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Inleiding

1. Beslissing tot opmaak

Het college van burgemeester en schepenen heeft
in zitting van 5 november 2009 beslist om een RUP
op te maken voor het zuidelijk deel van de
deelgemeente Ooigem samen met de dorpskern.

In zitting van 20/06/2011 heeft het college van
burgemeester en schepenen beslist om het gebied
uit te breiden tot aan de grens met Harelbeke en
de Leie.

2. Motivering tot opmaak

In de globale visie en doelstellingen van het GRS
gaat de gemeente uit van een meer
gestructureerde ondersteuning van de ruimtelijke
dynamiek.  Het betreft het zoeken naar een
evenwicht tussen ruimte voor leven en werken en
het behoud van de open ruimte.

Voorwaarden daarvoor zijn: het behoud van de
eigen identiteit en dynamiek, voorzien van ruimte
voor bedrijvigheid, streven naar kwaliteit, behoud
van de eigenheid van de verschillende kernen en
voldoende voorzieningen.

In het richtinggevend gedeelte, onder de
deelruimtes, worden voor de kern van Ooigem
volgende richtlijnen opgesteld:

- Afwerken van de overgang kern - open ruimte:
geen uitdeining van de bebouwde ruimte, inrichten
van corridors naar de open ruimte.

- Ooigem verankeren aan de Leievallei: bestaande
verbindingen optimaliseren tss. Woonkern en
Leievallei.
- Compacte en gedifferentieerde inbreiding voor
wonen.

- Publieke voorzieningen worden knooppunten
voor netwerk traag verkeer, o.m. kerkomgeving.

- Wijkverzamelwegen als ruggengraat
verblijfsfunctie.

- Poorten als merkpunten: o.m. toegang via de
Desselgemstraat.

Voor de ontwikkeling van de natuurlijke elementen
in het deel uitbreiding wordt de Leievallei gezien
als een lineair landschapspark gekoppeld aan een
uitbreiding van Ooigembos

Het RUP Ooigem-Zuid wordt niet als dusdanig
opgenomen in het GRS, maar de noodzaak tot
opmaak kan worden afgeleid uit diverse punten
welke onder “te nemen maatregelen en acties” zijn
opgenomen:

- opmaak van een RUP voor open agrarisch
landschap met specifiek antwoord rond
cultuurhistorische sites en gebouwen

- herinrichting omgeving Klooster

- verbindingen voor langzaam verkeer tussen
kernen en Leiemeanders optimaliseren.

- aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden en
verbeteren van bestaande.

- onderzoeken en operationeel maken van
verbindingen voor langzaam verkeer tussen de
kernen en de Leiemeanders.

- Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor een jachthaven in de
omgeving van de drietrapsluis in Ooigem.

Verder staat dit RUP voor het optimaliseren en
hedendaags aanpassen van reeds in verouderde
BPA’s vastgelegde gebieden met aanpassingen in
de geest van de globale visie en doelstelling van
het GRS.
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Feitelijke ruimtelijke context

1. Situering

Het plangebied is gesitueerd aan de zuidzijde van
de deelgemeente Ooigem.  Het gebied wordt
begrensd door de Bavikhoofsestraat, neemt de
randen van het dorpsplein mee, langs de
Oostrozebeeksestraat, de Schaapdreef rond het
bedrijf Unilin tot aan het kanaal Roeselare-Leie,
via de oude Leiearm, langs de Desselgemstraat tot
aan de 1ste Linie –Regimentstraat, tot de grens
met Harelbeke, de Leie en de zijstraat van de 1e
Linie-Regimentstraat, met uitzondering van de site
waarin het KMO-gebied langs de Bavikhoofsestraat
zich bevindt.

Het plangebied is 91 ha 05a 01ca groot

Kaart:grenzen RUP

2. Bestaande ruimtelijke structuur

2.1. Nederzettingsstructuur

Het plangebied omvat het zuidelijk deel van de
kern van Ooigem.  Dicht bij het centrum en de
invalswegen bestaat de bebouwing grotendeels uit
gesloten bebouwing.

Ten zuiden van de Bavikhoofsestraat ligt een meer
open gebied onder de vorm van residentiële
woonwijken daterend vanaf 1968.

Ten noorden van de Wielsbeeksestraat ligt een
sociale woonwijk met gesloten en halfopen
bebouwing en een nieuwere residentiële wijk,
sinds 2000, nog in volle ontwikkeling.

2.1.1. Bouwkundig erfgoed

Binnen het gebied zijn verschillende
gebouwen/constructies opgenomen in de lijst van
bouwkundig erfgoed.

Bavikhoofsestraat nr.7
Bavikhoofsestraat nr. 35
Bavikhoofsestraat nr. 37
Bavikhoofsestraat nr. 51
Bavikhoofsestraat nr. 57
Bavikhoofsestraat nr. 63-65
Bavikhoofsestraat Begraafplaats
Bavikhoofsestraat tss. 91 en 95 roterij
Oostrozebeeksestraat nr. 20
Oostrozebeeksestraat nr. 24
Oostrozebeeksestraat nr. 50
Peter Benoitstraat Kapel
Wielsbeeksestraat nr. 5
Wielsbeeksestraat nr. 17
Wielsbeeksestraat nr.21
Wielsbeeksestraat tussen nr. 32 en 36
Wielsbeeksestraat nr.61
Wielsbeeksestraat nr.73
Pontweg nr. 7
St. Brixiusplein oorlogsmonument
St. Brixiusplein St. Brixius kerk*
St. Brixiusplein nr. 2

Desselgemstraat nr. Kasteeldomein*
1e Linie-Regimentstraat Oorlogsmonumenten
1e Linie-Regimentstraat nr. 18
Leembosstraat vlasfabriek

Kaart: inventaris bouwkundig erfgoed
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2.2 Natuurlijke structuur

In het gebied zijn drie gebieden aangeduid welke
aangeduid zijn als biologisch waardevol:  het
betreft een parkgebied bij het kerkhof, delen van
het kasteelpark en de boorden langs de oude
Leiearm.
Als biologisch zeer waardevol zijn aangeduid een
deel van het kasteelpark en de oude Leiearm zelf.

Verder sluit het gebied aan bij het biologisch zeer
waardevol gebied van Ooigembos en de het
complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen langs de Desselgemstraat.
Hierdoor wordt het plangebied met de dorpskern
als het ware gedragen en gesteund door een
gordel van waardevol groengebied.

Aan de grens met Harelbeke bevindt zich de oude
Leiearm, welke als zeer waardevol wordt
beschouwd.  Deze wordt omkaderd door een
gebied met biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen rond de oude vlasfabriek.
Verder situeren zich nog enkele biologisch zeer
waardevolle kleinere gebieden binnen het
overwegend agrarisch landschap, o.m. een
wegkant

Kaart: biologische kaart

2.3. Verkeersstructuur

Het gebied is gesitueerd langs de as Bavikhove –
Wielsbeke (de oude heirweg).  Midden het gebied
wordt deze verbinding gekruist door de as
Oostrozebeke-Desselgem.  Alle andere straten
behoren tot het verblijfsgebied en hebben een
verblijfsfunctie of agrarische functie. Het jaagpad
is naast een functionele verbinding eveneens een
recreatieve verbinding en wordt samen met de
andere wegenis verder uitgebouwd in die zin.

Kaart: stratenplan Wielsbeke



Wielsbeke  november 2013  RUP OOIGEM – ZUID 4

Het openbaar vervoer beperkt zich tot vervoer met
de bus, via de lijnen 53 en 54.
Lijn 53: Kortrijk – Ooigem – Wakken – Aarsele –
Tielt, met halteplaatsen binnen het plangebied:
Leopold III-laan, Kloosterdreef, Plaats en Vaart.
Lijn 54: Tielt – Oostrozebeke – Ooigem, met
halteplaatsen binnen het plangebied Schaapdreef
en Plaats.
Het openbaar vervoer volgt de centrale assen
waardoor de afstanden tot de halteplaatsen
beperkt zijn.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot de belbus met
haltes binnen het plangebied: Vaart, Plaats,
Schaapsdreef, Kloosterdreef en Leopold III-l

Kaart Openbaar Vervoer: buslijnen
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2.4 Agrarische structuur

Het gebied is gedeeltelijk bebouwd en onbelangrijk
voor de landbouw.  Binnen de bebouwde zone, in
het oostelijk deel van het RUP, zijn slechts enkele
restgronden nog sporadisch in gebruik door de
landbouw.
Binnen het westelijk deel is bijna het grootste deel
opgenomen als gebied van hoge kwaliteit.

Kaart: Landbouwtyperingskaart

Het westelijk deel is dan ook grotendeels
opgenomen in de GAS kaart als agrarisch gebied.

Kaart: GAS (Gewenste Agrarische Structuur)

Op de HAG kaart zijn voor het oostelijk deel geen
gronden opgenomen als herbevestigd agrarisch
gebied.
Voor het westelijk is enkel het deel boven de
Leembosstraat en de 1ste Linie-regimentstraat
opgenomen als herbevestigd agrarisch gebied, als
samenhangend landbouwgebied.

Kaart: HAG (Herbevestigde Agrarische Structuur)
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2.5 Landschappelijke structuur

Het oostelijk gebied behoort tot de kern van
Ooigem en is een bebouwd landschap. Binnen het
gebied komen in aanmerking als ankerplaatsen :

De puntrelicten: het kasteel van Ooigem, de
dorpskern en palend aan het RUP, het Munkenhof.

Als lijnrelict komen de Leie en de oude Leiearmen
in aanmerking.

Als relictzone wordt de Leievallei aangeduid.

De Leievallei wordt bovendien aangeduid als
traditioneel landschap.

Foto: puntrelict Kasteel Ooigem

Kaart: Landschapsatlas

2.6 Economische structuur

Binnen het bebouwde weefsel zijn een aantal
KMO-bedrijven gevestigd.  Een aantal van deze
bedrijven nemen een belangrijke oppervlakte in en
vormen een bijzonder aandachtspunt binnen het
woonweefsel.
Deze bedrijven zijn:
Granimar nv. – Oostrozebeeksestraat
Cuyle nv – Wielsbeeksestraat

Intermetal-Motor nv- Wielsbeeksestraat.
Zij vormen een zekere hinder voor de omgeving en
hun ruimtelijke impact dient verder onderzocht te
worden.

Een vierde bedrijf, Desmet Engineering nv
(Wielsbeeksestraat) komt eveneens in aanmerking
voor herlocalisatie en de site kan bestemd worden
voor reconversie naar woongebied.

Er zijn geen SEVESO-bedrijven gevestigd binnen
het studiegebied of grenzend aan het studiegebied

2.7 Toeristisch-recreatieve structuur

Binnen het studiegebied liggen volgende items:
het dorpsplein met de gedeeltelijk geklasseerde
St. Brixiuskerk geflankeerd door een honderd jaar
oude boom (robinia pseudoacacia).

Verder naar de Leie toe is het domein van het
kasteel van Ooigem gelegen.  Het kasteel en
aanhorigheden zijn geklasseerd, doch niet te
bezoeken en enkel de voorzijde van het park kan
bezocht worden na aanvraag.

Voor watertoerisme is er de gerestaureerde en
geklasseerde drietrapssluis.

Helemaal in het zuiden ligt een getuige van het
vroegere industrieel vlasverleden: een te
restaureren vlasfabriek met schouw.

Aansluitend met de rand van het studiegebied,
liggen de oude Leiearm en Ooigembos.

Het gebied is tevens doorgangsgebied voor fiets-
en wandelroutes, vooral in het kader van het
vlasverleden en biedt nog meer potenties op dit
vlak.



Wielsbeke  november 2013  RUP OOIGEM – ZUID 7

Kaart: fietsroute Vlaskoorde

Kaart: fietsroute Vlasserspad

Fotoreportage Vlasserspad

De fotoreportage gaat over het zuidelijk deel van
het Vlasserspad, fietsroute gecombineerd met
wandelpad, deel dat gelegen is binnen het RUP
Ooigem-Zuid.
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Fotoreportage gebied Ooigem-Zuid

Drietrapssluis

Oude Leiearm

Toegang langs kanaal

Wielsbeeksestraat

Wielsbeeksestraat

Oud gemeentehuis

St. Brixiusplein

Bavikhoofsestraat
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Sint Brixiusplein

Sint Brixiusplein

Sint Brixiusplein

Sint Brixiusplein

Mgr. Debrabanderestraat

Mgr. Debrabanderestraat: basisschool

1ste. Linieregimentstraat

1ste. Linieregimentstraat

Begraafplaats
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roterij Leembosstraat
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Juridische ruimtelijke structuur

1.Juridische kader

1.1. Gewestplan
Het studiegebied is gelegen in het gewestplan
Roeselare-Tielt dd. 17/12/1979.
Een deel van het plangebied is gelegen in het
woongebied.  Het binnengebied tussen
Schaapdreef en Wielsbeeksestraat is gelegen in
woonuitbreidingsgebied.
De dorpskern heeft de overdruk: cultuur-
historisch.

Een groot parkgebied situeert zich langs de oude
Leiearm en omvat de site van het kasteel van
Ooigem en de achtergrond van de
Wielsbeeksestraat.

Rechts van de loop van de Paddebeek ligt nog een

klein stukje wonen met landelijk karakter en
agrarisch gebied.

Het zuiden van het gebied is gelegen in agrarische
zone met een gedeelte met overdruk
“landschappelijk waardevol”.

Het gebied rond de oude Leiearm is natuurgebied.

Kaart: gewestplan Roeselare-Tielt 17/12/1979

1.2. BPA’s

BPA Schaapdreef 2: opgemaakt en goedgekeurd
bij MB van 26/04/1977
BPA Schaapdreef 2A: opgemaakt en goedgekeurd
bij MB van 6/04/1999
BPA Wielsbeeksestraat: opgemaakt en
goedgekeurd bij MB van 1/09/1987
BPA Marktplaats: opgemaakt en goedgekeurd bij
MB van 30/05/1957
BPA Molendreef 3A: opgemaakt en goedgekeurd
bij MB van 15/07/1997

Kaart : contour BPA’s



Wielsbeke  november 2013  RUP OOIGEM – ZUID 14

BPA Schaapdreef + wijziging BPA Wielsbeeksestraat

BPA Molendreef

BPA Markt
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1.3. Gewestelijk RUP Leievallei

1.4. Vogel-, habitatrichtlijngebieden en RAMSAR
Niet van toepassing voor onderhavig gebied.

1.5. Waterwingebieden
Niet van toepassing voor onderhavig gebied.

1.6.Beschermde monumenten, landschappen en
dorpsgezichten

- Drietrapssluis
- Kasteel met duiventil
- Sint Brixiuskerk

- Kasteelpark en vijver
- Ooigembos

Kaart: beschermde monumenten en landschappen

1.7. VEN- en IVONGEBIEDEN

Binnen het gebied zijn volgende gebieden van VEN
of IVON geselecteerd:

- Grote Eenheid Natuur (GEN)
- Natuurverwevingsgebied (NVWG)

Sint Brixiuskerk
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1.8. Atlas der Buurtwegen

Kaart: Atlas der Buurtwegen

De voornaamste wegen binnen het gebied zijn
terug te traceren tot de Atlas van de Buurtwegen.
Chemin nr. 2: Wielsbeeksestraat
Chemin nr. 5: Peter Benoitstraat (deel)
Chemin nr. 10: Pontweg (gedeeltelijk verdoofd)
Chemin nr. 3: Oostrozebeeksestraat
Sentier nr. 12: Kerkweg
Sentier nr. 16: Schaapdreef
Chemin nr. 1: Bavikhoofsestraat en St.
Brixiusplein
Sentier nr. 18: gedeeltelijk opgenomen in
Leembosstraat

2. Vergunningen

2.1. Verkavelingsvergunningen
Volgende verkavelingsvergunningen en wijzigingen
binnen het gebied komen te vervallen bij
goedkeuring van onderhavig RUP

V185/1
V18/1 tot V18/6
V187/1
V175/1 tot V175/2
V62/1
V197/1
V60/1
V63/1

Volgende verkavelingen blijven van kracht:

V223/1-V223/2-V223/3
V67/1
V27/1
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Planningscontext

1. Op Vlaams niveau

1.1. RSV

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormt
een kader voor de provinciale en gemeentelijke
structuurplannen.  Elementen uit het
richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen
werken door op het provinciale en gemeentelijke
niveau.  Hierna wordt een overzicht gegeven van
elementen die betrekking hebben op Wielsbeke.

Wielsbeke is een gemeente gelegen in het
buitengebied, in de noordrand van het stedelijk
netwerk “regio Kortrijk”.  Het RSV stelt de
ontwikkeling van een specifiek beleid voor het
buitengebied voorop, namelijk een beleid waarbij
de essentiële functies worden gevrijwaard en
versterkt (landbouw, natuur, bos, wonen en
werken op niveau van het buitengebied).  Het
uitgangspunt en basisgegevens zijn het bestaand
fysisch systeem.

In het buitengebied is Wielsbeke geselecteerd als
specifiek economisch knooppunt.  In deze voor
Vlaanderen strategische locaties worden de
economische ontwikkelingen gestimuleerd en
geconcentreerd.  De groei van activiteiten moet
zoveel mogelijk worden opgevangen in de
stedelijke gebieden en economische knooppunten
(economische knooppunten s.l.).  Dit enerzijds om
de leefbaarheid en economische slagkracht van de
steden te versterken en anderzijds om verdere
versnippering en aantasting van de open ruimte
tegen te gaan.

Binnen het RSV wordt geopteerd voor een
optimalisering van het bestaande wegennet.
Hoofdwegen en primaire wegen worden op Vlaams
niveau afgebakend.  Voor Wielsbeke is de selectie
van de N382, van Waregem (A14) tot de N43 te
Waregem als primaire weg II van belang.  Het
verlengde van deze weg, op het grondgebied
Wielsbeke is geselecteerd als secundaire weg (zie
PRS).
De Leie behoort tot het hoofdwater-wegennet
(verbinding van (inter)nationaal en Vlaams
niveau).  Het kanaal Roeselare-Leie wordt als
secundaire waterweg ingedeeld in het RSV.

2. Op Provinciaal niveau

2.1. PRS

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen is op 06/03/2002 goedgekeurd.
De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling
geschetst in het PRS sluit aan bij het RSV en geeft
een nadere uitwerking en invulling aan de
elementen die vragen om een samenhangend
beleid over de gemeentelijke grenzen heen.
Elementen van belang voor Wielsbeke komen aan
bod.

Wat de nederzettingsstructuur betreft is Wielsbeke
geselecteerd als structuurondersteunend dorp,
Ooigem als bedrijfsondersteunend hoofddorp en
St. Baafs-Vijve als woonkern.

Het PRS geeft een indicatie naar maximale
bijkomende behoefte aan woongelegen-heden.
Voor de fusiegemeente Wielsbeke is dit aantal
gebracht op 575.  51% is hiervan reeds
gerealiseerd in de periode 1991-1998.
Er rest dus nog een capaciteit van 282 woningen
te bouwen tussen 1999-2007

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur
bedrijvigheid, is Wielsbeke geselecteerd als
specifiek economisch knooppunt.  De provincie
heeft de bevoegdheid om in specifieke
economische knooppunten nieuwe regionale
bedrijventerreinen vast te leggen, in provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen.  Concreet heeft de
provincie voor Wielsbeke de taakstelling voor
nieuwe bedrijventerreinen bepaald op 42,5 ha voor
de periode 1994-2007.

Binnen het plangebied bevindt zich diverse min of
meer belangrijke KMO-bedrijven binnen het
woongebied.  Binnen het plangebied zijn zones
afgebakend voor bedrijvigheid binnen de
bestaande BPA’s

Het kanaal Roeselare-Leie is in de provincie de
belangrijkste secundaire waterweg.  Secundaire
waterwegen vervullen een ontsluitingsfunctie naar
het hoofwaterwegennet.

Binnen de gewenste landschappelijke structuur
staat het behouden en het versterken van de
landschappelijke diversiteit en herkenbaarheid
centraal.  In de omgeving van Wielsbeke worden
volgende elementen indicatief (en niet limitatief)
aangeduid als structurerende elementen en
componenten:
- de Leie als structurerend lineair element;
- de open ruimteverbinding tussen Bavikhove en
Ooigem naar de Gavers;
- de open ruimteverbinding tussen Wielsbeke en
Oostrozebeke.
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3. Op gemeentelijk niveau

3.1. GRS
Het GRS is goedgekeurd door de deputatie op 5
december 2002 en in herziening gesteld op 29
april 2009 door de gemeenteraad.

3.1.1. Algemene doelstellingen

 Vrijwaren van de gemeentelijke dynamiek
De dynamiek van Wielsbeke wordt vooral
gedragen door een sterke industriële en
ambachtelijke bedrijvigheid.  De gemeente zal

ernaar streven de eigen gemeentelijke dynamiek
– zowel op het vlak van bedrijvigheid
(ambachtelijke, industriële en agrarische) als op
het demografisch vlak – op te vangen en alle
kansen te gunnen, binnen de grenzen van de
ruimtelijke draagkracht.

Vanuit deze optiek worden de voorschriften voor
de bestaande en toekomstige bebouwing
geoptimaliseerd, de gemeentelijke infrastructuur
herschikt en maatregelen ingevoerd voor de
nabestemming van de bedrijfssite.

3.1.2. Globale concepten

 Werk aan de tuin
De industrie is in Wielsbeke sterk en overal
aanwezig.  Ondanks de wens om de dynamiek te
behouden, mag de industriële ontwikkeling niet
ten koste van de woon-kwaliteit gaan.  Een goed
gestructureerd economisch beleid kan hier in
belangrijke mate bijdragen tot het creëren van een
aantrekkelijke leefomgeving.  Belangrijk is hierbij
het duurzaam versterken van de relatie, de
directie wisselwerking tussen wonen en werken en
het optimaliseren van grootschalige bedrijvigheid
in een kleinschalig woonmilieu.  Een passende
landschappelijke integratie kan het beeld alleen
maar positief beïnvloeden.

 Kernen in de kering
Een grote economische dynamiek binnen een
gemeente brengt veel vervoersstromen met zich

mee.  Momenteel verlopen veel vervoersstromen
door de kernen waardoor er een gevoel van
onveiligheid heerst.  Deze situatie moet
omgebogen worden.  Tegelijk moet de kwaliteit
van de kernen ook op een ander vlak verbeteren.
De leefbaarheid in het algemeen kan verhogen.
Aandachtspunten die bij dit alle kunnen helpen
zijn:
- zin voor reconversie (bv. Van verlaten
bedrijventerreinen) en vervangende nieuwbouw
- nieuwe woongelegenheden die te creëren zijn om
te voldoen aan de lokale woonbehoeften, situeren
binnen inbreidingsprojecten met aandacht voor
een gedifferentieerd aanbod qua type, grootte en
prijsklasse.
- de kwaliteit van de publieke ruimte en publieke
voorzieningen.
- de inpassing van ambachtelijke bedrijvigheid.
- een vlotte toegankelijkheid voor langzaam
verkeer.

3.1.3. Gewenste ruimtelijke structuur voor de kern
Ooigem

 Compact en gedifferentieerd inbreiden en
herwaarderen van de verblijfsfunctie in de kern in
combinatie met een kwaliteitsvolle inrichting van
de nog te ontwikkelen gronden.

 Geen verdere uitdeining van het woongebied
naar het westen en het realiseren van doorsteken
naar het openruimte gebied naar het zuiden.

 De nederzettingstructuur beter te verankeren op
de Leievallei door verbindingen te maken van
langzaam verkeer.

 Er zijn geen nieuwe woongebieden voorzien.  Er
zijn nog heel wat bouwpercelen voorradig langs
uitgeruste wegen.  Er zijn wel enkele inbreidings-
en reconversie mogelijkheden aanwezig. Deze zijn
gelegen tussen de Schaapdreef en de
Wielsbeeksestraat en in de omgeving van de
begraafplaats.

 Gemeenschapsvoorzieningen zijn verspreid over
het gebied en vormen knooppunten voor een trage
wegennetwerk.  Deze knooppunten zijn, buiten het
plangebied de Sporthal en het
Ontmoetingscentrum en aan de zuidzijde, de
Leievallei. Binnen het plangebied is er de
kerkomgeving, de school en de begraafplaats.

 de inrichting van de wegen dient beter afgestemd
te worden op de verblijfsfunctie.  De snijpunten
van deze wegen dienen waardevoller en duidelijker
ingericht te worden.

 De toegang tot de kern van Ooigem, via de
Desselgemstraat is een poort en dient als dusdanig
benadrukt te worden.  Ook de poortfunctie van het
sluizencomplex dient verder uitgewerkt te worden

3.1.4. Strategische projecten

Inbreidingsprojecten: gebied voor exclusief wonen
en aanverwante activiteiten: Schaapdreef.
Dichtheden: richtdichtheid 18 woningen per ha
(spil 15-20 woningen/ha) in de statische sectoren
A00, a02, C00 en B001; elders minimum 12
woningen/ha, met een gemiddelde van 15
woningen/h over de totale gemeente.

Specifieke projecten: de aangeduide projecten VK
G. Gezellestraat en sociale appartementen A.
Marinplein met herinrichting plein, zijn in
uitvoering of reeds afgewerkt.

Er zijn geen nieuwe selecties voor bedrijvigheid
binnen het plangebied.  Voor de bestaande
bedrijvigheid is een standpunt ingenomen inzake
uitbreiding of nabestemming.

Voor de verkeers- en vervoerstructuur zijn
volgende wegen binnen het plangebied
geselecteerd:
Lokale verbindingswegen:
- Desselgemsestraat (vanaf 1e Linie-
Regimentstraat richting Desselgem)
- Bavikhoofsestraat (vanaf de G. Gezellestraat
richting Hulste)
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Lokale ontsluitingswegen:
- Wielsbeeksestraat

- Bavikhoofsestraat (vanaf Desselgemsestraat tot
G. Gezellestraat
- Desselgemsestraat (vanaf Bavikhoofsestraat tot
1e Linie-Regimentstraat.
-Oostrozebeeksestraat (vanaf Wielsbeeksestraat
tot Fabiolalaan)
De overige lokale wegen behoren tot de
verblijfsgebieden.

Lokale fietsroutes
- Bavikhoofsestraat – Wielsbeeksestraat –
Ooigemstraat – Stationsstraat
- Kloosterdreef

3.1.5 Selecties

De Paddebeek gelegen in het plangebied, is in het
GRS geselecteerd als lokale ecologische
infrastructuur, samen met de wegbermen van het
Jaagpad van de Leie en het kanaal

3.1.6. Maatregelen en acties binnen het
plangebied

Aanleggen van nieuwe of verbeteren fietspaden.

Voltooien van de route de Vlasschaard

Aanleg Kloosterdreef

Invoeren tonnagebeperkingen
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Gewenste structuur/planopzet

1.Algemeen

 Binnen het gebied zijn nog diverse ongebruikte
en uitgeruste percelen, welke onmiddellijk kunnen
ingevuld worden, o.m. in de Schaapdreef en de VK
Vlasmeers.

Verder zijn er nog binnengebieden welke
ontwikkeld kunnen worden en waarbij ook kan
rekening worden gehouden met voetgangers en
fietsdoorsteken.

Een inbreidingsproject is mogelijk in het
binnengebied van de begraafplaats.  Hier wordt
een uitbreidingsstrook voorzien voor nieuwe
begraafmethodes.  Het huidige bosje kan als park
worden uitgewerkt met doorgang van de Leopold
III-laan naar de Bavikhoofse straat en met
uitwerking van het resterend binnengebied als
wonen met open karakter.

Er zijn reconversiemogelijkheden van diverse
bedrijven, o.m. in de Wielsbeeksestraat en de
Oostrozebeeksestraat.

-  Vraag naar reconversie:
a. Het bedrijf Desmet Engineering nv:
metaalverwerkend bedrijf uit de
Wielsbeeksestraat: herlokalisatie naar Vaartstraat
III: omschakeling naar de functie wonen, met
aansluiting op de sociale woonwijk van de
P.Benoitstraat.

b. Bedrijfsgebouwen A. Lambrecht:
de oude bedrijfssite sluit aan op de verkaveling
van de Vlasmeers en geeft doorgang naar de
Oostrozebeekse straat: omschakeling KMO naar
wonen.
Aansluitend op deze nieuwe ontwikkeling kan er
ook geopteerd worden om een inbreiding te doen
door de grote achtertuinen van de
Wielsbeeksestraat mee op te nemen met tevens
de mogelijkheid om bij een mogelijke reconversie

van het bedrijf Granimar in de
Oostrozebeeksestraat, een bijkomende aansluiting
te maken naar de verdere uitbouw van de VK
Vlasmeers en op die manier de mogelijkheid
creëren van een goede mix van typologieën.  De
doorsteek naar de Oostrozebeeksestraat is enkel
gewenst voor voetgangers en fietsers.

- Onderzoek naar reconversie
a. Bedrijf Cuylle, Wielsbeeksestraat
gelegen aan een uitvalsweg in de nabijheid van
het kanaal en de brug
palend de site Unilin
bedrijf niet hinderlijk voor de omgeving
mobiliteit is niet hinderlijk:

verkeer via de Ooigemstraat naar N382
lage frekwentie

Gezien de situering en de lage hinder kan het
bedrijf blijven. Bij stopzetting is een invulling met
een woonproject meer aangewezen. Op die manier
kan op het straatbeeld langs de Wielsbeeksestraat
opgewaardeerd worden.

b. Bedrijf Intermetal Motors, Wielsbeeksestraat.
 gebouwen aan de straatzijde: geen
parkeermogelijkheid op eigen terrein.
 toegang tot de achterzijde van de gebouwen via
wegenis van W&Z.
 parkeerterreinen, opslag in open lucht en
overkapping zijn gelegen in de bestemming
Parkgebied: bouwovertreding (zie ANB)
 herlokalisatie aangewezen:

reconversie van de terreinen achteraan
naar effectief parkgebied

bedrijfsgebouwen kunnen blijven voor
kleinere bedrijven met weinig mobiliteit.
Omzetting naar of combinatie met wonen
mogelijk.

 binnen het ontmoetingsknooppunt rond het
St. Brixiuspolen worden diverse functies herzien:
- het vroegere gemeentehuis: het gebouw is niet
opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed.
Het is herhaaldelijk verbouwd en veranderd van
functie.  De indeling en de staat van het gebouw
lenen zich niet tot een openbare functie.  De

inplanting leent zich echter uitstekend voor het
bouwen van sociale woongelegenheden voor
alleenstaanden: 1 kamerappartementen of
studio’s.  Bovendien kan de benedenruimte
gebruikt worden voor kleinhandel of horeca
(frietkot).  Dit sluit dan aan bij de bestaande
activiteiten.
- het plein moet een grotere verblijfsfunctie
krijgen, door betere inrichting en uitbreiding
openbaar groen.
- de aanwezige historische elementen en restanten
van erfgoed moeten meer geaccentueerd worden
door passende ingrepen.
- de toegangen tot de dorpskern moeten meer
benadrukt worden door verkeersvertragende
middelen zoals versmalling van de rijbaan, andere
materialen en geleiders.
- Aan de oude pastorie kan een passende
bestemming worden gegeven en er kan een veilige
toegang van de parking naar de school gecreëerd
worden, via de tuin.
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2.Ontwerpend onderzoek

Binnen het gebied zijn een aantal potenties binnen
de verschillende deelstructuren:

2.1 de nederzetting

2.1.1 projectgebieden

er zijn diverse gebieden welke in aanmerking
komen voor inbreiding.  Het betreft grote
binnengebieden gekoppeld aan bestaande
woonconcentraties:

- gebied tussen Oostrozebeeksestraat en
verkaveling Vlasmeers

De ontwikkeling van de gronden dient aan te
sluiten bij de bestaande bebouwing van de
Vlasmeers, ook qua aard: open bebouwing binnen
het gebied.  Langs de Schaapdreef halfopen en
gesloten bebouwing.

Aan de zuidzijde kunnen gronden worden
ingenomen van vroeger bedrijf Lambrecht en diepe
tuinen van de Wielsbeeksestraat.De toegang wordt
voorzien via de verkaveling Vlasmeers, naar de
Oostrozebeeksestraat enkel fietsdoorgang. Hier
wordt een gevarieerde bebouwing voorzien en
aansluiting voorzien

Mogelijke invulling gebied palend aan de
Vlasmeers

- gebied in de Bavikhoofsestraat, palend aan de
begraafplaats

Er dient verder onderzoek te gebeuren naar
uitbreiding van de begraafplaats via masterplan.
Er is ruimte voorradig en er is vraag naar ruimte
voor nieuwe opties, zoals keldertjes voor urnen.

Het  is bovendien mogelijk om een parkgebied met
doorgang tussen de 1ste Linieregimentstraat en
Bavikhoofsestraat te voorzien.

Een beperkte inbreiding voor residentieel wonen
kan hieraan gekoppeld worden.
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2.1.2 reconversiegebieden van kleine bedrijven

Kleine bedrijfjes binnen het woongebied naar zone
voor wonen al dan niet aan uitgeruste weg of met
bijkomende ontsluiting.

- Hoek Wielsbeeksestraat-Peter Benoitstraat

Site Desmet Engineering nv
Voorstel: reconversie naar bescheiden wonen:
open en halfopen bebouwing, maximaal 24
woningen/ha (ongeveer 12 woningen) met
nevenactiviteit, binnen het woonvolume.  De
typologie gaat terug op de woningen van de Peter
Benoitstraat.  De bouwdiepte wordt beperkt
gehouden.

Voorstel invulling site Desmet Engineering

Bedrijf Intermetal Motors nv

- Het bedrijf is gelegen in woonzone en
heeft een grote buitenruimte in gebruik
aan de achterzijde, gelegen in parkgebied

- Er wordt toegang tot de achterzijde
verleend door W&Z, over terrein langs het
kanaal.

Voorstel: het bedrijf komt in aanmerking voor
herlocalisatie, er is geen uitbreiding mogelijk, de
omzetting van de bestemming van de huidige
buitenruimte is niet wenselijk en het bedrijf heeft
geen mogelijkheid tot privaat parkeren.  De
activiteiten vragen om een betere infrastructuur en
bereikbaarheid.  De achterzijde, gelegen in
parkgebied komt in aanmerking voor parkeerzone
voor toekomstige jachthaven, in ruil voor
parkeerterrein op het eiland van het Munkenhof.

site Intermetal-Motors

Bedrijf Granimar nv

- Bedrijf is gelegen in de kern, door de
ontwikkeling van de nieuwe industriële
weg kan de kern mettertijd heringericht
worden en is het bedrijf niet meer op zijn
plaats (laden en lossen, stof en
lawaaihinder)

- Bedrijf paalt ook aan de woonontwikkeling
rond de Schaapdreef

- Het bedrijf kan geen uitbreiding meer
krijgen

Voorstel: de nabestemming wonen te geven aan
het bedrijf en de ontwikkeling van de gronden, ook
de achterzijde open te houden voor wonen.

Situering Granimar
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2.2 Gemeenschaps- en nutsvoorziening

- Uitbreiding begraafplaats binnen parkomgeving,
gekoppeld aan een verbinding voor niet-
gemotoriseerd verkeer tussen de 1ste

linieregimentstraat en de Bavikhoofsestraat.

- Uitbreiding basisschool: mogelijkheid tot bouwen
van naschoolse opvang.
De uitbreiding kan voorzien worden aan de
achterzijde, op het terrein van de lange smalle
tuinen van de Desselgemsestraat en ten zuiden
door inname van een aanpalende woning en een
gedeelte van een bouwterrein daaropaansluitend.

- Uitbreiding kerkomgeving:  door herinrichting
van het dorpsplein en het innemen van een
aanpalend bouwterrein wordt de mogelijkheid
geschapen om parkeerplaatsen aan te leggen
achter de kerk en het geklasseerde monument met
de oude monumentale boom te herwaarderen.
Bovendien kan aan de pastorie en het vroegere
gemeentehuis een nieuwe functie gegeven
worden.  Een doorgang van de parking naar de
school moet de toegankelijkheid van de school
verbeteren.

Voorstel herinrichting kerkomgeving.

2.3 Netwerk van trage wegen

- Uitbreiding toegangen naar wandelpad rond
Leiemeander aan het kasteel van Ooigem.
Een betere binding met de waterkant vanuit de
kern is wenselijk om de affiniteit met de
natuurwaarden te vergroten.  Daarom worden
bestaande toegangswegen opgewaardeerd: de
Pontweg en een toegang vanuit de
Wielsbeeksestraat, welke momenteel tot aan een
achterliggende woning leidt.

- Wandel- en fietspadennetwerk rond de roterij
van de Leembosstraat
Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van trage
wegen rekening te houden met alle actoren.  De
roterij in de Leembosstraat en de oude Leiearm
zijn belangrijke gegevens in het cultuurhistorisch
verleden van de gemeente en dienen dan ook aan
de gemeenschap te worden opengesteld.

Daarnaast biedt de oude Leiearm een rijke
verzameling van fauna en flora, welke beschermd
dient te worden.  Het is dus niet wenselijk om een
wandelpad aan te leggen op de rand van de
Leiearm.

Binnen het gebied zijn een aantal potenties om
een interessant netwerk  van omgevingsrecreatie
op te bouwen met grote toegankelijkheid voor alle
bewoners en

Door een beperking van het aantal
parkeerplaatsen kan de roterij niet als startpunt
van wandelingen of fietstochten worden gezien.

De ontwikkeling van trage wegen is gekoppeld aan
de uitbreiding van bos en natuurwaarden.
Bij de ontwikkeling van nieuwe bebossing dient
rekening te worden gehouden met hetgeen in het
GRS wordt aangegeven als behoud van de open
ruimte van de Leievallei en de rand van Ooigem.
Nieuwe bebossing dient dan ook rekening te
houden met doorzichten.

Bij de uitwerking van het netwerk trage wegen
dient ook een oeververbinding tussen Waregem en
Wielsbeke te worden ingecalculeerd.  Deze kan
eventueel ook in het functioneel fietsnetwerk
worden ingeschreven.

Voorstel trage wegen en bijkomende bebossing,
aansluitend op bestaand wegennet
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2.4 Recreatieve voorzieningen

- Roterij Leembosstraat

- Jachthaven.

Roterij Leembosstraat

De site behoort tot het industrieel archeologisch
erfgoed en is bovendien uitstekend gelegen aan de
oude Leiemeander.  Het behoud is dan ook
prioritair en een goede invulling van functies is dan
ook een stimulerende factor. Het kan de start zijn
van de uitbouw van een netwerk industrieel
erfgoed.

Mogelijke invullingen zijn:
- rustpunt voor fietsers en wandelaars met reca –
faciliteiten.
- observatiepunt voor flora en fauna
- permanente tentoonstellingsruimte voor de
natuurwaarden rond de Leie
- tentoonstellingsruimte voor wisselende
tentoonstellingen rond erfgoed
- vergaderzaal – leslokaal
- buitenruimte: terrassen, fietsenstalling,
tentoonstellingspark
- conciërgewoning.

De site en de activiteiten zijn in de eerste plaats
gericht op de recreatieve fietser die als passant de
site aandoet, maar zal ook een functie hebben
voor de lokale bevolking. Gezien het aantal
autoparkeerplaatsen op de site best beperkt blijft
tot maximaal 3 plaatsen, dient in de communicatie
die rond de site en de activiteiten zal gebeuren,
sterk ingezet te worden op de bereikbaarheid met
de fiets. Sensibilisering van de bewoners omtrent
de waardevolle omgeving van de site en promoten
van de fiets om de site te bezoeken is dan ook
noodzakelijk. De gemeente zal deze flankerende
maatregelen meenemen bij iedere communicatie
die rond de site gebeurt.

Jachthaven

Voorstel studie Tritel voor inplanting jachthaven

De studie stelt voor om de jachthaven te situeren
op de aansluiting van de Leiemeander op de
gekanaliseerde Leie in de onmiddellijke omgeving
van de drietrapssluis.

Centraal komt het clubhuis met terrassen en
vlonders.  Parkeren kan op de huidige terreinen
van Intermetal Motors.  De parking wordt gelinkt
aan de jachthaven maar kan tevens als instappunt
dienen voor fietsers en wandelaars.  Het talud
tussen parking en meander wordt opgeladen met
een trappenpartij die kan fungeren als toegang tot
fiets en wandelroute maar tevens als rustpunt kan
dienen.

De verbinding tussen Munkenhofdreef en
Wielsbeeksestraat wordt rechtgetrokken ter
hoogte van de huidige parking en is enkel bestemd
voor fiets- en voetgangersverkeer. De huidige
parking wordt teruggegeven aan de natuur.  Het
eiland kan verder uitgewerkt worden met een
zichtwandeling op de kop.
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3. Uitleg planopbouw/zonering

Het plan is een samenvatten van diverse BPA’s en
herzieningen van BPA’s die samen met het
zuidwestelijk grensgebied het zuiden van de
deelgemeente Ooigem beslaat.

3.1 Gemengd woongebied
Deze zone omvat het oorspronkelijk woonweefsel
waar een groter aandeel aan nevenactiviteiten
voorkomt.  Het is niet wenselijk om af te stappen
van deze optie gelet het deel uitmaakt van het
functioneren van de gemeente en er geen
noemenswaardige problemen voorkomen.

3.2 Residentieel woongebied
Deze zone omvat voornamelijk recentere
residentiële verkavelingen.  Het is wenselijk van
deze wijken het eerder woonkarakter te behouden
en beperkte functies in nevenbestemming.
Hierdoor is het de bedoeling de kernfuncties in de
effectieve kern te houden en de rand van de
dorpskern een rustiger karakter te geven met een
meer open gevoel.

3.3 Woonprojectzone
Deze zone moet het mogelijk maken  om grote
ingesloten gebieden binnen het woongebied te
ontwikkelen.  De zones kunnen ontwikkeld worden
volgens de typologie van de bebouwing in de
omgeving.

3.4 Ambachtelijke zone met nabestemming wonen
Deze zone omvat een aantal kleinere bedrijven
waarvan de overlast aanvaardbaar is, maar die bij
het verdwijnen van de huidige functie beter geen
nieuwe ambachtelijke functie krijgen of die bij
vraag naar uitbreiding beter herlocaliseren naar
een geëigend terrein.  Als nabestemming wordt
geopteerd voor wonen.

3.5 Openbaar domein
Bestemd voor wegenis en zijn vrije ruimten.  De
rooilijnbreedte in ingetekend.  Bij heraanleg van
de wegenis wordt rekening gehouden met de
vooropgestelde categorisering.

3.6 Agrarisch gebied
Deze zone omvat de bestaande landerijen met de
bestaande hoeves.
Deze zone omvat de gewestplanbestemming
minus de zone ingenomen door het gewestelijk
RUP Leievallei.

3.7 Agrarisch gebied/Natuurverweving
Naar analogie met het gewestelijk RUP wordt deze
zone ingetekend als natuurverwevingsgebied.
Landbouw en natuur zijn er nevengeschikt. Zachte
recreatie is hier een complementaire functie.  In
het kader van uitbreiding kan bebossing worden
toegestaan mits rekening te houden met het
historisch cultureel landschap

3.8 Natuurgebied
Instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden is het hoofddoel binnen deze zone.
Recreatief medegebruik is een ondergeschikte
maar niet onbelangrijke nevenfunctie.  Hierbij
dienst rekening gehouden te worden met het
cultuurhistorisch landschap en de potenties die
reeds in het gebied aanwezig zijn. De oude
vlasroterij krijgt specifieke mogelijkheden
afgestemd op de eigenheid van de site en met de
bedoeling de duurzame instandhouding te
garanderen.

3.9 Parkzone
Deze zone omvat de bestaande parkzone rond de
Leiemeander van het kasteel te Ooigem.  De zone
wordt vooral ingezet voor recreatie: wandelen,
fietsen, visie en recreatie op het water( 8A).
Bovendien wordt hier een verbinding tussen
Leiemeander en gekanaliseerde Leie in
voorzien(8B). Het Kasteel van Ooigem krijgt
specifieke mogelijkheden afgestemd op de
eigenheid van de site en met de bedoeling de
duurzame instandhouding te garanderen.

3.10 Waterweg
Deze zone omvat de huidige loop van de rivier en
het kanaal.

3.11 Lokale ecologische infrastructuur
De beek dient steeds in open profiel behouden te
blijven, de waterafvoer moet gegarandeerd blijven
en waar mogelijk kan de ecologische
verbindingsfunctie versterkt worden door het
aanbrengen van beekbegeleidend groen of het
accentueren van de beek met opgaande
groenelementen zodat deze ook in het landschap
sterker geaccentueerd wordt als grens tussen open
ruimte en bebouwing. In het RUP worden de
juridische mogelijkheden voor deze ingrepen
verankerd, daarbij dient het ruimen van de beek
steeds mogelijk te blijven. Er wordt ook een
bouwvrije strook van 10m gerespecteerd te
worden (zijde agrarisch gebied) waarin geen
agrarische bebouwing is toegestaan.

3.12 Gemeenschaps- en nutsvoorziening
Binnen deze zone liggen verschillende openbare
functies van uiteenlopende aard: kerk en
kerkplein, school en begraafplaats.
Voor al deze functies wordt een aangepast
programma voorzien.
Kerk en kerkplein: herwaardering van het
monument en zijn omgeving
School: uitbreidingsmogelijkheden te voorzien
door nieuwe maatschappelijke doelstellingen
Begraafplaats: mogelijkheden tot herinrichting,
uitbreiding en aanpassing omgeving.
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Toetsing

1. Watertoets

Doorheen het gebied lopen diverse waterlopen,
sommige overwelfd.  Deze zijn geklasseerd in 3de

categorie.
Langs en door het gebied loopt de Paddebeek,
geklasseerd in 2de categorie.
De Paddebeek stroomt naar de gekanaliseerde
Leie.  De kleinere beken monden uit in de oude
Leiemeander, de gekanaliseerde Leie en de
Paddebeek.

Kaart: Hellingkaart

Het terrein is vrij vlak, slechts lokaal zijn kleinere
reliëfverschillen opgenomen.
Rond de Leie en de Leiemeanders is het terrein vrij
vlak. Vooral de beekvalleien en de omgeving van
de Leiemeanders zijn erosiegevoelig.

Kaart: Erosiekaart

De randen van de Leiemeanders en de vallei van
de Paddebeek zijn niet infitratiegevoelig, alsook de
aansluiting van de Leie met het kanaal Roeselare-
Leie.

Kaart: Infiltratiegevoeligheid
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Kaart: grondwaterstromingsgevoelig

De randen van de Leiemeanders en de vallei van
de Paddebeek zijn grondwaterstromingsgevoelig,
alsook de aansluiting van de Leie met het kanaal
Roeselare-Leie.

Kaart: Overstromingsgevoeligheid –
watertoetskaarten (2011)

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat
delen van het RUP overstromingsgevoelig zijn, met
name effectief overstromingsgevoelig de zone van
de oude Leiemeander aan de grens met Bavikhove
en een kleine zone aan het begin van de beek die
hierin uitmondt.
Mogelijke overstromingsgebieden situeren zich
rond de andere waterlopen en de Leiemeander aan
het kasteel van Ooigem.

Kaart: Overstromingskaart
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Kaart: waterlopen in het gebied

Uit de recente atlas van de waterlopen blijkt dat
het gebied dat overstromingsgevoelig is gelinkt is
aan een overwelfde beek de WL 21.B, waardoor de
waterberging niet meer voldoende gegarandeerd
wordt.  Om de wateropvang opnieuw te
verzekeren dienen maatregelen te worden
genomen, zoals het terug open maken van deze
waterloop.

Het plan betreft enerzijds de bestendiging van de
bestaande toestand en anderzijds de mogelijkheid
tot de verdere ontwikkeling van een aantal
inbreidingsprojecten. Deze hebben een toename
van de verharde oppervlakte tot gevolg, wat een
effect kan hebben op de bestaande
waterhuishouding zoals infiltratie en oppervlakkige
afstroming naar de verschillende waterlopen in de
omgeving van het plangebied.
Nieuwbouwwoningen dienen voorzien te worden
van een aansluiting op een gescheiden
rioleringsstelsel.
Nieuwbouwwoningen zijn verplicht water te
bufferen met verplicht hergebruik.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening

inzake hemelwaterputten, buffer- en
infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer
van afvalwater en hemelwater legt op dat het
opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig
moet toegepast worden en indien dit niet kan, ter
plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd
en vertraagd afgevoerd.
Anderzijds zal door het behoud van de open
ruimte, die samenvalt met de effectief
overstromingsgevoelige gebieden- het effect op
het watersysteem tot een minimum herleid
worden.

2. Toetsing aan structuurplan

Onderhavig RUP is een uitvoering van het GRS
Wielsbeke.
Binnen het GRS werd beoogd om de woonzones te
veralgemenen en complementaire functies als
nevenbestemming in het gebied toe te laten.
Bedrijven die wensen te herlokaliseren dienen een
nabestemming te krijgen of dienen er reconversie
- projecten mogelijk gemaakt te worden.  Het
wonen dient de mogelijkheid te krijgen compact en
gedifferentieerd uit te breiden, door inbreiding.  In
Ooigem betekent dit concreet dat de beschikbare
gronden langs uitgeruste wegen worden ingevuld.
Verder wordt het St. Brixiusplein geselecteerd als
sociaal ontmoetingsknooppunt, waarbij het plein
en zijn omgeving worden geselecteerd als
strategisch project van openbare ruimte.

Onderhavig RUP gaat de voorschriften van diverse
oudere BPA’s samen nemen in 1 algemeen RUP.
Hierbij worden grote delen als woongebied
afgebakend waar binnen in de nevenbestemming
complementaire functies kunnen voorzien worden
of verder gehandhaafd.  Bedrijven die wensen te
herlokaliseren krijgen een nabestemming in het
woongebied.
Binnen het strategisch sociaal –
ontmoetingsknooppunt, de dorpskern,  worden
diverse bestaande functies herzien.
 het gemeentehuis krijgt een
woon/handel/horecafunctie met specifieke
typologie

 de verblijfsfunctie van het plein wordt vergroot.
 de historische elementen worden beter
benadrukt.
 inzake verkeer worden de toegangen tot het plein
geaccentueerd
 de oude pastorie en de tuin krijgen een nieuwe
functie en er wordt een veilige toegang naar de
school gemaakt voor traag verkeer.
Deze maatregelen kaderen in de herwaardering
van de dorpskern en het diversifiëren van het
woongebeuren.

3. Trage wegentoets

Aan de huidige primaire wegenstructuur in de site
wordt niet gewijzigd.  Kleine uitbreidingen zijn
voorzien bij bijkomende verkavelingen of
inbreidingen.  Er worden geen bijkomende
doorgangswegen gecreëerd.
Bestaande trage wegen worden behouden en
bijkomende doorsteken voorzien bij nieuwe
ontwikkelingen, indien de mogelijkheid zich
aanbiedt.

4. Landbouwtoets

Er worden geen bijkomende landbouwgronden
aangesneden ten opzichte van de
gewestplanzonering.

5. Milieu-effectentoets

In het kader van het RUP werd een onderzoek
tot mer uitgevoerd. De eindconclusie van het
onderzoek is in bijlage terug te vinden.
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Op te heffen voorschriften

Gewestplan
Bij het van kracht worden van dit RUP zullen de
bestemmingen en bijhorende voorschriften van het
gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17 -12-1979)
opgeheven worden voor die percelen die gelegen
zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP, en
vervangen door de bestemmingen en voorschriften
van onderhavig RUP. Volgende
gewestplanbestemmingen worden opgeheven:

Woongebied

Parkgebied

Agrarisch gebied

Natuurgebied

BPA’s en RUP’s

Bijna het volledige gebied wordt bedekt door
geldende BPA’s.  Deze komen te vervallen voor dit
gebied wanneer onderhavig RUP wordt
goedgekeurd.  Volgende voorschriften worden dan
opgeheven.

BPA nr 5 Wielsbeeksestraat, voor zover ze
binnen de zone van het RUP gelegen zijn:
- zone 1 t.e.m. 3 woongebouwen-woningen met
nevenbestemming detailhandel, diensten, horeca,
kantoren
- zone 4 bergplaatsen en garages
- zone 5 gemeenschapsuitrustingen
- zone 6 ambachtelijke bedrijfsgebouwen-
bergplaatsen, niet storend voor de omgeving met
nevenbestemming bergplaatsen en garages,
woongebouwen-woningen.
- zone 7 landbouw
- zone 8 ambachtelijke bedrijfsgebouwen-
bergplaatsen, detailhandel, diensten, horeca,
kantoren, niet storend voor de omgeving
bergplaatsen en garages, met nevenbestemming
woongebouwen-woningen.
- zone 9 tuinstroken tussen voorgevel en rooilijn
(voortuinstrook) en tussen zijgevel en
zijperceelsgrens (zijtuinstroken) alleen groen is
toegelaten. Verhardingen voor voetpaden

terrassen en rijstroken.
- zone 10 deel van het perceel anders dan zone 9
en dan de bebouwde delen: tuin.
- zone 11 water
- zone 12 openbare weg
- zone 13 openbaar voetpad
- zone 14 parkgebied met nevenbestemming
Verhardingen voor voetpaden terrassen en
rijstroken.
- zone 15 privaat park
- zone 16 openbaar park
- zone 17 openbaar voetpad.

BPA nr. 2 Schaapdreef voor zover ze binnen de
zone van het RUP gelegen zijn:
zone 1 t.e.m. 3 woongebouwen – woningen
zone 4 woongebouwen – woningen met als
nevenbestemming detailhandel, diensten horeca,
kantoren, bergplaatsen – garages – vrije
tijdsbesteding.
zone 5 , bergplaatsen – garages – vrije
tijdsbesteding.
zone 6 ambachtelijke bedrijfsgebouwen –
bergplaatsen, niet storend voor de omgeving.
zone 7 tuinstroken tussen voorgevel en rooilijnen
(voortuinstroken) en tussen zijgevel en
zijperceelsgrens (zijtuinstroken), met als
nevenbestemming verhardingen voor voetpaden,
terrassen en rijstroken.
zone 8 deel van het perceel anders dan T en dan
de bebouwde delen van de bouwstroken met als
nevenbestemming verhardingen voor voetpaden,
terrassen en rijstroken en bergplaatsen.
zone 9 Openbaar groen: parken, speeltuinen,
wegen voor voetgangers.
zone 10 deel van het perceel anders dan T en dan
de bebouwde delen van de bouwstroken met als
nevenbestemming verhardingen voor voetpaden,
terrassen en rijstroken en bergplaatsen.

BPA nr. 2A Schaapdreef
zone 1 voor open- en halfopen bebouwing
zone 2 voor aaneengesloten bebouwing
zone 3 voor bijgebouwen
zone 4 voor ambachtelijke bedrijven en KMO
zone 5 non aedificandi

zone 6 voor koeren en hovingen
zone 7 bufferzone (groenzone)
zone 8 voor private parkeerplaatsen, laad en
losplaatsen
zone 9 voor wegen een bij horende vrije ruimten
zone 10 aslijn voor nieuw aan te leggen wegen en
daarbij horende ruimten
zone 11 voor nieuw aan te leggen private
garagewegen en ontsluitingswegen

BPA nr. 3a Molendreef
zone 1 woonbebouwing voor gesloten woningbouw
zone 2 toegang en toerit tot ondergrondse
autostelplaatsen
zone 3 koeren en hovingen
zone 4 afsluitingen
zone 5 algemeen

BPA Marktplaats (bis)
Strook voor openbaar plantsoen
Strook met openbare bestemming
Strook voor aaneengesloten bebouwing
Strook voor open woningbouw
Strook voor bijgebouwen
Strook voor koeren en hovingen
Strook voor wegenis

Op te heffen verkavelingen:

Volgende verkavelingsvergunningen en wijzigingen
binnen het gebied komen te vervallen bij
goedkeuring van onderhavig RUP

V18/1 tot V18/6
V60/1
V62/1
V63/1
V67/2
V175/1 tot V175/2
V134/1
V185/1
V187/1
V197/1

Verkaveling V223/1, V223/2 en V223/3 blijft
behouden.
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Ruimtebalans

Gewestplan / BPA / RUP
Opp
(ha) RUP opp

CATEGORIE WONEN 39,74 CATEGORIE WONEN 41,28

CATEGORIE BEDRIJVIGHEID 3,06 1 Gemengd woongebied 12,43

2 Residentieel woongebied 16,96

3 Woonprojectzone 3,04

4 Ambachtelijke zone met nabestemming
woonprojectzone/gemengd woongebied 2,00

5 Openbaar domein 6,91

CATEGORIE LANDBOUW 27,74 CATEGORIE LANDBOUW 26,96

6 Agrarisch gebied 20,62

7 Agrarisch gebied/natuurverweving 6,34

CATEGORIE OVERIG GROEN 18,39 CATEGORIE OVERIG GROEN 19,38

8 natuurgebied 13,23

9 parkgebied 6,15

CATEGORIE LIJNINFRASTRUCTUUR 1,37 CATEGORIE LIJNINFRASTRUCTUUR 1,04

10 Waterweg 0,95

11 Lokale ecologische infrastructuur 0,09

CATEGORIE GEMEENSCHAPS- EN
NUTSVOORZIENINGEN 0,74

CATEGORIE GEMEENSCHAPS- EN
NUTSVOORZIENINGEN 2,40

12 Zone voor gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen 2,34

Totaal 91,05 Totaal 91,05
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Planschade / planbaten

Volgens art. 2.2.2 van de Codex Ruimtelijke
Ordening dd. 27 maart 2009, dient in een RUP een
register te worden opgenomen, al dan niet
grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die
aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in art. 2.6.1, een
planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een
compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of 3, van
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid.

Het register planbaten/planschade/ compensatie
wordt grafisch voorgesteld op plan 4 van de
plannenbundel. Deze kaart is het register, zoals
bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8°
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van
de percelen waarop een bestemmingswijziging
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.

De regeling over de planschade is te vinden in

artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse

Codex Ruimtelijke Ordening.

De regeling over de planbatenheffing is te

vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De regeling over de kapitaalschadecompensatie

is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van

het decreet van 27 maart 2009 betreffende het

grond- en pandenbeleid.

De regeling over de gebruikerscompensatie is

te vinden in het decreet van 27 maart 2009

houdende vaststelling van een kader voor de

gebruikerscompensatie bij

bestemmingswijzigingen, overdrukken en

erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

De opname van percelen in dit register houdt niet
in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of
dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor
elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per
individueel geval beoordeeld worden. Het register
kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden.

Planbaten en planschade

Planbaten
In toepassing van art. 2.6.4 van de Codex R.O. is
onder bepaalde voorwaarden een planbatenheffing
verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan een in het art. 2.6.4 opgesomde
bestemmingswijziging doorvoert waardoor de
ontwikkelingsmogelijkheden van de gronden
verhogen.  Deze heffing zal verschuldigd zijn bij
een transactie of na het afleveren van een
vergunning.

Het deel van het plangebied dat wordt omgezet
van:

zone voor ambachtelijke bedrijvigheid

(categorie ‘bedrijvigheid’) naar zone voor

‘gemengd woongebied of woonprojectzone

(categorie ‘wonen‘)

zone voor ‘gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut’ (categorie ‘gemeenschaps- en

nutsvoorzieningen‘) naar zone voor wonen

(categorie ‘wonen’)

kan mogelijks aanleiding geven tot planbaten.

Planschade
In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O.
kan onder bepaalde voorwaarden een
planschadevergoeding worden toegekend indien op
basis van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan een perceel niet in aanmerking
komt voor het afleveren van een vergunning tot
bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor het

inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan
wel het geval was.

Het deel van het plangebied dat wordt omgezet

van:

zone voor wonen (categorie wonen) naar zone

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar

nut (categorie ‘gemeenschaps- en

nutsvoorzieningen’)
kan mogelijks aanleiding geven tot planschade.

Compensatie

Geen



Wielsbeke  november 2013  RUP OOIGEM – ZUID 32

Motivering onteigening
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Planproces

1.Ontheffing mer-plicht

De ontheffing tot opmaak van een plan-mer is
toegekend op 24 april 2013.

2.Voorontwerp

Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt
aan volgende instanties:
 agentschap ruimte & erfgoed prov. West-
Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar
 dienst ruimtelijke planning provincie West-
Vlaanderen.
 departement RO Vlaanderen, agentschap RO
Vlaanderen
 departement RO Vlaanderen, agentschap wonen
 GECORO
 departement Landbouw en Visserij
 De Lijn
 departement mobiliteit en openbare werken
 waterwegen en zeekanaal

Onderhavig plan is besproken op de plenaire
vergadering 12 september 2012

3.Ontwerp

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad:
27 juni 2013

Bijlagen

Eindadvies mer

Verslag plenaire en adviezen

Evaluatie bouwkundig erfgoed









Ruimtelijke planning

J.Vanderheyden

ruimtelijkeplanning@wielsbeke.be
056/67 32 13

Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke

Wielsbeke 12/09/2012 Verslag plenaire vergadering
RUP OOIGEM-ZUID

______________________________________________________________________

Aanwezig

Mevr. Eline Hostens ANB

Dhr. Humbert Vervaeke WenZ

Dhr. Matthias Dobbels Provincie West-Vlaanderen RP

Mevr. Kaat Smets dep. RWO West-Vlaanderen

Mevr. Jos. Vanderheyden Gemeente Wielsbeke RP

Mevr. Magali Penninck Gemeente Wielsbeke Grondgebiedzaken

Dhr. Bruno Debrabandere  Gemeente Wielsbeke gemeentesecretaris

Dhr. Jan Stevens Gemeente Wielsbeke burgemeester

_______________________________________________________________________

Verontschuldigd

Mevr. Sarah Denys Bloso

Mevr. Annelore Kinds De Lijn

Dhr. Fernand Verlinde Gecoro

Dhr. Koert David Onroerend Erfgoed

Mevr. Mia Lammens Toerisme Vlaanderen

Dhr. Jeroen Bouvyn Provincie West-Vlaanderen dienst Waterlopen

Dhr. Pieter Van Vlaenderen Wonen West-Vlaanderen

Dhr. Johan Verstrynge Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

_______________________________________________________________________

Inleiding

In het kader van de plenaire vergadering werden, conform het besluit van de Vlaamse

Regering van 11/05/01 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen en

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen,

volgende instanties om advies gevraagd:

 Ruimtelijke Ordening, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

 Deputatie West-Vlaanderen, ruimtelijke planning

 ANB

 Waterwegen en Zeekanaal afdeling Bovenschelde

 Bloso

 De Lijn

 De GECORO

 Onroerend Erfgoed

 Toerisme Vlaanderen

 Deputatie West-Vlaanderen, dienst Waterlopen
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 Wonen West-Vlaanderen

 Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

_______________________________________________________________________

Volgende instanties hebben advies uitgebracht

ANB

WenZ

Provincie West-Vlaanderen RP

dep. RWO West-Vlaanderen

Bloso

De Lijn

Gecoro

Onroerend Erfgoed

Toerisme Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen dienst Waterlopen

Wonen West-Vlaanderen

Het advies van Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling werd pas toegezonden op 13

september via e-mail

_______________________________________________________________________

Bespreking

Algemene opmerking: er is een verschil tussen de nummering van de zones aangeduid in

de legende van het plan en de nummering van de stedenbouwkundige voorschriften.

1. De schriftelijke adviezen van instanties, niet aanwezig op de vergadering

1.1 De Lijn: vraagt de opname van het openbaar vervoer binnen het kader van de

bestaande vervoersstructuur: er zijn 4 haltes binnen het gebied, vlotte bereikbaarheid is

een voorwaarde.  Gunstig advies onder voorwaarde. De toelichting zal aangevuld
worden.

1.2 De Gecoro: vraagt dat alle storende bedrijven binnen het plangebied worden

opgenomen met nabestemming wonen en de bestemming woonkorrel en reconversie van

bedrijfsgebouwen aan de 1ste Linieregimentstraat. Bedoelde bedrijven zijn reeds
opgenomen met nabestemming wonen.  Er wordt niet ingegaan op de vraag tot
opname bestemming woonkorrel.

1.3 Erfgoed: stelt dat er onderscheid dient gemaakt te worden tussen beschermd erfgoed

en vastgesteld bouwkundig erfgoed. Verder wordt voorgesteld om voor beschermde

landschappen specifieke voorschriften op te maken om het behoud te verzekeren,

gebaseerd op de motivering van de beschermingsprocedure.

Voor de roterij dienen meer programmavoorschriften opgemaakt te worden.

Er wordt verder gesteld dat er stedenbouwkundige voorschriften dienen opgemaakt te

worden voor de beschermde monumenten en dat voor onroerend erfgoed de

voorschriften te algemeen zijn en dat er een evaluatie dient gemaakt te worden binnen

het onroerend erfgoed en dat er eventueel aanvullingen dienen gemaakt te worden.  Er

dient een gabarit vastgelegd te worden voor pleinen.
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De vertegenwoordiging van de provincie stelt voor het principe van stad Harelbeke nader

te bekijken en de procedure te overwegen, zijnde een indeling in 3 klassen: niet te

behouden, deels te behouden en volledig te behouden.  Indien de gemeente dit voorstel

volgt hoeft geen nieuwe plenaire vergadering geregeld te worden, het voorstel moet wel

afgetoetst worden bij Erfgoed.

Het voorstel wordt voorgelegd aan het College

1.4 Toerisme Vlaanderen geeft een gunstig advies en adviseert om op de parking van de

jachthaven een minicamping en staanplaats voor kampeerauto’s te voorzien.  Toerisme

Vlaanderen vraagt om in voorschriften van de woonzones  en het agrarisch gebied ook

kleinschalig logies te voorzien. Er wordt gesteld dat binnen de voorschriften van
het woongebied en het agrarisch gebied deze mogelijkheid bestaat  en in het
agrarisch gebied dit zelfs ondersteund wordt door de provincie.  Wat betreft
minicamping en staanplaats voor kampeerauto’s wordt gesteld dat Wielsbeke
toeristisch te beperkt is en bovendien de draagkracht hiervoor te klein is.
Bovendien is er een minicamping en staanplaats voor campers voorzien in
St.Eloois-Vijve aan de brug over de Leie.

1.5 Provincie West-Vlaanderen dienst Waterlopen stelt dat gelet het gebied in een

mogelijk/effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen is dat bijkomende voorwaarden

dienen opgelegd te worden bij verhardingen >1000m² zijnde de aanleg van een

bufferbekken van 330m³/ha verharde oppervlakte met een vertraagde leegloop van

10l/sec/ha verharding.

Bovendien blijft de erfdienstbaarheidstrook van 5m langs beide oevers behouden voor

waterlopen van 2de en 3de categorie en vrij blijven van bebouwing, beplanting,

reliëfwijziging.

De waterloop van 3de categorie (WL.21B) opnieuw in open profiel uitvoeren in het kader

van de visie van de Leievallei.

De voorwaarden zullen opgenomen worden in de algemene stedenbouwkundige
verordeningen.  Het openmaken van de beek 2de categorie wordt opgenomen in
de algemene beleidsopties voor het gebied.

1.6 Wonen Vlaanderen

Positief advies voor:

- nabestemming wonen voor bedrijvensites

- aandacht voor voetgangers- en fietsersverbindingen.

Raden aan een inrichtingsstudie te maken voor de nieuwe verbindingen

Negatief voor de verschillen tussen tekst en plan. Er wordt nota genomen van de
opmerkingen.

1.7 Bloso stelt dat het plan veel aandacht schenkt aan sport en recreatie bij de woonkern

en adviseert de voorzieningen voor een polyvalent speel- en sportveldje en een fit-o

meter. Er wordt nota genomen van de opmerkingen.

2. Adviezen van instantie aanwezig op de vergadering

2.1 Waterwegen en Zeekanaal meldt dat:

- de officiële naam van de waterloop De Leie is en niet Leiekanaal.

- het kanaal Roeselare-Leie als secundaire weg is ingedeeld in het RSV

- momenteel is er bij WenZ enkel sprake van een aanmeerplaats i.p.v.een jachthaven

De gemeente blijft dit voorstellen en heeft de jachthaven recent nog aangekaart op de
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vergadering van de klankbordgroep Seine-Schelde

- de overstromingsdynamiek mag niet verstoord worden, afwatering van opwaartse

percelen dient gegarandeerd te worden

- toevoegen van zoneringsplan

- screeningsnota bezorgen aan WenZ

- verwijzen naar de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en decreet integraal

waterbeleid

- toevoegen in zone agrarisch gebied: gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater

- mogelijkheden creëren voor een groendak

- beperking verharding tot 50% (pag. 13)

- waterafvoer vermelden in ambachtelijke zone

- tekst over jaagpaden aanpassen volgens voorstel WenZ

- bij oeverbeheer toevoegen: indien dit technisch mogelijk is.

- parkzone rond het sluizencomplex kan niet, de inkleuring dient aangepast te worden,

volgens RUP Kanaalzone West.

Het plan zal aangepast worden aan de hand van de suggesties van WenZ en
jachthaven/aanmeerplaats

2.2 ANB adviseert volgende aanpassingen:

- in de toelichting te vermelden dat er VEN en IVON gebieden aanwezig zijn

- landbouw en natuurgebied zijn nevengeschikt (niet ondergeschikt)

- geen bootactiviteit in de meander

- parkgebied aan kasteel aanpassen aan gewestplanbestemming natuurgebied

- perceel aan de leiemeander (Bavikhove) niet mee onteigenen: dit perceel maakt deel

uit van project rivierherstel: potentie om in te richten als natte natuur

- recreatieve verbindingen te bespreken in begeleidingscommissie: intekenen wandelpad

legt hypotheek om verdere inrichtingsplannen

- overdruk cultureel recreatief punt enkel op kadastraal perceel roterij

- deel oppervlakte water: niet op de meander aan Bavikhove.

- er is onduidelijkheid m.b. onteigenende overheid.

- ANB zal informeren met grondenbank over de betrokken percelen en terugkoppelen

naar de gemeente.

Volgende aanpassingen worden gedaan aan het document: VEN en
IVONgebieden aangeduid, vermelding nevengeschikt, aanpassing parkgebied
aan kasteel, oppervlakte water intekenen als natuurgebied.  De andere
opmerkingen zullen verder besproken worden.

2.3 Deputatie West-Vlaanderen

- Technische opmerkingen:

 inkleuring en toelichting Cuyle zijn verschillend

 nummers op plan en in legende stemmen niet overeen

 arcering watergebonden recreatie is verschillend met de legende

 overdruk groenbuffer moet naar ambachtelijke zone

 bijgebouwen in zone 1 met meer dan 40m² aangeduid met pijl

 onderscheid in voorschriften nabestemmingen ontbreekt

 geen voorschriften voor fietsbrug

 indicatieve aanduidingen: ganse tracé en aantakkingspunten niet indicatief.

 aanvulling onteigeningsplan
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-Overeenstemming RSV-PRS

 Minimale dichtheid van 15 woningen/ha vertolken binnen de stedenbouwkundige

voorschriften.

-Overeenstemming met GRS Wielsbeke

 Garantie inbouwen voor compacte gedifferentieerde manier inbreiden

 Poortelement in Desselgemstraat inbouwen in de voorschriften

 Meer voorschriften voor afwerking kern-open ruimte, o.a. Paddebeek als

ecologische infrastructuur

 Bouwvrij agrarisch gebied aanduiden, compacte hoevebebouwing.

-Inhoudelijke opmerkingen

 Uitbreiding Vlasmeers: typologieën en koppeling bedrijf Granimar doorwerken in

de stedenbouwkundige voorschriften

 Reconversie Desmet Engineering: maximale bebouwing van 24 woningen

opnemen in stedenbouwkundige voorschriften

 Stedenbouwkundige voorschriften voor wegenis volgens categorisering.

- Roterij: motivering voor mogelijkheden aanpassen aan de beperking tot 3

parkeerplaatsen.

- Stedenbouwkundige voorschriften

 Bepaling kleinhandel verordenend inschrijven

 Bepaling evolueren vergunde bedrijvigheid beter uitleggen

bij nabestemming definiëren bij welke zonevoorschriften van kracht worden

- Overige opmerkingen

 Geen ruimtebalans, wenselijk een kaart met planbaten/schade opmaken

 Doel onteigening percelen in de Desselgemstraat onduidelijk

 Woningdichtheid bij nabestemming aanduiden als minimale dichtheid van

15 woningen.

 Toegelaten bouwhoogte in ambachtelijke zone aanvullen: maximaal afstand

perceelgrens met een maximum van 12m

 Parkgebied: maximale oppervlakte schuilhokken aanduiden en opgeven

of woning in parkgebied vergund is.

- Watertoets: vergelijking huidige en vroegere kaart

- Digitale uitwisseling.

De aanpassingen worden doorgevoerd

 RWO Vlaanderen

- Vorm

 Overdrukzones niet koppelen aan een aparte categorie

 Parkgebied krijgt categorie “overig groen”

 Opheffing plannen: bij goedkeuring RUP ook het gewestplan

 Overzicht conclusies verplichte effectenrapporten en ontheffingsbeslissingen

opnemen, eens gekend.

- Overeenstemming RSV

 Minimum dichtheid 15 woningen/ha aanduiden

 Vermelden dat er geen nieuwe zonevreemde woningen kunnen

 Duidelijker voorschriften voor zonevreemde woningen

- Overeenstemming gewestelijke of provinciale RUP’s
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 Geen afwijkingen mogelijk

 In het gemeentelijk RUP strengere voorschriften voor de roterij, voorwaarden

dienen overgenomen te worden: bestaand volume en niet verkrot

 Voorwaarden inzake zonevreemde activiteiten overnemen van het

gewestelijk  RUP

- Overeenstemming met het GRS

 Extra parkeerplaatsen aan de kerk: geschikte ingreep?

 Voorschriften inzake bebouwing in de open ruimte scherper stellen

 Paddebeek als lokale ecologische structuur grafisch aanduiden

 Uitbouw cultureel recreatief punt mag de omgeving en de natuurwaarden

niet domineren.

 Agrarisch gebied: bouwvrije stroken aanduiden.

- Planinhoud en voorschriften

 Op elkaar afstemmen van voorschriften en legende plan

 Bestemmings- en inrichtingsvoorschriften in juiste context plaatsen

 Afstemming van de ambachtelijke zones

 Voorschrift doorgang fietsers en voetgangers aanpassen : helling slechts 4%

- Aspect water

 De nieuwe watertoetskaarten dienen gebruikt te worden.

De aanpassingen worden doorgevoerd

Voor verslag

J. Vanderheyden

Gemeente Wielsbeke







































































































 

 

 

 

 

 

 

 

1ste Linieregimentstraat nr. 18. 
 "Hof ter Leiesplete", historische hoeve  Deels verhard en begraasd erf met mestvaalt, zowel toegankelijk langs het zuiden 
als het zuidwesten via een eenvoudig ijzeren hek.Ten oosten, eenlagig woonhuis van negen traveeën onder zadeldak (Vlaamse 
pannen). Verankerde en witgekalkte gevel op zwarte plint, rechthoekige vensteropeningen met bewaarde ramen en luiken en 
betegelde onderdorpels. Twee linkertraveeën mogelijk van latere datum, cf. grotere muuropeningen. Deur met gedeeld 
bovenlicht, gevat in vooruitspringende deuromlijsting. Daarnaast een cirkelvormig bronzen plaatje met embleem van Mgr. De 
Brabandere: een hand gevuld met pijlen en de bijhorende spreuk "VEREENIGING - UNION". 
Zuidelijke zijgevel met vlechtingen en rechthoekig venster onder houten latei. Kleine parallelle aanbouw onder zadeldak met 
lagere nok. Onderkelderd volume voorzien van klein beluikt venstertje en oculus in de top. 
Oostelijke gevel met enkele getraliede vensteropeningen, o.m. twee opkamervensters (twee rechtertraveeën). Kleine aanbouw 
onder lessenaardak en haakse aanbouw onder zadeldak met schoorsteen (lagere nok dan hoofdvolume). Ten noorden, een 
witgekalkte schuur met wagenhuis onder overkragend zadeldak (mechanische pannen, nok haaks op woonhuis) gesteund door 
kraagstenen op de hoeken. Rechte muuropeningen onder I-profiel. Hoge poort ten westen. Laaddeur onder haaks zadeldakje. 
Vlechtingen in westelijke zijgevel en in topgevel boven laaddeur (l.g. niet authentiek). Aanbouw onder lessenaardak en 
afgeronde hoek ten westen. Verankerde, witgekalkte stal op zwarte plint en onder zadeldak (mechanische pannen, nok haaks 
op woonhuis), aan erfzijde geknikt overkragend en geschoord dak. Erfgevel gekenmerkt door tudorboogvormige deuropeningen 
voorzien van houten, deels beluikte deurtjes. Deels bewaarde voorliggende bakstenen stoep. Zijgevels o.m. met laadluik. 
Straatgevel met getoogde vensteropeningen en rechthoekige deur- en poortopening, centraal laadluik onder haaks zadeldakje. 
Interieur: plafond in de vorm van troggewelfjes en slieten in blauwe hardsteen. 
Ten oosten van het erf, een verankerd witgekalkt schuurtje op zwarte plint met getoogde muuropeningen Recente hangar ten 
westen. 

De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De hoeve is een enig resterende getuigenis van het agrarisch verleden van 
deelgemeente Ooigem en de gebouwenconfiguratie is volledig bewaard en gesitueerd in een omgeving met voldoende open 
ruimte om het geheel tot zijn recht te doen komen.  Hierdoor is het wenselijk het geheel van gebouwen te behouden. 

 

 

Leembosstraat z.nr.  
Vlasfabriek gelegen langs oude Leiearm Roterij uit beton bestaande uit zes + twee rootkamers (meerzijdig type). Zwingelarij 
in betonskeletbouw met rode baksteen en hangaar ten zuiden. Stofkot op dak met schoorstenen. Bewaarde bakstenen  
fabrieksschoorsteen. Pompkot langs de Leie om water op te trekken. 

De vlasfabriek is gesitueerd aan de Leieboorden en is een restant van ruraal-artisanaal verleden van de gemeente en 
bovendien gesitueerd in een passende omgeving.  De gebouwen zijn in slechte staat maar de typologie, bouwwijze en 
materialen kunnen bij eventueel gedeeltelijk herbouwen de aard van het gebouw weergeven.  Door het behoud van alle 
kenmerken en volumes kan de getuigenis van het verleden bewaard worden.  Het is wenselijk om op deze plaats, zo niet het 
gebouw te bewaren, tenminste te herbouwen en een toekomst te geven door een aangepast gebruik 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bavikhoofsestraat nr. 7.  
Winkelhuis  Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen, centrale dakkapel onder plat dak. 
Roodbakstenen lijstgevel op natuursteenplint en onder overkragende rood geschilderde houten kroonlijst op klossen.  
Tweede bouwlaag onder doorlopende strek. Rechthoekige muuropeningen voorzien van bewaard decoratief rood- en zwart 
geschilderd schrijnwerk (inclusief rolluiken). Rechts een garagepoort tussen kwartronde muurtjes en onder bovenlicht met 
verticale roedeverdeling. Verticaliserend, tot boven de kroonlijst doorgetrokken liseenmotief in de uiterst linkse muurpenant. 
Gecementeerde en witgeschilderde accenten o.m. op de lisenen, in de vorm van een doorgetrokken, verspringende latei boven 
de eerste bouwlaag en als brede horizontale banden tussen en naast de muuropeningen op de tweede bouwlaag. 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De woning bezit waardevolle architecturale kenmerken van modernisme een 
heeft een beeldbepalende impact op het straatbeeld mede door de breedte van het pand.  De woning geeft een tijdsgeest weer 
en daarom is het wenselijk de woning te behouden, althans de gevel en het gabarit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bavikhoofsestraat nr. 35.  
Dorpswoning uit 1924. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, 
mechanische pannen). Bruinbakstenen lijstgevel met gebruik van rode baksteen voor de strekken boven de getoogde 
muuropeningen en van wit geglazuurde bakstenen voor de doorgetrokken banden. 
Natuursteen aangewend voor de hoek- en sluitstenen, de trede aan de voordeur en de nieuwe onderdorpels. Vernieuwd 
schrijnwerk. Gecementeerde plint voorzien van voegwerkimitatie en consolemotief. Nieuwe gootlijst en nieuw dakvlakvenster. 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met nr.37 en enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de 
gevel en zijn kenmerken bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Bavikhoofsestraat nr. 37.  
Dorpswoning in 1924. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, 
mechanische pannen). Roodbakstenen lijst- en trapgevel voorzien van sierankers. Rechthoekige  muuropeningen onder latei en 
blind spits boogveld. Twee linkertraveeën gevat binnen spitsboogvormig spaarveld onder trapgevel met bekronende ijzeren 
nokspits. Gevelkapel in de top bestaande uit spitse nis met Christusbeeld gemarkeerd door witgeglazuurde bakstenen strekken 
en topkruis. Fraaie voordeur, deels beglaasd en versierd met briefpaneelvormen, onder gedeeld bovenlicht met kleine 
roedeverdeling. 
Gebruik van natuursteen voor plint, lateien, onderdorpels en treden naar de voordeur. Vernieuwd schrijnwerk (PVC en 
aluminium). 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met nr.37 en enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de 
gevel en zijn kenmerken bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bavikhoofsestraat nr. 51.  
Dorpswoning uit 1927.  Halfvrijstaand enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de 
straat, mechanische pannen). Roodbakstenen lijstgevel met gele accenten voor de samengestelde tandlijst, het schrijnwerk en 
de doorlopende banden (o.m. omlopend rond de korfboogvormige muuropeningen). Bewaard houtwerk, o.m. schuiframen op 
klossen. Fraaie paneeldeur met ovale beglazing onder korfbogig bovenlicht. Gebruik van natuursteen voor plint, onderdorpels en 
treden naar de voordeur. Nieuwe gootlijst. 
 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met nr.37 en enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de 
gevel en zijn kenmerken bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bavikhoofsestraat nr. 57.  
Huis met vlasschuur uit respectievelijk 1910 en 1939. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok 
evenwijdig met de straat, mechanische pannen).  Rood bakstenen lijstgevel voorzien van sierankers, Gebruik van gele baksteen 
voor de tandlijst onder een nieuwe gootlijst, voor de doorgetrokken banden en de getoogde strekken op het gelijkvloers.  
Rechthoekige muuropening onder rode ijzeren latei versierd met rozetten.  Witgeschilderd boogveld tussen de strekken en de 
rechte overspanning van de muuropeningen op het gelijkvloers.  Gebruik van natuursteen voor plint, onderdorpels en trede 
voordeur.  Vernieuwd schrijnwerk. 
Aanpalende vlasschuur: bruine baksteenbouw onder trapgevel (nok haaks op de straat).  Geometrisch uitgewerkt  spaarveld 
waarin centrale schuifpoort met bekronende gevelkapel.  Deurtje links onder betonnen latei. 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met nr.51 en enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de 
gevel en zijn kenmerken bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
Bavikhoofsestraat nrs. 63-65.  
Samenstel van twee burgerhuizen met naast- en achtergelegen vlasschuren en loodsen. Samenstel van twee woonhuizen 
van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat). Roodbakstenen 
lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, gedeeltelijk gedicht en voorzien van imitatievensters, onder doorgetrokken 
natuurstenen bovendorpels. Getoogd boogveld met verwerking van wit geglazuurde bakstenen voor de strekken en natuursteen 
voor aanzet- en sluitstenen. Gebruik van gele baksteen voor de doorlopende banden en voor het samengesteld tandfries 
onder de nieuwe doorgetrokken gootlijst. Bewaard schrijnwerk, op het gelijkvloers met geometrische roedeverdeling in de 
bovenlichten waarin gekleurd glas. Nr. 63 met bewaarde, deels beglaasde paneeldeur onder recht bovenlicht en sporen van 
voormalig naambord op de borstwering van de verdieping. Natuursteendorpels en –plint waarin getraliede keldervensters. 
Oostelijk gesitueerde vlasschuur aan straatzijde onder dubbel gekoppeld zadeldak (nokken evenwijdig met de straat, Vlaamse 
pannen). Bruine baksteenbouw, restant van muizentandfriezen onder bewaarde houten kroonlijst. Industriële ankers, sporen van 
gedichte getoogde muuropeningen, hoge schuifpoort met nieuwe invulling en lage poort onder ijzeren latei. 
Achtergelegen bruinbakstenenvlasschuur met trapgevel. 
 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode. In deze optiek is het wenselijk dat de gevel van 
het huis en zijn kenmerken bewaard blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oostrozebeeksestraat nr. 20.  
Woonhuis met vlasschuur 
Enkelhuis van twee bouwlagen onder mansardedak in leien en mechanische pannen (nok evenwijdig met de straat). Gevel uit 
rode baksteen met gebruik van wit geglazuurde stenen voor de doorgetrokken banden. 
Brede venstertravee verticaal afgelijnd door lisenen. Muuropeningen met afgeschuinde hoeken waarin bewaard schrijnwerk 
(o.m. met verticale verdeling in de bovenlichten waarin gekleurd glas). Venster in rechtertravee van de verdieping, geflankeerd 
door twee smalle lage vensters, wellicht geïnspireerd op serlianamotief. Deels beglaasde paneeldeur voorzien van hekwerk 
onder bovenlicht waarin gekleurd glas gevat in geometrische roedeverdeling. Nieuwe gootlijst. Verwerking van natuursteen voor 
trede voordeur, plint en onderdorpels. 
Aanpalende vlasschuur ten zuiden: verankerde bruine baksteenbouw onder dubbel zadeldak in mechanische en Vlaamse 
pannen (nokken evenwijdig met de straat). Links een poort onder ijzeren latei ter vervanging van een vorig exemplaar onder 
getoogde overspanning. Bekronende mijtervormige beglaasde gevelkapel met Christusbeeld. Later ingebrachte poortopening 
onder betonlatei rechts in de gevel. 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is op zichzelf niet zo groot, maar het vormt 
met enkele andere woningen in de rij een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de gevel 
van het huis en zijn kenmerken bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oostrozebeeksestraat nr. 24.  
Neoclassicistische burgerwoning uit 1905Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig 
met de straat, Vlaamse pannen). Bepleisterde gevel voorzien van imitatievoegen, getoogde muuropeningen binnen decoratief 
uitgewerkte geriemde omlijsting met dito sluitsteen (deur met figuratieve sluitsteen in de vorm van leeuwenkop). Borstwering van 
de verdieping opgesmukt met festoenpanelen. Deels beglaasde, fraai uitgewerkte paneeldeur (o.m. voorzien van sculpteerwerk) 
onder getoogd bovenlicht. Deur geflankeerd door tegen de muur aangebracht kunstwerk en opschrift "FERRO & FOGO", beide 
in metaal. Voetschraper rechts van de deur. Horizontalisme benadrukt, o.m. als gevolg van doorgetrokken onderdorpel 
verdieping en cordonlijst onder de nieuwe gootlijst. Lichtblauw bepleisterde en beschilderde gevel met donkerdere accenten 
voor plint, omlijstingen, paneelwerk en cordonlijst. 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is gekenmerkt door de symmetrie en 
gelijkmatigheid en is een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de gevel en zijn kenmerken 
bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oostrozebeeksestraat nr. 50.  
Woning van een vlashandelaar Rode baksteenbouw van vier traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, 
mechanische pannen). Lijstgevel horizontaal afgelijnd door witgeschilderde doorgetrokken betonlateien boven de twee 
bouwlagen. Rechthoekige muuropeningen waarin deels vernieuwd schrijnwerk. Woning (dubbelhuistype) met geïncorporeerd 
magazijn aan noordelijke zijde. Gevelkapel links in de gevel. Gebruik van natuursteen voor plint en onderdorpels 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is niet zo groot, en het vormt ook geen 
eenheid of repetitie met gelijkaardige woningen.  Gevel en woning hoeven niet bewaard te worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint-Brixiusplein nr. 2.  
Eenlaagse rijbebouwing. Lange en smalle eenlaagse bebouwing van negen oorspronkelijke en drie nieuwere noordelijke 
traveeënonder zadeldak in mechanische pannen. Vernieuwde gootlijst. Gepleisterde en witgeschilderde straatgevel met 
voegwerkimitatie. Twee deuropeningen tussen vooruitspringende penanten met verdikt basement. 
Getoogde muuropeningen waarin vernieuwd houtwerk, bij de noordelijke woning en latere aanbouw vernieuwde rechthoekige 
muuropeningen. Voordeur uit de jaren 1920, deels beglaasd en met getoogd bovenlicht. Klein keldervenster onder de zesde 
travee. 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De woningen zijn een getuigenis en vormen een grote eenheid met behoorlijk 
veel impact op het plein.  In deze optiek is het wenselijk om zowel gevel en zin kenmerken te bewaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Wielsbeeksestraat nr. 5.  

Neoclassicistische burgerwoning vlakbij het Sint-Brixiusplein : Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder 
schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen). Gevel horizontaal geleed door cordonlijsten boven de bouwlagen en 
een doorgetrokken onderdorpel op de tweede bouwlaag. Eerste bouwlaag voorzien van schijnvoegen, de tweede van 
imitatiehoekstenen. Getoogde en geriemde muuropeningen met toepassing van ruit- en diamantkopmotieven voor omlijstingen, 
sluitstenen, versiering van de borstwering en de deur. Deuropening binnen geruwde omlijsting met voetschraper rechts. Deels 
beglaasde vleugeldeur onder getoogd bovenlicht voorzien van hekwerk. Bewaarde luiken. Nieuwe ramen en gootlijst. Bewaarde 
interieurelementen, o.m. oorspronkelijke paneeldeuren, Vloertegels met florale motieven (tegeltapijt) en lambrisering in 
geglazuurde tegeltjes in de inkomhal. Enkele salons met bewaarde stucwerkplafonds. Deels beglaasde achterdeur met gekleurd 
glas-in-lood. De geveluitwerking vertoont gelijkenissen met een burgerwoning in de Wakkensteenweg te Sint-Baafs-Vijve. 
In de tuin een klein bakstenen bijgebouw onder stomp zadeldak met drie getoogde deuropeningen die 
toegang geven tot een keldertje met troggewelven, een klein opkamertje en een gelijkvloerse ruimte met schouw. 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is gekenmerkt door de symmetrie en 
gelijkmatigheid en is een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de gevel en zijn kenmerken 
bewaard blijven. 
 
 
 
Wielsbeeksestraat nr. 17.  
Rijwoning. Rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok evenwijdig met de straat; 
mechanische pannen). Gevelparement van lichtgele bakstenen onder een verspringende kroonlijst. Als risaliet uitgewerkte 
brede linkertravee met ronde erker (bow-window) op de tweede bouwlaag. Verlaagde deurtravee bekroond door smal 
dakvenster (verlaagd dak bekleed met leien). Houten, deels beglaasde en van hekwerk voorziene deur gevat in rondbogige, licht 
verdiepte en getrapte deuropening. Gebroken plint in natuursteen. De erker werd vermoedelijk verlaagd; de rechte ramen waren 
oorspronkelijk voorzien van een horizontale roedeverdeling Recentere dakkapel onder platte bedaking en nieuw 
dakvlakvenster. 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is gekenmerkt door de symmetrie en 
gelijkmatigheid en is een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de gevel en zijn kenmerken 
bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielsbeeksestraat nr. 21.  
Rijwoning. Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat; mechanische pannen) met parement 
in lichtgele siersteen. Gevel onder meer verlevendigd door licht verspringende gevelvlakken onder een gebroken kroonlijst. Een 
wijde gebogen erker (bow-window) bevat een dieper gelegen brede vensterpartij geflankeerd door kwartronde muurtjes. Gebruik 
van similisteen voor onder meer de console, latei, tussendorpel en moneel. Brede rechthoekige vensteropening en licht 
verdiepte inkom in rondbogige baksteenomlijsting. Rechtertravee onder haaks zadeldak met rechte garagepoort waarboven 
rondboogvenster en oculus in de top. 
 
 
 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is gekenmerkt door de symmetrie en 
gelijkmatigheid en is een geslaagde getuigenis van een periode.  In deze optiek is het wenselijk dat de gevel en zijn kenmerken 
bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielsbeeksestraat z.nr. (tussen nrs. 32 en 36).  
Roterij met vlasschuur.  Roterij met drie rootkamers. Aanpalende vlasschuur ten oosten onder stomp zadeldak, gevelkapel in 
de voorgevel. Verdwenen zwingelarij. 
 
 
 
 
De gebouwen zijn gelegen in de achtergrond. De architecturale waarde is niet groot en deze roterij vormt niet de meest unieke 
getuigenis van het verleden. Roterij met vlasschuur hoeft niet bewaard te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielsbeeksestraat nr. 61. Woning van een vlashandelaar. Woning van een vlashandelaar. Woning ca. 1913 opgetrokken in 
opdracht van Walvina Vienne, een dienstmeid uit Schaarbeek. In 1926 door vlashandelaar Richard Landuyt – Amerlinck 
uitgebreid met een magazijn ten oosten. Samenstel van enkelhuis en vlasschuur onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat; 
mechanische pannen). Woonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met geelbakstenen gevel versierd met rode bakstenen 
banden. Korfboogvormige (linkertravee) en rondbogige (rechtertravee) muuropeningen onder strek. Linkertravee gevat in 
spaarveld uitlopend in een gebroken korfboog. Gebruik van natuursteen voor onder meer de plint, onderdorpels en hoekstenen 
van de muurnis. Kelderrooster en voetschraper links van de deur. Sporen van opschrift in zwarte letters op de borstwering van 
de tweede bouwlaag. Nieuwe gootlijst en vernieuwd schrijnwerk. Aanpalende roodbakstenen vlasschuur met poort en laadluik 
onder metalen latei. 

De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig.  De architecturale waarde van het huis is niet zo groot, en het vormt ook geen 
eenheid of repetitie met gelijkaardige woningen in de directe omgeving. De woning vormt een eerder vreemd gegeven in zijn 
directe omgeving, die gekenmerkt wordt door diverse bouwstijlen. Gevel en woning hoeven niet bewaard te worden 
 
 
 
 
 
 
 
Wielsbeeksestraat nr. 73. 
Woonhuis en magazijn in art-decostijl Samenstel van enkelhuis en magazijn onder dak met verspringende nok (nok 
evenwijdig met de straat; 
mechanische pannen). Geelbakstenen parement onder meer verlevendigd door siermetselwerk (o.m.verticale 
muizentandfriezen), verdiepte en verspringende muurvlakken en gebruik van similisteen voor de borstweringen. Rechthoekige 
muuropeningen en plint in natuursteen. Woonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Driezijdige erker 
over twee bouwlagen, bekroond door tot boven de kroonlijst oplopend dakvenster met aansluitend balkon. Deurtravee in naar 
boven toe verjongend en licht getrapt spaarveld. Verdiepte en getrapte inkom met fraai uitgewerkte vleugeldeur (deels beglaasd 
en voorzien van sierlijk hekwerk) onder een houten luifel. Bovenlicht in gekleurd glas met houten vierkante roedeverdeling. 
Toepassing van meandermotief als versiering op de borstwering en in de ijzeren balustrade van het balkon. 
Ten westen aanpalend magazijn onder zadeldak met lagere nok. Middenrisaliet onder hoger opgetrokken kroonlijst in de vorm 
van een gedrukt driehoekig fronton. Poort op de eerste en drielicht op de tweede bouwlaag. Witgeschilderde, rijkelijk versierde 
borstwering op consoles met muizentandfries en geflankeerd door driezijdige, gecanneleerde en langgerekte kraagstenen die 
een blokje met bloemensculptuur dragen. Verdiept veld boven de tweede bouwlaag waarin vermoedelijk oorspronkelijk de 
firmanaam was aangebracht. 
 
De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning bezit zeer waardevolle architecturale kenmerken van art-decostijl  en 
heeft zeker beeldbepalende impact op het straatbeeld mede door de breedte van het pand. De woning geeft een tijdsgeest weer 
en daarom is het wenselijk de woning te behouden. 
 
 




