
gracht

max. 18,5m

7

7

3

2

1A

7

6

6

8

6

3

66

6

7

5

4

1A

1A

9

1B

6

6

5

3
1B

7

4 6
9

4

10

4

Heirweg

Wakkensteenweg

Drie Koningenstraat

Caignaardstraat

Mu
nte

str
aa

t

Vijverdreef

Caignaardstraat

Wakkensteenweg
Wakkensteenweg

Heirweg

Vijverdreef

Provincie West-Vlaanderen
GEMEENTE WIELSBEKE

De ontwerper

Algemeen directeur Coördinator cel ruimtelijke planning Ruimtelijk planner

TekenaarWijzigingen

Schaal: Aantal: 1/2000 2

N.a.v. plenaire vergadering dd. 07-03-2006
N.a.v. plenaire vergadering dd. 30-08-2006
N.a.v. ingediende bezwaren en adviezen

Lena Vereecke
Opgemaakt op 06-07-2006

Geert Sanders David Vandecasteele Ilse Verstraeten

Blad 2: Bestemmingsplan
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West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende vereniging

Baron Ruzettelaan 35
8310 Assebroek
tel. (050) 36 71 71
fax (050) 35 68 49

Liggingsplannen

1. Ligging op topgrafische kaart (bron: NGI)
2. Ligging volgens gewestplan (rasterversie 2002 - bron: OC GIS-Vlaanderen)

1:25.000

Legende
RUP Heirweg-Driekoningenzone noord A voor grootschalig bedrijf

zone 2: zone zuid voor grootschalig bedrijf

zone 3: zone voor ambachtelijke bedrijvigheid

zone 4: groenbufferzone

zone 5: gemengde zone voor wonen

zone 6: zone voor wonen

deelzone met verbod tot verkavelen

zone 8: lokale verbindingsweg

zone 9: lokale weg met verblijfsfunctie

deelzone met uitsluiting van ambacht in nevenbestemming

deelzone voor stapelen in open lucht
deelzone met uitsluiting van productie/stapelen in open lucht

reservezone

gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering
van...................................

zegel der gemeente

het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig
RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van ..............tot..............

zegel der gemeente

gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering
van...................................

zegel der gemeente

De Secretaris, De Burgemeester,

De Secretaris, De Burgemeester,

De Secretaris, De Burgemeester,

deelzone met nabestemming agrarisch gebied

deelzone voor de bestaande bedrijvigheid

zone 10: zone voor waterlopen

zone 7: agrarisch gebied

deelzone open te houden
te behouden struweelbegroeiing

deelzone met uitsluiting bedrijfswoning
deelzone voor schermgroen

deelzone voor interne wegenis

uiterste grens van de bebouwing

zonegrens

rooilijn

deelzone voor flexibele buffer
deelzone voor lineaire groenelementen

deelzone voor schermgroen

deelzone voor schermgroen

deelzone voor schermgroen

in- en uitrit

1A

1B

deelzone met hogere toegestane bouwhoogte

zone noord B voor grootschalig bedrijf

geïsoleerde woning met aparte faciliteiten

te versterken met extra groenmassa

reservezone, uitsluitend te benutten bij 
herlocalisatie van activiteiten van zone 1B

mogelijkheid stockage landbouwmateriaal

lokaal waardevol patrimonium

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Heirweg-Driekoningenstraat
Vervanging van het BPA Heirweg-Driekoningenstraat MB 28-01-1988
Vervanging van het BPA Heirweg-Driekoningenstraat MB 10-09-1996

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan 'Heirweg-Driekoningen' (Wielsbeke)
Goedkeuringsbeslissing met ref.:

7/DRUM/2007-211-BD, Brugge, 30 augustus 2007
De provinciegriffier,                     De provinciegouverneur-voorzitter,

(Get.) Hilaire OST                        (Get.) Paul Breyne
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

Namens de deputatie,
Stephaan Barbery
Adjunct-adviseur

Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit


