twee 19de-eeuwse burgerwoningen 

(gesloopt)
• Samenstel van twee enkelhuizen
• Samenstel van twee dubbelhuizen
• Aan de straat gelegen hoeve
• Eenheidsbebouwing van een enkel- en een 

dubbelhuis
• Diephuis
• Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk
• Heestert Military Cemetry (opgenomen in 

Inventaris Beschermd Erfgoed)
Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen verschillende 

buurtwegen:
• Route de Courtrai à Oudenarde (huidige N8)
• Chemin n°1 (deels gewijzigd, huidige 

Vierkeerstraat)
• Chemin n°3 (huidige Arteveldestraat)
• Chemin n°4 (deels gewijzigd, huidige 

Outrijvestraat)
• Chemin n°28 (huidige Jan-Joseph 

Raepsaetstraat)
• Chemin n°30 (huidige Plein)
• Sentier n°32 (bestaande voetweg vanaf de 

kerk in zuid-zuidoostelijke richting)
• Sentier n°33 (huidige Wandelweg, doorsteek 

naar V-dagstraat is verschoven naar 
Kerkhofplein)

• Sentier n°34 (huidige V-dagstraat en 
doorsteek naar Kampenhove)

• Sentier n°38 (huidige Smissepad)
• Sentier n°55 (huidige Kerkomtrek en 

doorsteek naar Kampenhove, deels gewijzigd 
ter hoogte van de huidige Kerkomtrek)

Ter hoogte van Heestertplaats 5 bevindt zich een 
wijziging van een buurtweg. Het gaat hier over 
de afschaffi ng van de vroegere doorsteek tussen 
Heestertplaats (N8) en het Plein.

Herbevestigd agrarisch gebied Het perceel in de noord-oostelijke hoek van 
het plangebied is aangeduid als herbevestigd 
agrarisch gebied.

VEN-gebied, IVON-gebied /

Gemeentelijke verordeningen /

Andere /

3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 
en latere wijzigingen) deelt het plangebied 
grotendeels onder in:
• woongebied
• agrarisch gebied

BPA Het plangebied valt grotendeels binnen het 
BPA HEE001d, “BPA nr. 1 Centrum, wijziging D”
(goedgekeurd op 24/03/1999)

RUP /

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

• verkaveling nr. 637.2
• verkaveling nr. 1040.1
• verkaveling nr. 1169.1
• verkaveling nr. 1169.2
• verkaveling nr. 1272.1

Milieuvergunningen • Aktename melding - inrichting van 
klasse 3 voor ‘het lozen van afvalwater’ - 
gemeenteschool, Vierkeerstraat 26, 8551 
Heestert - Gemeentebestuur Zwevegem,  pa. 
Lieven Desmet, Otegemstraat  100 te  8550 
Zwevegem  (ref. 1371-3-2011).

• Aktename melding - inrichting van 
klasse 3 voor ‘het lozen van afvalwater’ - 
gemeenteschool, Gauwelstraat 22 te 8551 
Heestert - Gemeentebestuur Zwevegem,  pa. 
Lieven Desmet, Otegemstraat  100 te  8550 
Zwevegem  (ref. 1372-3-2011).

• Aktename melding - inrichting van 
klasse 3 voor het exploiteren van een 
elektriciteitscabine - Arteveldestraat 7, 
8551 Heestert - C.V. Gaselwest,  President 
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk (ref. 1292-
3-2010)

• Besluit houdende vergunning - exploiteren 
van een garage werkplaats - klasse 2 - 
Arteveldestraat 7, 8551 Heestert - Dumont 
Erik, Outrijvestraat 4, 8551 Heestert (ref. 
188-2-2000)

• Besluit houdende vergunning - exploiteren 
van een opslagplaats voor feestvuurwerk 
en gevaarlijke stoffen - klasse 2 - 
Outrijvestraat 10A, 8551 Heestert - Declercq 
Jo, Outrijvestraat 10A, 8551 Heestert  (ref.  
412-2-2012)

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

Heestert Military Cemetry
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fi guur 09: Gewestplan
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fi guur 10: Overzicht BPA’s en RUP’s
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BPA 2.24_10_1  Waterhoek (06/11/1987)
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  (16/04/2009)
RUP 2.14_12_1 Dorpskern Heestert (in opmaak)
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fi guur 11:  BPA 2.24_9_5 Centrum, wijziging 
D (24/03/1999)
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fi guur 12: Verkavelingen
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fi guur 13:  Inventaris bouwkundig erfgoed
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fi guur 14: Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur

0 250 500 Meters

Legende

plangebied

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen
acties op korte termijn



27Gemeente Zwevegem, RUP 12-1 Dorpskern HeestertLeiedal, juli 2016

fi guur 15: Atlas der buurtwegen
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4 .  K n e l p u n t e n  e n  p o t e n t i e s

4.1. Knelpunten

• De bestaande stedenbouwkundige voorschriften, zoals opgenomen in het heersende 
BPA, bieden niet voldoende fl exibiliteit om een kwalitatieve ontwikkeling van de 
woonomgeving mogelijk te maken. 

• Het oude Gemeentehuis en de pastorij, die niet meer in gebruik zijn als dusdanig, 
kunnen binnen de huidige bestemming moeilijk herontwikkeld worden. Een 
herbestemming is hier noodzakelijk.

• Het dorp Heestert heeft een onduidelijke ruimtelijke structuur, zonder een eenduidig 
centrumgebied. 

• Het Plein vormt een ongestructureerde open ruimte met een gebrek aan groene 
elementen.

• Parkeren overheerst in het beeld van het publieke domein. 
• De doortocht van de N8 doorheen de dorpskern vormt een belangrijke ruimtelijke 

barrière.
• De bestaande scholen kampen met plaatsgebrek en overwegen een herlokalisatie. 

De planologische inkleuring van de huidige schoolterreinen maakt herbestemming 
moeilijk. 

4.2. Potenties

• De aanwezigheid van voldoende publieke open ruimte in de dorpskern zorgt voor 
een grote doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers. 

• De nabijheid van de groene open ruimte tussen de Outrijvestraat en Kampenhove/
Eikenborg brengt groen tot vlak bij het dorpscentrum.

• Door de eventuele herlokalisatie van de scholen zouden twee plekken binnen het 
centrum vrijkomen voor nieuwe ontwikkelingen. Deze bieden mogelijkheden voor 
herontwikkeling.
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Legende

5 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het plangebied behoort tot het buitengebied. De aandacht gaat hier vooral uit naar 
het blijvend functioneren van wonen en werken in de kernen, van de landbouw en de 
natuur.

In 2008 stelde de Vlaamse Overheid een visie landbouw, natuur en bos op voor de 
regio Leiestreek. Hierin werd o.a. een deel van het agrarisch gebied - zoals aangeduid 
in de gewestplannen - herbevestigd. Voor de omgeving van Heestert werden grote 
delen herbevestigd als agrarisch gebied, waaronder één van de percelen binnen het 
plangebied.

5.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Heestert is in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen geselecteerd als 
woonkern (BD PRS pg. 360). 

Woonkernen zijn structurerend voor wonen in buitengebied en vervullen een lokale 
verzorgende rol. (RD PRS pg. 142)
Kernen in het buitengebied zijn plaatsen waar wonen, werken en verzorgende 
activiteiten zullen worden gebundeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
hoofddorpen en woonkernen. In deze kernen kunnen de eigen lokale behoeften aan 
nieuwe woningen worden opgevangen. De ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein 
wordt in principe enkel voorzien in hoofddorpen of bij een bestaand bedrijventerrein. 
Een verdere ontwikkeling van lintbebouwing wordt tegengegaan. (RD PRS pg. 137)

Het plangebied maakt deel uit van de West-Vlaamse Scheldestreek. Deze streek 
wordt gevormd door het Schelde-Leie-interfl uvium en de vallei van de Schelde. Ze 
omvat de gemeenten Spiere-Helkijn, Zwevegem, Deerlijk, Avelgem en Anzegem (ID 
PRS pg. 91). Typisch voor dit gebied is het aantrekkelijk open landschap. Daarnaast 
is de landschappelijke kwaliteit mee bepaald door de Interfl uviumruimte waar ook 
omschreven wordt dat de globale openheid van het golvend landschap de rol van deze 
ruimte bepaalt (RD PRS pg. 214-215). 

Landschappelijk maakt Zwevegem en ook het plangebied deel uit van het als gaaf 
geselecteerde landschap “Heuvelstreek Zwevegem-Kooigem-Ingooigem” (BD PRS pg. 
303). Het beleid voor gave landschappen is gericht op het behouden en versterken van 
de traditionele kenmerken en de karakteristieke relicten. Dit impliceert niet dat nieuwe 
ingrepen worden uitgesloten. 

Wel dient een verhoogde aandacht uit te gaan naar de wijze waarop de ingreep rekening 
houdt met de landschappelijke draagkracht van het gebied en dit in samenhang met 
de structurerende elementen en componenten. Ook maximaal behouden van de open 
ruimte en de structuurkenmerken van het gebied staan voorop (RD PRS pg. 195).

5.2.1.  Ruimtelijke principes voor reconversies

• Opvangen van de noden binnen de gemeente
• In relatie met de visie binnen het GRS
• Functies maximaal verweven
• Kwalitatieve invulling staat centraal
(RD PRS pg. 150-151)

fi guur 16: Gewenste ruimtelijke structuur 
(Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen)

fi guur 17: Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk
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fi guur 18: Gewenste ruimtelijke structuur 
Zwevegem (Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Zwevegem, RD, kaart nr. 65)

Legende

fi guur 19: Gewenste ruimtelijke 
structuur kern Heestert (Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 
RD, kaart nr. 83)

5.2.2. Mobiliteit - N8

De passage van de N8 doorheen de kern van Heestert staat in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem van 2003 aangeduid als doortocht. 

Op deze weg worden tijdens het spitsuur (17-19u) verkeersintensiteiten van 400 tot 
800 personenauto-equivalenten gemeten (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Zwevegem, 2003).

5.3.  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem

5.3.1. Ruimtelijke concepten

Ontwikkeling van vier leefbare kernen in het buitengebied
De kernen van de deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs worden 
ontwikkeld tot vier leefbare dorpen met ruimte voor eigen voorzieningen en lokale 
bedrijventerreinen (enkel voor herlokalisatie van bedrijven uit kern en omgeving). In 
iedere kern wordt er een gefaseerd beleid van inbreiding en uitbreiding gevoerd. De 
relatie met het omliggende landschap wordt versterkt (RG pg. 139).

Landbouw in de open ruimte
De landbouw vormt de hoofdfunctie in de open ruimte in de gemeente Zwevegem. De 
landbouw krijgt de nodige ontwikkelingskansen. De gemeente streeft een economisch 
leefbare landbouw in Zwevegem na. In afweging met waardevolle natuurlijke of 
landschappelijke elementen ondersteunt het functioneren van de landbouw deze 
kwaliteiten.

Zwevegem wenst een ademruimte te zijn. De landbouw is de grootste drager van 
de open ruimte in de gemeente. Juist door de aanwezigheid van de grondgebonden 
landbouw is de open ruimte ontstaan. Daarom wordt geopteerd om de landbouw ook als 
beheerder van de open ruimte te zien (RG pg. 141).

5.3.2. Gewenste Ruimtelijke Structuur

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem, goedgekeurd bij besluit van 
de Bestendige Deputatie op 1 april 2004, maakt onderstaande beleidskeuzes die een 
impact hebben op het plangebied: 

Compacte kernen in de open ruimte door verdichting en uitbreiding 
aansluitend op de kern
Zwevegem streeft naar deelgemeenten met compacte kernen. Met compacte kernen 
wordt er een groter draagvlak gecreëerd voor het openbaar vervoer en andere 
voorzieningen. Tegelijkertijd wordt de openheid niet verder versnipperd door verlinting 
of verspreide bebouwing.

Bij het versterken van de woonstructuur wordt in eerste instantie gezocht naar 
inbreidingsmogelijkheden binnen het bestaand weefsel (verdichting, invulling van nog 
onbebouwde binnengebieden, toelaten van hoogbouw, het stimuleren van grotere 
bebouwingsdichtheden, vervanging van gebouwen en terreinen die hun gebruikswaarde 
verloren hebben). Om te voldoen aan de eigen woonbehoeften zijn er naast inbreiding 
en verdichting ook bijkomende woonmogelijkheden nodig. Deze zones moeten 
aansluiten op de bestaande kernen (RG pg. 143).

Uitbouwen van een hiërarchische wegenstructuur
Het oneigenlijk gebruik van wegen moet worden tegengegaan door een duidelijke 
hiërarchie in de functie en het gebruik van de wegen na te streven. Men maakt 
onderscheid tussen verschillende schaalniveaus (internationaal & Vlaams, provinciaal & 
bovenlokaal, en lokaal) én tussen verschillende hoofdfuncties (verbinden, verzamelen 
of ontsluiten, toegang verlenen). Bijgevolg kan een categorisering van wegen worden 
doorgevoerd. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft de bevoegdheid om de 
lokale wegen te categoriseren en te selecteren. Door een dergelijke categorisering van 

Legende
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de wegen daadwerkelijk uit te voeren en te vertalen in de inrichting, wegprofi lering 
en de wegcode, kan de algemene bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –leefbaarheid 
verbeterd worden (RG pg. 182).

Ter hoogte van de kernen wordt een doortochtenbeleid gevoerd (RG pg. 183).

Landelijke wegen ten dienste van de open-ruimtefuncties
Het sluipverkeer langs landelijke wegen moet geweerd worden. Deze landelijke wegen 
moeten hoofdzakelijk ten dienste staan van de ‘zachte’ open-ruimtefuncties: landbouw, 
natuur & landschap én recreatie (voetgangers en fi etsers) (RG pg. 182).

Openbaar vervoer
De verkeersdruk wordt almaar groter. Om daartegen in te gaan, moet het openbaar 
vervoer opgewaardeerd worden. Op die manier draagt men ook bij tot een 
gedifferentieerde mobiliteit. Voor een optimale werking van een openbaar vervoersnet, 
is verdichting en bundeling van activiteiten dan ook een absolute noodzaak (RG pg. 
184).

Fietsverkeer
Om het langzaam verkeer te versterken, dient er een volwaardig fi etsroutenetwerk 
te worden uitgebouwd. Dit fi etsroutenetwerk moet functioneel zijn voor de woon-
school en woon-werk verplaatsingen maar moet ook ingeschakeld worden in een 
recreatief fi etsroutenetwerk. Het fi etsroutenetwerk bestaat uit enerzijds het functionele 
fi etsroutenetwerk en anderzijds de recreatieve routes (RG pg. 184).

Landschappelijke integratie
In het open landschap zijn er tal van constructies die vragen om een vorm 
van landschappelijke inkleding. Ook de randafwerking van bebouwde gebieden 
als woonzones, bewoningskernen en industriezones vragen een doordachte 
landschappelijke integratie. Die inkleding hoeft niet enkel afschermen te zijn. 
Het weloverwogen aanbrengen van een aantal groenelementen en een goede 
materiaalkeuze kunnen ook bijdragen tot een betere integratie van gebouwen in het 
landschap zonder dat deze volledig aan het zicht moeten onttrokken worden (RG pg. 
186).

5.4. Mobiliteitsplan Zwevegem

De N8 wordt in het mobiliteitsplan aangeduid als een secundaire weg.  

Er werd in het mobiliteitsplan een voorstel geformuleerd tot het aanleggen van een 
omleidingsweg om Heestert. (Mobiliteitsplan Zwevegem - deel 3 beleidsplan - 2000, 
pg. 15). Deze omleidingsweg werd door de auditcommissie uitgesloten uit het plan. 
(Mobiliteitsplan Zwevegem - deel 3 beleidsplan - 2000, pg. 3). 

In het voorliggende voorstel voor verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 
worden hieromtrent 2 variantes uitgewerkt: in het eerste geval blijft het tracé van de 
N8 zoals op vandaag het geval is, en blijft deze weg ook een secundaire weg categorie 
I. In het tweede geval kan een omleidingsweg rond Heestert deze functie overnemen, 
en worden de Gauwelstraat-Heestertplaats-Stijn Streuvelsstraat lokale wegen met 
categorie II.

De mobiliteitsstudie interfl uviumruimte in opdracht van de provincie West-Vlaanderen 
toonde aan dat de realisatie van een lokale omleidingsweg voor Heestert de 
verkeersleefbaarheid kan verbeteren. Anderzijds zorgt de realisatie van een 
omleidingsweg voor Heestert via het Kanaal voor een verschuiving van het probleem 
van de kern van Heestert naar de kern van Outrijve. Het betreft in hoofdzaak 
verkeer dat van Escanaffl es komt. Vandaar dat voor Zwevegem de aanbeveling wordt 
gedaan een kosten-batenanalyse voor de omleidingsweg rond Heestert uit te voeren 
(Mobiliteitsplan Zwevegem - beleidsnota - 2012, pg. 9).

De N8 ter hoogte van Heestert is in het mobiliteitsplan aangeduid als vrachtroute type 
3 in het Vlaamse vrachtroutenetwerk (Mobiliteitsplan Zwevegem - beleidsnota - 2012, 
pg. 38).

fi guur 20: Prioriteitsstelling van 
de niet-uitgeruste terreinen in 
het buitengebied (Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 
RD, kaart nr. 70)

Legende

fi guur 21: Zuidelijke omleidingsweg 
rond Heestert (Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 
RD, kaart nr. 84)

Legende

In het mobiliteitsplan van de gemeente Zwevegem staat de N8 ter hoogte van Heestert 
aangeduid als zijnde een her in te richten doortocht (Mobiliteitsplan Zwevegem - deel 
3 beleidsplan - 2000, pg. 28).

Ook werden de omgevingen van de scholen in de Vierkeerstraat en de Gauwelstraat 
aangeduid als her in te richten schoolomgevingen (Mobiliteitsplan Zwevegem - deel 3 
beleidsplan - 2000, pg. 30).

De keuze voor het al dan niet realiseren van een omleidingsweg heeft uiteraard 
gevolgen voor de doortocht door Heestert wat betreft verkeersbelasting, vrachtvervoer 
en de mogelijkheid tot het herinrichten van de doortocht.

De Spichtestraat, ten zuiden van het plangebied, is opgenomen in het lokaal functioneel 
fi etsnetwerk. Daarnaast wordt voorgesteld om de Outrijvestraat aan te passen van 
lokale naar bovenlokale functionele fi etsroute (Mobiliteitsplan Zwevegem - beleidsnota - 
2012, pg. 48).
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6 .  P l a n n i n g s o p t i e s

6.1. Ruimtelijke planningsopgave

In dit RUP moeten uitspraken gedaan worden over de herinrichting van het Plein - en bij 
uitbreiding de ruimere publieke ruimte rond de kerk in Heestert.

De publieke ruimte in de kern van Heestert is op vandaag moeilijk leesbaar, 
heeft te lijden onder de verkeersdruk van de N8 en is weinig kwalitatief ingericht. 
Deze opeenvolging van pleinen moet beter gestructureerd worden teneinde de 
belevingskwaliteit te verhogen.

De aaneenschakeling van pleinen rondom de kerk, verbonden door kleine straatjes, 
verhoogt de doorwaadbaarheid van het weefsel. Ook de wijken Eikenborg en 
Kampenhove kennen een aanzienlijk aantal voetgangersverbindingen en groene 
wandelpaadjes, die de verbinding maken met het centrum. Deze kwaliteit moet 
behouden blijven en waar mogelijk versterkt.

Dankzij de grote verschillen in reliëf en de open ruimte ten zuiden van de kerk, is vanuit 
het centrum van Heestert een mooi zicht naar het landschap ten zuiden mogelijk. Deze 
relatie met het landschap moet behouden blijven. 

Binnen dit RUP moet voldoende aandacht worden besteed aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het centrumgebied en aan het versterken van de 
woonomgeving. 

Binnen het plangebied bevinden zich een aantal mogelijkheden tot verdichting.
Elke nieuwe ontwikkeling moet terdege rekening houden met een mogelijke 
waterproblematiek. 

In dit RUP moet rekening worden gehouden met het groeiende plaatstekort van een 
aantal gemeenschapsvoorzieningen.

Wanneer het ruimtegebrek voor de verschillende afdelingen van de Gemeenteschool 
te problematisch wordt, moet een herlokalisatie overwogen worden. Er moet dus 
terdege rekening worden gehouden met deze mogelijke ruimtevraag.

Het woonzorgcentrum Marialove zal mogelijk op (middel)lange termijn te kampen 
krijgen met een plaatsgebrek. Deze problematiek kan opgelost worden in de 
onmiddellijke omgeving van het huidige woonzorgcentrum. Toch strekt het tot 
aanbeveling om deze bijkomende ruimtevraag niet uit het oog te verliezen. Vooral de 
impact van een uitbreiding op mobiliteit en ontsluiting is van belang.

6.2. Ruimtelijke vertaling van de planningsopgave

6.2.1. Doorwaadbaarheid behouden

De vele voetgangersverbindingen en kleine straatjes vormen een wezenlijk kenmerk 
voor de kern van Heestert. Ze maken het centrum van Heestert goed doorwaadbaar 
en aantrekkelijk voor voetgangers en fi etsers. Bij een eventuele nieuwe ontwikkeling 
dient deze doorwaadbaarheid behouden te blijven. Bestaande voetgangersverbindingen 
moeten behouden blijven, en waar mogelijk dienen bij nieuwe ontwikkelingen ook 
nieuwe doorsteken te worden gecreërd. 

Door autoverkeer bovendien zoveel als mogelijk te weren uit deze kleine straatjes in de 
kern, worden deze verbindingen veiliger en aangenamer voor voetgangers en fi etsers. 

6.2.2. Zicht op de groene open ruimte bewaren via as trage 
wegen

Ten zuidoosten van de kern van Heestert bevindt zich op vandaag een grote groene 
open ruimte. Door de helling naar het zuidoosten toe, heeft men vanuit de kern 
bovendien een mooi uitzicht over deze open ruimte. Dit is een bijzondere kwaliteit voor 
de kern van Heestert. De zichtrelatie tussen het centrum en het open landschap moet 
dan ook zoveel mogelijk behouden blijven, en waar mogelijk versterkt. 

Dit kan gebeuren door het vastleggen van een as doorheen de kern (noordwest - 
zuidoost), die verder kan lopen doorheen de open ruimte en zo het landschap in relatie 
brengt met het centrum. Deze as vormt een belangrijke verbinding voor voetgangers en 
fi etsers richting de open ruimte en richting het fi etspad op de oude spoorwegbedding. 

Wanneer de nieuwe school een plek zou krijgen in de buurt van het Kerkhofplein, zal 
deze één van de schakels vormen langs deze trage route. Het openbaar domein langs 
deze as kan zoveel mogelijk in functie van zachte weggebruikers ingericht worden, wat 
de veiligheid verhoogt. 

Een mogelijke maatregel ten voordele van voetgangers en fi etsers is het doorknippen 
van de erg smalle verbindingsweg tussen Kerkomtrek en Kerkhofplein. Op vandaag is 
deze smalle weg tussen de woningen en de begraafplaats ook toegankelijk voor wagens, 
waardoor zachte weggebruikers in de verdrukking komen en potentieel gevaarlijke 
verkeerssituaties kunnen ontstaan.

6.2.3. Publieke ruimte structureren

Door de aaneenschakeling van pleinen als één geheel te ontwerpen en aan te leggen, 
kan het publieke domein in de kern van Heestert een veel duidelijker structuur en 
aantrekkelijker aanzien krijgen. 

Belangrijke aandachtspunten:
• Het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen. Op vandaag is een groot aantal 

parkeerplaatsen voorzien op het Plein, de Kerkomtrek en het Kerkhofplein (in 
totaal een 95-tal plaatsen, exclusief de langsparkeerplaatsen langs de weg zelf).

fi guur 22: Zichten vanaf Plein via 
Kerkhofplein naar open ruimte

fi guur 23: Panoramafoto kerkomgeving
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fi guur 24: Centrumgebied en publieke ruimte
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Legende
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Deze parkeerplekken nemen het grootste deel van de publieke ruimte in en zijn 
erg beeldbepalend. Daarnaast is de bezetting van deze parkeerplekken eerder 
laag, zoals ook blijkt uit de foto’s. Er dient te worden onderzocht of deze grote 
aantallen parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zijn grote verschillen 
waarneembaar tussen de parkeerbezetting op weekdagen en de piekbezetting op 
zaterdagen en bij erediensten. Aan de hand van parkeertellingen kan bekeken 
worden hoe de parkeervraag op een effi ciëntere en minder beeldbepalende manier 
kan worden opgevangen. Dit kan bijvoorbeeld door het concentreren van de 
parkeerplaatsen op een tweetal plekken, bvb. op een deel van het Plein en het 
Kerkhofplein. 

• Beeldkwaliteit. Door minstens een deel van de Kerkomtrek en het Plein te 
vrijwaren van auto’s kan de beeldkwaliteit van de kerkomgeving sterk verbeterd 
worden. Tevens wordt het centrumgebied zo een aangenamer verblijfsplek. Door 
een herinrichting van deze publieke pleinen kan duidelijk gemaakt worden welke 
delen voor parkeren kunnen worden gebruikt, en welke delen verblijfsruimte zijn 
voor voetgangers. Een duidelijk onderscheid in de inrichting maakt de omgeving 
van de kerk op die manier niet alleen aangenamer, maar ook veiliger voor zachte 
weggebruikers. 

• Het vermijden van sluipverkeer door het centrum. De Outrijvestraat en het Plein 
vormen op vandaag een mogelijke sluiproute om verkeerscongestie op de N8 te 
omzeilen. Er kan onderzocht worden in hoeverre dit een probleem vormt. Een 
mogelijke maatregel is het invoeren van enkelrichtingsverkeer op het Plein, vanaf de 
kerk richting de Outrijvestraat. Een andere mogelijke oplossing is het doorknippen 
van de straat tussen het Plein en de Kerkomtrek. Hierdoor verhoogt ook de 
verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers in het kerngebied.

6.2.4. Kerkhof als publieke groene ruimte en de relatie met de 
kerkomgeving

De beeldkwaliteit van de kerkomgeving is op vandaag eerder laag. Dit is deels het 
gevolg van de overal verspreide parkeerplaatsen. Door deze te concentreren en 
zoveel mogelijk te weren uit de omgeving van de kerk, kan de beeldkwaliteit en 
de verblijfskwaliteit sterk verhogen. Door het opwaarderen van de Kerkomtrek als 
verblijfsruimte kan ook de relatie tussen de kerk en de begraafplaats versterkt worden. 

6.2.5. Afwerking randen Plein

De noordelijke en westelijke rand van het Plein bestaat voornamelijk uit garageboxen. 
Hierdoor is de beeldkwaliteit en verblijfskwaliteit van dit publieke plein eerder laag. 

In het heersende BPA werd de mogelijkheid voorzien om het noordelijke deel van het 
plein te bebouwen, en op deze manier de achterliggende garageboxen aan het zicht 
te onttrekken. Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing zou een garagestraat 
ontstaan, terwijl de voorzijde van de nieuwe bebouwing een front vormt naar het - 
verkleinde - Plein. 

Het is op vandaag echter niet langer wenselijk om bijkomende bebouwing te voorzien 
op het Plein, vanuit ruimtelijke overwegingen. De bestaande open publieke ruimte 
vormt een kwaliteit voor de kern van Heestert, en kan beter behouden blijven. 

Om de beeldkwaliteit van het Plein te verhogen, kan wel een vermindering en 
herschikking van de bestaande parkeerplaatsen worden uitgevoerd. Door de 
parkeerplaatsen te concentreren op het noordelijke deel van het Plein, aansluitend bij 
de bestaande garageboxen, kan het zuidelijke deel van het Plein vrijgemaakt worden. 
Dit zou heringericht kunnen worden als verblijfsruimte.

Tot slot kunnen de garageboxen en geparkeerde auto’s meer aan het zicht onttrokken 
worden d.m.v. een weldoordachte groenaanleg met enkele bomen en lage hagen. Ook 
hierdoor kan de kwaliteit van het Plein verhoogd worden. 

fi guur 25: Zichten op Plein

fi guur 26: Luchtfoto Plein

fi guur 27: Herinrichting Plein

fi guur 28: Simulatie herinrichting Plein
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Er is op vandaag binnen Heestert (dat als woonkern een lokale verzorgende rol heeft) 
geen ruimtevraag die bestemmingsmatig en qua grootte binnen één van deze gebouwen 
of percelen past. Er wordt ook niet verwacht dat in de toekomst ruimtevraag zal komen 
voor gemeenschapsvoorzieningen die kunnen opgevangen worden op één van de deze 
percelen. De gebouwen lenen zich immers niet meteen voor een nieuwe invulling als 
gemeenschapsvoorziening, gezien hun opbouw. Bovendien situeren ze zich op (voor 
dergelijke functies) relatief kleine percelen. 

Bovendien is er reeds een ontmoetingsruimte aanwezig langs de Gauwelstraat 
(tegenover het WZC, op nauwelijks 200m van het oude gemeentehuis). De bestaande 
ruimtevraag van de school kan dan weer niet opgevangen worden binnen de beperkte 
oppervlakte van de percelen van het oude gemeentehuis, de conciërgewoning of van de 
oude pastorij. 

Daarbij werden de panden niet opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, 
hierdoor voorziet de wetgeving geen mogelijkheid om af te wijken van de 
stedenbouwkundige voorschriften, wat de toekomstperspectieven van de panden sterk 
beknot onder de huidige bestemming.

Op 30 september 2013 werd door de gemeenteraad beslist om het voormalige 
gemeentehuis en de oude conciërgewoning te verkopen aan de hoogstbiedende. 
Er waren een aantal plaatsbezoeken en veel interesse in eerste instantie, maar 
door de inkleuring als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en het feit dat er 
stedenbouwkundig relatief weinig mogelijkheden zijn, werd er geen enkel bod ingediend 
op de einddatum 15 januari 2014.
Daarna waren er contacten met de sociale huisvestingsmaatschappij, maar zij hebben 
uiteindelijk ook afgehaakt gezien het gebrek aan mogelijkheden.

De gebouwen of percelen kunnen dus onder de huidige bestemming niet ingezet worden 
voor het opvangen van andere noden binnen de woonkern. 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt aangegeven dat men wil streven 
naar leefbare en compacte kernen. (zie ‘5.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Zwevegem’ op pag. 30) De sites van het oude gemeentehuis (en conciërgewoning) en 
de oude pastorij, gelegen in de kern van Heestert, vormen een mogelijke locatie voor 
verdichting en verweving van aan het wonen verwante functies (rekening houdend met 
de bestaande context). 
Hiermee passen de sites zich in binnen de rest van de kern. In de woonkern zijn 
verschillende handelszaken en dienstverlenende functies aanwezig. Deze zijn veelal 
kleinschalig, en zitten verweven in het woonweefsel: wonen boven winkels, combinaties 
van thuiswerk/praktijk met woning, ... Een dergelijke invulling is eveneens mogelijk op 
deze locaties.

Een herinvulling d.m.v. wonen - in combinatie met aan het wonen verwante activiteiten 
en functies - draagt bij tot het behouden van een leefbare en compacte kern. Deze 
reconversie past aldus binnen de in het PRS naar voor geschoven ruimtelijke principes 
voor reconversie. (zie ‘5.2.1. Ruimtelijke principes voor reconversies’ op pag. 29)

Scholen Vierkeerstraat en Gauwelstraat
Zowel de school langs de Vierkeerstraat (zie ‘fi guur 31: School Vierkeerstraat’ op pag. 
35) als deze langs de Gauwelstraat (zie ‘fi guur 32: School Gauwelstraat’ op pag. 
35) zijn gehuisvest in verouderde infrastructuur en kampen met plaatsgebrek. Geen 
van beide scholen heeft nog uitbreidingsmogelijkheden op het eigen terrein. 

Er wordt gezocht naar een oplossing voor beide scholen, waarbij gedacht wordt aan één 
nieuwbouw, op een nieuwe locatie, voor beide scholen samen. Dit heeft zowel fi nanciële 
als praktische voordelen. De open ruimte naast het kerkhof, waar zich nu reeds de 
chirolokalen bevinden, biedt mogelijk een geschikte plek voor beide scholen. 
Via deze herlokalisatie - die in verschillende stappen kan gerealiseerd worden - kan 
een oplossing geboden worden aan het ruimtegebrek. De nieuwe school kan dan op 
een effi ciëntere en compactere manier georganiseerd worden, en heeft op deze plek 
bovendien nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden op lange termijn. Bovendien kan 
op deze plek in het centrum van Heestert een ‘jongerencampus’ ontstaan, waarbij 
chirolokalen, school en speelmogelijkheden binnen één geheel kunnen samenwerken 
(met mogelijkheden tot gedeeld ruimtegebruik).

6.2.6.  Uitbreiding woonzorgcentrum

In de Gauwelstraat is het woonzorgcentrum (WZC) Marialove gelegen. 

Het woonzorgcentrum is bezig met een gefaseerde uitbreiding en renovatie (zie ‘fi guur 
33: Plannen voor uitbreiding woonzorgcentrum Gauwelstraat’ op pag. 36): in een 
eerste fase werd een vleugel bijgebouwd parallel aan de straat, dieper op het perceel 
gelegen. Deze uitbreiding is op het moment van schrijven van dit RUP afgewerkt. 
Tegelijk met deze nieuwbouw werd een nieuwe parking voor het personeel aangelegd 
achter deze nieuwe vleugel. 

Daarna werd een deel van de vleugel aan de straatzijde gesloopt. In de plaats van deze 
massieve vleugel komen twee kleinere vleugels dwars op de straat, die een kleinschalig 
plein rond de oude kapel omsluiten. Op moment van dit schrijven is de ruwbouw voor 
deze fases 2 en 3 in opbouw. 

Fase 4, die nog niet opgestart werd, omvat de sloop van het overige deel van de vleugel 
aan de straatzijde, om deze te vervangen door een modernere vleugel.
In fase 5, die nog in te plannen is, zal het centrale blok gerenoveerd worden. 

Het voorliggende plan met de bijbehorende fasering biedt de mogelijkheid om op lange 
termijn nog enkele ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals de sloop en herbouw van 
het gebouw ‘De Harp’ voor zwaar zorgbehoevenden, in het noorden van de site, binnen 
hetzelfde masterplan en aansluitend op het  al bestaande en geplande complex. 

Ook een eventuele nieuwe ontwikkeling t.h.v. het huidige schooltje kan op 
een ruimtelijk logische manier aangesloten worden op het complex van het 
woonzorgcentrum. 

Een gedeeltelijke sloop van de schoolgebouwen biedt tevens de opportuniteit om de 
nieuwe personeelsparking, achteraan op het terrein, via een nieuwe uitrit te verbinden 
met de Gauwelstraat. Op die manier kan de bestaande in- en uitrit omgevormd worden 
tot enkel inrit (waardoor een enkelrichting-lus op de site ontstaat), wat positief is i.f.v. 
de verkeersveiligheid en de spreiding van het verkeer.

De volledige zone voor gemeenschapsvoorzieningen (binnen het huidige BPA) rondom 
het WZC is ongeveer 2 ha groot, en omvat eveneens de schoolterreinen. Hiervan was in 
het verleden ongeveer 35% bebouwd: 6.000 m² gebouwen van het WZC, en 1.000 m² 
schoolgebouwen. Binnen het heersende BPA was dus nog voldoende ruimte beschikbaar 
voor de uitbreiding van de gebouwen en voor het organiseren van buitenruimte en 
parkeerplaatsen. De vernieuwbouw en uitbreiding van het complex passen nog steeds 
binnen de heersende voorschriften. 

6.2.7. Herbestemming

Binnen het plangebied bevinden zich verschillende zones voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Enkele van de hier gevestigde functies zijn ondertussen 
verdwenen (bvb. het gemeentehuis en de pastorij/conciërgewoning) of zullen op korte 
of middellange termijn verhuizen (bvb. de scholen). 

Niet voor elk gebouw of elke zone kan een nieuwe invulling gevonden worden binnen de 
bestemming gemeenschapsvoorzieningen. Nadat deze functies verdwenen/verhuisd zijn, 
is dus in sommige gevallen een herbestemming van deze zones noodzakelijk. 

Oud gemeentehuis, conciërgewoning en pastorij
Het oude gemeentehuis vervult al jaren deze functie niet meer. Het gebouw (met de 
grootte en het uitzicht van een ruime woning (zie RUP ‘fi guur 29: Oud gemeentehuis’ 
op pag. 35)) is gesitueerd op een perceel van ca. 770m² groot. Op dit perceel bevindt 
zich ook de conciërgewoning. Deze conciërgewoning en de iets verder gelegen pastorij 
worden eveneens niet meer gebruikt als dusdanig. Beide panden zijn de facto woningen 
en bevinden zich in de kern van Heestert. De pastorij (zie RUP ‘fi guur 30: Pastorij’ op 
pag. 35), is gesitueerd op een perceel van ca. 690m² vlakbij de kerk. 

fi guur 29:  Oud gemeentehuis

fi guur 30:  Pastorij

fi guur 31:  School Vierkeerstraat

fi guur 32:  School Gauwelstraat
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fi guur 33:  Plannen voor uitbreiding 
woonzorgcentrum Gauwelstraat
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De mogelijke herlokalisatie van de scholen naar deze plek zal ook op vlak van mobiliteit 
gevolgen hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de herinrichting van 
het Plein en bij uitbreiding het centrumgebied. Daarbij dient voldoende aandacht te 
worden besteed aan de veiligheid voor voetgangers en fi etsers. 

Na de herlokalisatie van de scholen komen beide sites - zowel langs de Vierkeerstraat 
als langs de Gauwelstraat - leeg te staan. Een nieuwe invuling is dus nodig.

De school langs de Vierkeerstraat is gelegen temidden van woningen, op een perceel 
van ca. 3100m². Het betreft een langgerekt perceel met een beperkte breedte (31m 
aan de straatkant, 25m achteraan). Het voorste deel van het perceel is bebouwd door 
de school, terwijl het achterliggende deelperceel (*)(ca. 600m²) onbebouwd is. 

Er is op vandaag binnen Heestert geen vraag naar ruimte voor 
gemeenschapsvoorzieningen die op dit perceel kan opgevangen worden. De ligging 
van deze site is dan ook minder optimaal, gezien de grotere afstand tot de kern van 
Heestert: 270m tot aan het kruispunt met de N8 en zelfs bijna 400m tot aan het Plein. 
De site is dus niet centraal gelegen, wat haar minder bereikbaar maakt voor zachte 
weggebruikers. De site bevindt zich bovendien in een omgeving die eerder op wonen 
gericht is en minder verwevenheid van functies kent. Verkeersgenererende functies of 
functies die overlast kunnen veroorzaken naar de omgeving (geluid, parkeerdrukte, ...) 
zijn hier dan ook niet wenselijk. 
De ietwat de-centrale ligging, buiten de kern van Heestert, maakt de site ook minder 
geschikt voor sterke verdichting. 

Een reconversie van deze site is dan ook verdedigbaar, volgens de in het PRS naar voor 
geschoven ruimtelijke principes voor reconversie. (zie ‘5.2.1. Ruimtelijke principes voor 
reconversies’ op pag. 29)

Het onbebouwde deel van de site, achteraan, biedt echter opportuniteiten om de 
reeds bestaande groenzone tussen de Nieuwstraat en de Remi Deprezstraat (°) uit te 
breiden. Dit creeërt meer ruimte voor de reeds bestaande zachte verbinding (die ook de 
Vierkeerstraat met de Arteveldestraat verbindt).

Het voorste deel van het perceel kan, aansluitend bij de omgeving, ingevuld worden 
voor wonen. Hierbij dient een visie ontwikkeld te worden over een ruimer geheel, 
waarbij een aantal aanpalende percelen (o.a. een achterin gelegen woning met grote 
tuin) worden mee opgenomen in een inrichtingsstudie. Op die manier kan gestreefd 
worden naar een kwaliteitsvolle inrichting voor dit gebied. 
Hiermee wordt tevens teruggekeerd naar de gewestplanbestemming wonen.

De school van de Gauwelstraat is gelegen naast het WZC (en behoort - tot op 
het moment van schrijven van dit RUP - ook tot dezelfde eigendom). Zoals 
eerder beschreven (zie ‘6.2.6. Uitbreiding woonzorgcentrum’ op pag. 35) is het 
woonzorgcentrum volop bezig met de uitvoering van een masterplan voor de totale 
site. Een eventuele nieuwe ontwikkeling t.h.v. het huidige schoolgebouw kan op een 
ruimtelijk logische manier aangesloten worden bij het nieuwe complex van het WZC. 

De ruimte die vrijkomt door de verhuis van de school is niet noodzakelijk nodig om 
extra kamers voor het WZC te creëren, gezien de reeds gerealiseerde uitbreidingen en 
de nog beschikbare ruimte op de terreinen van het WZC. Een uitbreiding van het aantal 
kamers van het WZC behoort tot de mogelijkheden, maar ook zgn. ‘aanleunwoningen’, 
assistentiewoningen of servicefl ats kunnen op deze plek een plaats vinden. Hierdoor 
kan de bestaande rij woningen langs de Gauwelstraat afgewerkt worden en kan (zowel 
ruimtelijk als functioneel) een overgang gemaakt worden naar de bebouwing van het 
WZC. Ook aanvullende functies zoals een crèche kunnen een meerwaarde bieden op 
deze plek. Al deze functies kunnen profi teren van een ligging kortbij de kern en recht 
tegenover het ontmoetingscentrum (aan de overzijde van de Gauwelstraat).

Om deze verschillende opties (uitbreiding aantal kamers van WZC, servicefl ats, 
assistentie- of ‘aanleunwoningen’ bij WZC, aanvullende functies) mogelijk te maken, zal 
de site bestemd blijven als zone voor gemeenschapsvoorzieningen (met mogelijkheid 
tot realiseren van assistentie- of aanleunwoningen of servicefl ats). Binnen de 
voorschriften van het heersende BPA was deze zone eveneens bestemd als zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. 

*

HEE001d

(zie ‘fi guur 11: BPA 2.24_9_5 Centrum, wijziging 
D (24/03/1999)’ op pag. 23)

°

°

fi guur 34: schoolsite Vierkeerstraat - 
luchtfoto en BPA omgeving
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6.2.8. Landbouw

In het noordwestelijke deel van het plangebied bevindt zich nog een perceel dat 
aangeduid is als zone voor landbouw. Dit perceel sluit direct aan om de omliggende 
landbouwpercelen, en kan dan ook behouden blijven als landbouwgebied. 

6.2.9. Stijn Streuvelsstraat

Binnen het plangebied bevinden zich nog een aantal verdichtingsmogelijkheden. Zo 
bevinden zich langs de Stijn Streuvelsstraat, vlakbij de kerk, nog een aantal potentiële 
projectgebieden. 

Langs de Stijn Streuvelsstraat, vlak vóór het binnenrijden van de kern van Heestert, 
bevindt zich langs de rechterkant van de weg een oude - deels gesloopte - hoeve. Aan 
de overzijde van de straat bevinden zich enkele oude woningen. Deze bebouwing staat 
korter bij de straat dan de naastgelegen woningen, en markeert zo het binnenrijden 
van de kern door een ruimtelijk poorteffect. De kern van Heestert wordt zo gemarkeerd 
voor voorbijrijdend verkeer, terwijl tegelijk de snelheid verminderd wordt. I.f.v. de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid is het noodzakelijk om de nodige afstand 
tot de weg te respecteren (zoals ook in het heersende BPA bepaald), zonder het 
‘poorteffect’ daarom verloren te laten gaan.

Appartementen - zoals voorzien in het heersende BPA - zijn hier echter niet de best 
mogelijke invulling. De omliggende bebouwing bestaat immers voornamelijk uit 
eengezinswoningen met relatief grote tuinen. Verderop langs Heestert Plaats, op het 
kruispunt met de Kerkomtrek, en op het kruispunt van Heestert Plaats en Gauwelstraat 
bevinden zich reeds een groot aantal appartementen. Het is zeker wenselijk het reeds 
bestaande ‘poorteffect’ ter hoogte van de Stijn Streuvelsstraat te behouden, maar hier 
toch te voorzien in grondgebonden woningen. 

fi guur 35: Onteigening i.f.v. N8 in heersende BPA 1d Centrum

fi guur 36: Simulatie woningen langs Stijn Streuvelsstraat
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fi guur 37: Inrichtingsplan

behoud gemeenschapsvoorzieningen

herontwikkeling schoolsites, oud 
gemeentehuis en pastorij

herontwikkeling woonprojecten - poort 
richting centrum

publieke ruimte - voetgangersvriendelijk 
centrum
publieke ruimte - voetgangersverbinding

publieke ruimte - groenaanleg

publieke ruimte - clusteren parkeeraanbod

Legende
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7 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g

7.1. Screening plan-MER

7.1.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:
1. Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b 
‘stadsontwikkeling’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein 
gebied op lokaal niveau, met name de dorpskern van Heestert. Het RUP houdt ook 
een kleine wijziging in gezien de hoofdcategorie ‘wonen’ wordt behouden. Het RUP 
is dus screeningsgerechtigd.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-plicht, maar 
wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op basis van een screening 
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

7.1.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de 
verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke 
en juridische toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• BWK
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten
• bodemkaart
• Seveso-bedrijven
• kaart grondwaterstromingsgevoelige gebieden
• kaart infi ltratiegevoelige bodems
• kaart waterlopen
• zoneringsplan
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fi guur 38: Basiskaarten screening plan-MER - 
deel 1
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zoneringsplan

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

infiltratiegevoelige bodems

waterlopen VMM/AGIV, juli 2006

VMM/Gemeenten, 2009VMM/AGIV, juli 2006

VMM/AGIV, juli 2014

Legende
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fi guur 39: Basiskaarten screening plan-MER - 
deel 2
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7.1.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot milieueffectenrapportage afgerond. 
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening 
houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing 
van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 14/04/2015 formeel beslist dat er geen plan-MER dient 
opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 

werden voor advies gevraagd:
• Deputatie Provincie West-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke Planning – Brugge
• Vlaamse Overheid - Ruimte Vlaanderen - Afdeling Adviseren en Participeren 

Lokaal - Brugge
• Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling West-Vlaanderen - Brugge
• Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen - Brugge
• Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen - Entiteit Ruimtelijke Economie 

- Brussel 
• Vlaamse Overheid - Ruimte Vlaanderen - Afdeling Gebieden en Projecten - 

Brussel 
• Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - Buitendienst West-

Vlaanderen - Brugge
• Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Brussel
• Agentschap Wonen Vlaanderen - Afdeling Wonen - Brussel
• DE LIJN West-Vlaanderen - Oostende
• OVAM - Afdeling Bodembeheer - Dienst Databeheer- Mechelen

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 14/04/2015,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.
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fi guur 40:  Watertoetskaart
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7.2. Watertoets

7.2.1. Watertoetskaart

Watertoetskaart (besluit van de Vlaamse regering 1 juli 2014): 
- grotendeels niet overstromingsgevoelig 
- deel van landbouwperceel is mogelijks overstromingsgevoelig (kleine depressie in het 
landschap)
In het centrum van Heestert zijn geen waterlopen aanwezig, de afwatering verloopt via 
het gemeentelijk (hoofdzakelijk nog gemengd) rioleringsstelsel en grachten. Ten zuiden 
van het centrum loopt een niet gecatalogiseerde waterloop (zijtak van de Avelgembeek 
2° categorie).

Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
- deels zeer gevoelig, deels matig gevoelig voor grondwaterstroming
- grotendeels infi ltratiegevoelig 

Op basis van zoneringsplan:
- gelegen in het centraal gebied (met uitzondering van het landbouwareaal), waar 
het gemeentelijk rioleringsnet het afvalwater afvoert naar het RWZI van Avelgem

Zwevegem is beheerder van zijn rioleringsstelsel, maar laat zich hiervoor bijstaan door 
Rioact (Watergroep en Aquafi n).
De technische dienst heeft samen met Rioact het hydrografi sch stelsel en de knelpunten 
in kaart gebracht. Binnen het plangebied zijn er geen problemen opgenomen.

7.2.2. Plankenmerken

Het RUP verfi jnt de voorschriften binnen de dorpskern van Heestert, er worden geen 
bijkomende harde bestemmingen voorzien. De huidige toestand wordt grotendeels 
behouden. Een  zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt woongebied, wat een 
beperkt bijkomend aantal woningen meebrengt.

Het plangebied (met uitzondering van het landbouwperceel) is niet gelegen in effectief 
of mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Er zijn geen acute overstromingsknelpunten 
in de nabije omgeving bekend. Toch blijft wateroverlast in dit deel van het 
Scheldebekken een aandachtspunt gezien de weinig doorlaatbare leembodem zorgt 
voor een snelle afvoer van water (en soms sediment door erosie) vanuit de omliggende 
akkers naar de waterlopen. 

De stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in 
overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer.
Bij nieuwe gebouwen of verhardingen wordt de stedenbouwkundige verordening 
voor hemelwater, infi ltratie en buffering toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe 
verharding vanaf 40 m² wordt een vertraagde afvoer via infi ltratie of buffering 
opgelegd. De vochtige leembodem heeft beperkte infi ltratiemogelijkheden. Indien 
infi ltratie een optie is (afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond), wordt een 
infi ltratie opgelegd door de stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen worden bij voorkeur in waterdoorlatende materialen aangelegd.

Mogelijk worden bij nieuwe projecten een kleinschalige ondergrondse constructie 
voorzien in het project, met een beperkt effect op de grondwaterstromen. 

Het plangebied ligt in het centrale gebied en is aangesloten op de collectieve 
waterzuivering. Het afvalwater van Heestert wordt via een Aquafi n collector afgevoerd 
naar het zuiveringsstation. Op termijn wordt de gemengde riolering vervangen door een 
gescheiden stelsel.

7.2.3. Conclusie

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater vangt de 
effecten op. Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig. 

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk in 
waterdoorlatende materialen aan te leggen. 
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7.3. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Een klein deel in het noordwesten van het plangebied is aangeduid als herbevestigd 
agrarisch gebied. Dit gebied kan zijn functie en bestemming behouden. 

Het herbevestigd agrarisch gebied wordt dus niet aangetast door dit plan.

7.4. Toets m.b.t. Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Er zijn geen Seveso-bedrijven gelegen in de omgeving van het plangebied. Een 
ruimtelijk veiligheidsrapport is dus niet noodzakelijk.

7.5. Buurtwegentoets

In het plangebied bevinden zich een groot aantal buurtwegen, waarvan het merendeel 
opgenomen is in het bestaande openbaar domein. Deze buurtwegen zullen dan ook 
behouden blijven. 

Er werden in het verleden een aantal buurtwegen gewijzigd. De doorwaadbaarheid van 
het centrum is echter nog steeds zeer goed.
Ook werden een aantal buurtwegen lichtjes verschoven of afgebogen - dit is 
bijvoorbeeld het geval bij Sentier n°38 die bij de aanleg van het Smissepad deels 
rechtgetrokken werd, en bij Sentier n°33 waarvan de doorsteek naar de V-dagstraat in 
noordelijke richting werd verschoven (Kerkhofplein). Deze wijzigingen doen echter niets 
af aan de goede doorwaadbaarheid van het centrum. 

De buurtwegen die niet opgenomen zijn in het openbaar domein zullen vastgelegd 
worden in het verordenend plan en de voorschriften, zodat deze eveneens behouden 
kunnen blijven.

Dit plan heeft dus geen negatieve gevolgen voor de buurtwegen. 
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9 .  R u i m t e b a l a n s

nr bestemming BPA bestemming RUP opp (m²)

1 gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen

wonen 3.964

2 bedrijvigheid wonen 3.231
3 gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen
overig groen 604

8 .  O p  t e  h e f f e n  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

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige 
voorschriften opgeheven: 

• De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA nr. 1d Centrum Heestert 
voorzover gelegen binnen het plangebied. Dit heeft betrekking op de volgende 
bestemmingen: 

  - zone voor wonen
  - zone voor wonen, aaneengesloten bebouwing
  - zone voor wonen, eengezinswoningen, halfopen bebouwing
  - zone voor wonen, eengezinswoningen, open bebouwing
  - zone voor horeca (met uitzondering van dancings), detailhandel,   
    diensten en kantoren
  - zone voor stapelplaatsen of kleine, ambachtelijke bedrijven,    
    verenigbaar met de woonomgeving
  - zone voor gemeenschapsvoorzieningen
  - zone voor garages en bergingen
  - zone voor wegenis
  - zone voor voetgangers- en fi etsersverbinding
  - zone voor voetgangers- en fi etsersverbinding, met toegang voor   
    aangelanden
  - zone voor achteruitbouwstrook
  - zone voor parking
  - zone voor private tuin
  - zone voor begraafplaats
  - zone voor landbouw
  - zone voor private oprit
  - zone voor groen

• De volgende verkavelingsvergunningen gelegen binnen het plangebied worden 
opgeheven: 

  - 637.2
  - 1040.1
  - 1169.1
  - 1169.2
  - 1272.1


