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1.  Situering van het BPA 

1. 1.  Ligging 

Het BPA Sportcentrum uitbreiding situeert zich in de kern van de centrumgemeente 
Wingene. Het vormt de overgang tussen kern en open ruimte in noordwestelijke richting. 
 

 

1. 2.  Gebiedsomschrijving 

Het BPA wordt begrensd door: 
• ten noorden: de Leenmolenstraat en het agrarisch gebied 
• ten oosten: het bestaande sportcentrum  

(gelegen in bpa nr. 15 Sportcentrum) 
• ten zuiden: Rozendalestraat  
• ten westen: de Rozendalestraat en het agrarisch gebied 

1. 3.  Oppervlakte 

Het op te maken BPA heeft een oppervlakte van circa 09 ha 77 a 38 ca 
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1. 4.  Situering binnen het gewestplan 

De gronden gelegen binnen de grenzen van onderhavig BPA hebben in het gewestplan 
Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979) als bestemming woongebied met landelijk karakter, 
agrarisch gebied en reservatiegebied (voor de noordelijke omlegging rond Wingene). Dit 
reservatiegebied werd door de gewestplanwijziging (MB15/12/1998) opgeheven. Binnen 
het plangebied kwamen woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied in de 
plaats van het reservatiegebied. 
 

 
gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979) 

 
gewestplanwijziging Roeselare-Tielt (MB 15/12/1998) 

1. 5.  Historiek van de opmaak van het BPA 

1. 5. 1.  Voorontwerp 2002 
Onderhavig bpa is een uitbreiding van het bpa nr. 15 Sportcentrum, die recent is herzien 
bij MB van 20/12/2001 (BS 29/01/2002). 
 
Op 15 februari 2002 werd een eerste voorontwerp voor advies overgemaakt aan de 
diverse besturen. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 15 maart 2002 werd het voorontwerp besproken, 
doch er werd afgesproken dat eerst een algemeen concept en lay-out van de gehele 
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sportzone diende te worden opgemaakt, zodat duidelijk blijkt wat de noden zijn en hoe 
de site zich in de toekomst zal ontwikkelen als recreatiepool op gemeentelijk niveau. 

1. 5. 2.  Voorontwerp 2003 
Het voorontwerp, inclusief onteigeningsplan, van het bpa werd op 3 november 2003 ter 
advies overgemaakt aan de diverse besturen, en besproken op de plenaire vergadering 
van 28 november 2003. Het voorontwerp werd op 28 november eveneens voorgeld aan 
de GECORO, en gunstig geadviseerd. 
Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen, en voorlopig aanvaard in de 
gemeenteraad van 22 maart 2004. 
Ondertussen gebeurde ook een schatting van de te verwerven gronden ter realisatie van 
zone 6 “zone voor openbaar domein met overwegend groen karakter”. Dit bleek, omwille 
van de bestemming volgens het gewestplan, met name woongebied met landelijk 
karakter, voor de gemeente een te hoge prijs, mede gelet op het feit dat zonder de 
betreffende percelen er voldoende parking kon worden gerealiseerd en de toegang tot 
het sportcentrum kon worden gegarandeerd. 
De gemeente besliste dan ook om het bpa te hernemen. Gelet op het feit dat de “zone 
voor openbaar domein met overwegend groen karakter” zowel in het bpa Sportcentrum 
(MB 20.12.2001) als het bpa sportcentrum uitbreiding is gelegen, diende ook het bpa 
Sportcentrum gedeeltelijk te worden herzien. 

1. 5. 3.  Voorontwerp 2004 
Om met het nieuwe bpa Sportcentrum uitbreiding onmiddellijk één onteigeninsplan mee 
in procedure te steken, teneinde de nodige percelen te kunnen verwerven ter realisatie 
van de vooropgestelde doelen, werd besloten om niet alleen de percelen gelegen binnen 
de zone voor openbaar domein met overwegend groen karakter te herzien, maar 
eveneens delen van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen mee op te nemen in 
onderhavig bpa. 
Zo komen alle te verwerven percelen, noodzakelijk voor de uitbreiding, reorganisatie en 
toegankelijkheid van de gemeentelijke sportzone, in éénzelfde bpa te liggen.  
In het huidige voorstel blijft dus langs de Rozendalestraat de mogelijkheid om 
bijkomende woningen op te richten, weliswaar binnen de grenzen van de 
gewestplanzonering van het “woongebied met landelijk karakter”. Achter deze percelen 
blijft de mogelijkheid open om een nieuwe doorsteek te realiseren naar de uitbreiding van 
het sportcentrum. Er is dus niets essentieels gewijzigd aan het vorige planvoorstel. Alle 
concepten blijven ook ongewijzigd doorvertaald in onderhavig planvoorstel. 

1. 6.  Omschrijving van de bestaande feitelijke toestand 

De site sluit aan bij het bestaand sportcomplex van Wingene, die op zijn beurt aansluit 
met de kern van Wingene . Dit sportcomplex bevat naast sportvelden met 
aanhorigheden, een sporthal en een recreatiebad eveneens een cultureel centrum, een 
kunstacademie, een begraafplaats met mortuarium, een berging voor de gemeentelijke 
buitendiensten en een containerpark. 
Langs de Leenmolenstraat en de Rozendalestraat bevinden zich 2 woonlinten als 
uitlopers van de kern, die voor het overgrote deel als woongebied met landelijk karakter 
zijn bestemd. Het woonlint langs de Rozendalestraat is gekenmerkt door het verweven 
voorkomen van ambachtelijke bedrijvigheid en residentiële bebouwing.  
Het grootste gedeelte van de gronden gelegen in het plangebied hebben echter een 
agrarische functie. 
Ten westen van het plangebied ligt een paardenfokkerij, met bijhorende drafpiste. Deze 
activiteit heeft een (zij het beperkte) recreatieve functie. 
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 Cultureel centrum en brandweer 
 Paardenfokkerij Indoor sporthal  begraafplaats 
 

 
 
  
 drafpiste containerpark en depot zwembad 
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2.  Motivering tot opmaak 

2. 1.  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

Wingene wordt binnen het RSV geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. 
Gezien het RSV weinig tot niets zegt over wonen in specifieke economische 
knooppunten evenals over de ontwikkeling van gemeenschapsvoorzieningen in 
dergelijke kernen (liggende in het buitengebied), worden een aantal principes (die voor 
Wingene opgaan) nagestreefd te verwezenlijken binnen onderhavig bpa. Wingene zal 
immers voor wonen en recreatie een buitengebiedbeleid voeren. 
• Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied. 
Met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten wordt de ruimtelijke 
ontwikkeling in de kernen van het buitengebied geconcentreerd. (p. 380) 
Door de uitbreiding de zone voor gemeenschapsvoorzieningen (uitbouw van de sport-, 
culturele en jeugdinfrastructuur) wordt een bundeling  bekomen van de ontwikkeling in 
de kern zelf.  
• Wonen en werken concentreren in de kernen van het buitengebied. 
Niet anders dan in de stedelijke gebieden moet de woonfunctie in de kernen attractief 
zijn, moet worden gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de 
woningvoorraad (naar prijsklasse, grootte en type) en een voldoende woningdichtheid 
worden gecreëerd (met onder meer meergezinsgebouwen, bejaardenhuisvesting, ...). 
(p405) 
Door in het lint langs de Rozendalestraat en de Leenmolenstraat verschillende 
typologiën van woningen te voorzien (open, halfopen en aaneengesloten bebouwing) 
wordt naar type en grootte verschillende mogelijkheden open gelaten. 
Ook in de kernen van het buitengebied moet een multifunctionele ontwikkeling en het 
verweven van functies en activiteiten voorop staan.(p. 405) 
Onderhavig bpa voorziet in het verweven van functies. Verschillende 
gemeenschapsvoorzieningen op nivo van de kern, zoals sport-, jeugd en culturele 
infrastructuur, worden immers verweven met het wonen, en worden zo geconcentreerd 
nabij de kern, voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. 
• Bereikbaar houden van voorzieningen. 
Bijkomende voorzieningen (sportaccommodatie of -terreinen, jeugdvoorzieningen, 
serviceflats, ...) moet conform het principe van gedeconcentreerde bundeling worden 
voorzien in de hoofddorpen en woonkernen.(p. 407) 
De uitbreiding van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen palend aan de 
bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen (waaronder sport- en 
jeugdinfrastructuur) binnen onderhavig bpa, in de kern van Wingene, kadert binnen dit 
principe. 
• Behoud en verhogen van de kwaliteit van kleine kernen 
Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het creëren 
van nieuwe bouwlocaties. In gebieden waar de migratiedruk laag is, kan dat op termijn 
leiden tot leegstand in de bestaande dorpscentra. De nadruk moet gelegd worden op 
maximaal gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de centra via 
inbreiding, renovatie en vernieuwbouw, samenvoegen van bestaande gebouwen, 
verbouwen van gebouwen die hun functie verloren hebben (scholen, verlaten 
bedrijfsgebouwen, ...) tot woningen, oprichten van meergezinsgebouwen, ... en op het 
aantrekkelijk maken van de woonomgeving. Inrichting van de dorpscentra, versterken 
van het dorpssilhouet uitgaand van de (bijzonder) cultureel-maatschappelijke waarde, 
landschapszorg en aandacht voor rust, stilte en verkeersleefbaarheid zijn daarbij 
belangrijk. (p. 407) 
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Onderhavig bpa voorziet in een herinrichting van het openbaar domein, en specifiek de 
wegenis, met speciale aandacht naar voorzieningen om de verkeersleefbaarheid te 
verbeteren en het verblijfskarakter te accentueren. 
• Verweven 
Het verweven is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten op een 
dusdanige wijze dat er een ruimtelijke meerwaarde, vormen van synergie en een 
complementariteit ontstaat.(p. 361) 
Binnen onderhavig bpa worden wonen, werken en ontspannen (sport, cultuur en jeugd) 
met elkaar verweven. Naar het wonen toe betekent de nabijheid van de verschillende 
sport- en cultuurinfrastructuur een meerwaarde. Er wordt zo binnen de kern ruimte open 
gelaten voor groen, speelruimte, ... . 
• Geopteerd wordt de aan het wonen gerelateerde gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen te concentreren in de stedelijke gebieden en de kernen van het 
buitengebied. Voor de gemeenschapsvoorzieningen wordt een maximale verweving 
met de woonfunctie nagestreefd.(p362) 

De lokatie van de uitbreiding van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in de kern, 
palend aan de bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen van deelgemeente 
Wingene, verweven met de woonfunctie,  kadert in deze optie van het RSV. 

2. 2.  Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

Binnen het PRS-WV worden zowel de deelgemeenten Wingene als Zwevezele 
geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp.  
Het PRS stelt o.a. volgende principes voorop, die binnen onderhavig bpa hun uitwerking 
krijgen : 
• Het bestaande vergunde woonpatrimonium en de woonomgeving opwaarderen  
Het streefdoel is om zoveel mogelijk bestaande vergunde te behouden en op te 
waarderen. 
Inbreiding (invulbebouwing) en het vervangen van woningen binnen stedelijke gebieden, 
de kernen en overige woonconcentraties moeten worden gezien in het perspectief van 
een kwalitatieve woonomgeving. ... Bij een kwalitatieve woonomgeving moet ook 
aandacht besteed worden aan de openbare ruimten : het voorzien van groen en 
recreatie, de inrichting van het openbaar domein, de architecturale-landschappelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte. 
Onderhavig bpa maakt vervangen van oude woningen mogelijk en voorziet in een 
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, met speciale aandacht naar het groen 
karakter. De zone voor gemeenschapsvoorzieningen voorziet dan weer in mogelijkheden 
tot sport en ontspanning. 
• Beleidscategoriën nederzettingsstructuur  
De kern Wingene is geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp. 
Bijgevolg is Wingene structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied 
en heeft het een bovenlokale verzorgende rol. 
• Voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien  
Inwoners van West-Vlaanderen moeten hun vrije tijd kwalitatief en dicht bij huis kunnen 
doorbrengen. 
De aanwezigheid van een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met o.a. een 
sportzaal, een recreatiebad en verschillende openlucht sportterreinen in de kern van de 
gemeente biedt een aanbod aan recreatie voor de inwoners van Wingene. 
Uitbreiding van deze zone past dan ook binnen deze beleidsoptie. 
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2. 3.  Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan 

2. 3. 1.  Startnota van het GRS Wingene 
Het gemeentebestuur heeft beslist tot de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) dd. 25 oktober 1999. 
De startnot werd besproken op 14 september 2001 in een structureel overleg tussen de 
vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, de afdeling Ruimtelijke Planning van 
AROHM en de ontwerper. 
Binnen deze startnota zijn een aantal elementen van belang voor onderhavig bpa. 
Aanzet tot informatief gedeelte  
• De sportterreinen in Wingene, gelegen binnen het bpa Sportcentrum, behoren tot de 

recreatieve structuur die een rol spelen in de vrijetijdsbesteding van de eigen 
bevolking. De terreinen bieden naast sport tevens plaats aan een sporthal, het 
recreatiebad "De Alk" en het cultureel centrum "De Feniks". In de nabije toekomst 
dringt zich ook een uitbreiding en herstructurering op van de sportterreinen (o.a. 
voetbalvelden, tennisvelden, speelterreinen, …) (p. 95 startnota). 

Aanzet tot richtinggevend gedeelte 
• Knelpunten en bedreigingen 

Ontbreken van speelpleininfrastructuur en uitbreidingsruimte op sportcentrum 
Wingene. (p. 105 startnota) 

• Kwaliteiten en potenties 
De mogelijkheden voor de uitbreiding van sportcentrum Wingene tot recreatief 
sportpark (p. 107 startnota) 

• Proeve van ruimtelijk concepten 
o gedifferentieerd ontwikkelen van de nederzettingsstructuur 

Een voorlopige afbakening van twee hoofddorpen wordt voorgesteld. 
Enerzijds wordt Wingene afgebakend en anderzijds wordt de bipool 
Zwevezele-Hille afgebakend. Wingene en Zwevezele-Hille zijn zowel 
morfologisch als op vlak van voorzieningen en diensten de grootste dorpen 
van Wingene, wat evenwel niet betekent dat een eventuele woonbehoefte 
volledig wordt opgevangen in deze twee hoofddorpen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanzet tot de gewenste ruimtelijke structuur 
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2. 3. 2.  Deelnota : recreatieve structuur 
Als vervolg op dit structureel overleg is de gemeente reeds gestart met een aantal 
deelnota's, ter voorbereiding van het voorontwerp van GRS, waarvan de deelnota 
"recreatieve structuur" de verschillende beleidsopties inzake recreatie weergeeft.  
• Recreatieve behoefte in Wingene (p. 8 deelnota) 

o De bestaande voetbalinfrastructuren voldoen niet meer aan de vraag binnen 
de gemeente. Zowel in de kern Wingene als in de kern Zwevezele bestaat 
de wens om de voetbalterreinen uit te breiden. Binnen het Sportcentrum 
Wingene bestaat eveneens de wens om een nieuw voetbalstadion te 
bouwen. 

o Er is een duidelijk tekort aan tennisfaciliteiten, voornamelijk in Zwevezele 
maar ook in Wingene. 

o De huidige voorzieningen inzake speelpleinen zijn te klein en voldoen niet 
meer aan de huidige behoefte. 

o De kern Wingen is arm aan openbare groenvoorzieningen. Daarbij is de 
bestaande begraafplaats volzet. Deze acute behoeften zouden aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. 

o De wens bestaat om een polyvalente feestzaal te bouwen. 
 

• Visie en doelstellingen toegepast op Wingene (p. 10 deelnota) 
De bestaande recreatieve structuur van Wingene is sterk gebonden aan de twee 
hoofdkernen. Dit gegeven vormt de uitgangspositie voor de visie op de Wingense 
recreatieve structuur. De twee structuurondersteunende hoofddorpen Wingene en 
Zwevezele blijven ook in de toekomst hun verzorgende rol spelen op vlak van sport- 
en recreatieve voorzieningen. Zij vormen de primaire recreatiepolen van Wingene en 
voorzien in infrastructuur voor intensievere recreatievormen. Binnen deze polen zal 
gepoogd worden om de belangrijkste recreatievormen zo geconcentreerd mogelijk, 
er zal steeds rekening gehouden worden met de lokale situatie, te laten ontwikkelen. 
 

 
 
 

• Gewenste recreatieve structuur (p. 12 deelnota) 
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o Bevestigen van de twee primaire recreatiepolen door het verder uitbouwen 
van twee sportparken 
In de beide hoofdkernen van Wingene komen reeds een aantal recreatieve 
voorzieningen gebundeld voor. Daarop steunt de visie van de twee primaire 
recreatiepolen. Om deze primaire polen te bevestigen zal in elke hoofdkern 
een beleid gevoerd worden om de recreatieve activiteiten verder te 
concentreren. Dit zal gebeuren in de vorm van een sportpark. 
Het concept sportpark houdt in dat de terreinen en gebouwen van intensieve 
recreatievormen verweven voorkomen met een groene rustige omgeving 
(openbaar park). 
Dit vraagt een doorgedreven lokale aanpak en dient op microniveau 
uitgewerkt te worden. Daartoe zal de gemeente hetzij op korte termijn BPA's, 
hetzij na de goedkeuring van het GRS Ruimtelijke Uitvoeringsplannen met 
recreatieve inslag moeten opmaken. 

o Behoefte- en inplantingsonderzoek van een polyvalente feestzaal 
Bij het gemeentebestuur bestaat de wens om een polyvalente feestzaal te 
bouwen. Bij de inplanting van een dergelijke infrastructuur wordt er 
doorgaans gesteld dat de attractie al gauw bovenlokaal tot subregionaal kan 
zijn. Eveneens kan het gebruik ook ruimer ingevuld worden en kunnen er 
naast lokale feestactiviteiten ook andere activiteiten/evenementen in 
plaatsvinden, zoals grote vergaderingen en bepaalde sportactiviteiten. 
De inplanting van zo'n zaal is voor een gemeentelijke (hoofd)kern een 
belangrijke zaak. Het is dan ook aangewezen dat de gemeente deze wens 
verder onderzoekt in een behoefte- en inplantingsstudie. Daarbij zullen 
elementen zoals verkeersafwikkeling, parkeermogelijkheden, eventuele 
geluidshinder, architekturale aanpak, landschappelijke inpassing, 
(sub)regionaal draagvlak, enz. zeker onderzocht moeten worden. 

• Uitvoeringsstrategie van de recreatieve structuur (p. 15 deelnota) 
Ter invulling van de acute behoeften en kaderend binnen de geconcentreerde 
ontwikkeling van de primaire recreatiepool in Wingene, past een uitbreiding van het 
Sportcentrum binnen de visie van de gemeente. Daarbij wodt het concept "sportpark" 
als hoofdelement van de uitbreiding opgenomen. 
De uitbreiding van het sportpark Wingene omvat volgende concrete elementen : 

o Een parkachtige totaalinrichting van het volledige sportcentrum (incl. 
begraafplaats) 

o het openbaar karakter van het sportcentrum moet behouden en versterkt 
worden. 

o uitbreiding van de bestaande begraafplaats 
o het scheppen van een parkfunctie binnen het sportcentrum. 
o het aanleggen van een volwaardig derde voetbalveld 
o het bouwen van een nieuw voetbalstadion 
o het verhogen van het aantal tennisterreinen 
o het integreren van een aantal nieuwe recreatieve infrastructuren (zoals fit-o-

meter, finse piste, …) 
o het opwaarderen (eventueel herlokaliseren binnen het sportcentrum) en 

vergroten van het bestaande speelplein. 
Verder worden er vanuit het structuurplanningsproces nog een aantal 
stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden aangehaald : 

o er dienen maatregelen genomen te worden ter behoud en versterking van de 
kwaliteit van de woonomgeving 

o de parkachtige inrichting moet tevens aangewend worden om het 
sportcentrum in zijn omgeving te integreren. 
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o de inplanting van het nieuwe voetbalstadion dient zo dicht mogelijk bij de 
bestaande gebouwen aan te sluiten. 

o er dient een gericht parkeerbeleid gevoerd te worden (zowel binnen het 
sportcentrum als in de aangrenzende woonwijken). 

 
Gelet op het feit dat de gemeente Wingene de volwaardige uitbouw van de primaire 
recreatiepool op zeer korte termijn in ontwikkeling wenst te brengen, is het 
aangewezen dat nog voor de goedkeuringsperiode van het GRS de eerste stappen 
terzake worden genomen. 
Derhalve dient de gemeente Wingene beroep te doen op het daarvoor aangewezen 
ruimtelijk planningsinstrument, zijnde de opstart van een BPA (BPA uitbreiding 
sportcentrum Wingene), dat dient opgemaakt binnen de krachtlijnen van 
onderhavige nota. 
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2. 3. 3.  Overeenstemming van het planvoorstel met de startnota en de deelnota  
De uitbreiding van het bpa Sportcentrum met onderhavig bpa ter uitbreiding van de zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen kadert binnen bovengeschetste beleidsopties. 
• Het sportcentrum Wingene is binnen de gewenste nederzettingsstructuur gelegen in 

de rand van het hoofddorp Wingene. De uitbreiding kadert dus volledig binnen de 
versterking van de kernen in het buitengebied en verhoogt het voorzieningenaanbod 
in de kern Wingene. 

• Ten opzichte van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur is het Sportcentrum 
Wingene goed gelegen waardoor de bereikbaarheid optimaal is. Het terrein is 
toegankelijk vanuit drie straten (Beernemstraat, Rozendalestraat en 
Leenmolenstraat). De hoofdingang bevindt zich langs de Beernemstraat. De 
Beernemstraat is één van de vier hoofdtoegangswegen van de kern Wingene. 
Bovendien ligt het Sportcentrum op wandelafstand van het centrum van de kern van 
Wingene, en is ze ook te voet en met de fiets vanuit de verschillende residentiële 
wijken gemakkelijk bereikbaar. 

• De uitbreiding van het sportcentrum komt niet in conflict met elementen van de 
gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur. 

• Binnen de gewenste agrarische structuur zal de uitbreiding van het sportcentrum wel 
een bepaald areaalverlies teweegbrengen voor de landbouw. Er worden echter geen 
bedrijven in hun activiteiten bedreigd. 

• De diverse uitbreidingsbehoeftes, conceptelementen (zoals '"sportpark") en nieuwe 
ruimteclaims (polyvalente feestzaal) zijn vervat in het planvoorstel en de bijhorende 
voorschriften. 

2. 4.  Voorstudie en locatieonderzoek sportinfrastructuur en polyvalente 
feestzaal (Bron : Iris Consulting) 

Het gemeentebestuur van Wingene wenst te investeren in de sport- en recreatieve 
infrastructuur van de gemeente. Om de toekomstige ontwikkelingen van de bestaande 
sportcentra te Wingene en te Zwevezele weloverwogen te kaderen wordt ervoor 
geopteerd om een studie op te maken die de ruimtelijke en financiële mogelijkheden 
aanduidt. 
Daarnaast moet deze studie een vergelijkend locatieonderzoek bevatten voor de 
inplanting van een nieuwe polyvalente feestzaal. 
Het is de bedoeling van de gemeente om te komen tot een integrale benadering 
betreffende de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur. 
We verwijzen dan ook voor de details naar deze studie. 
Beknopt geven we hieronder de resultaten weer van dit onderzoek. 

2. 4. 1.  Multi-criteria analyse locatieonderzoek polyvalente feestzaal en 
bijkomende sportinfrastructuur 
De ruimtelijke overwegingen pleiten voor een inplanting van een polyvalente feestzaal op 
de site van het sportcentrum van Wingene, ten nadele van de site Verrekijker. Voor de 
analyse zelf verwijzen we naar de studie zelf. 

2. 4. 2.  Ruimtelijke concepten sportcentrum Wingene 
o Clustering van functies 

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het samenbrengen van verwante 
functies, omdat deze elkaar versterken en alzo meerwaarde creëren. 

o groen sportpark 
Het sportpark krijgt een groene inrichting. De grasvelden van de voetbalclub 
gaan mee op in de ruimere groene aanleg en maken deel uit van het park 

o Integratie van het kerkhof in het park 
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De uitbreiding van het kerkhof krijgt een sterke groene klemtoon. Het kerhof 
wordt niet gezien als een afzonderlijke afgezoomde entiteit, maar gaat mee 
op in de groene aanleg van het parkbos, waardoor ook gewandeld mag 
worden. 

o Langzame verkeersassen 
Doorheen het sportpark worden enkele langzaam verkeersassen voorzien. 
Doorgaand fietsverkeer en wandelaars kunnen zich vrij doorheen het groene 
park bewegen. 

o Clusteren parkeren autoverkeer 
Het parkeren wordt gegroepeerd aan de rand van het gebied. Doorgaand 
autoverkeer wordt absoluut vermeden. 

o Concept ringbos 
Er wordt voorzien in een groen ringbos, aan de meest noordelijke zijde van 
het gebied. Dit kan de aanzet zijn van een groene band rondom de hele kern 
van Wingene. 
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2. 4. 3.  Scenario’s 
Scenario 1 : behoud voetbalterreinen 
In dit scenario worden de twee bestaande voetbalvelden behouden. Een nieuw 
voetbalveld wordt aangelegd ten noorden van de gemeentelijke opslagplaats. Dit wordt 
het wedstrijdveld. 
Het bestaande speelterrein wordt behouden en eventueel uitgebreid. 
Aansluitend op de bestaande grootschalige bebouwing (zwembad en sporthal) wordt een 
nieuw volume voorzien voor uitbreiding van de overdekte infrastructuur.  
Zo ontstaat een bebouwingsstrip, een clustering van gelijkaardige functies. 
Dit scenario biedt het voordeel dat de inrichting gefaseerd kan doorgevoerd worden, en 
dat een groot deel van de bestaande openluchtinfrastructuur kan behouden worden. 
Het randbos reikt tot aan de Rozendalestraat, wat zeer uitnodigend werkt. 
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Scenario 2 : groeperen voetbalterreinen en herlocalisatie speelplein op huidige 
eerste terrein 
In dit scenario worden de voetbalterreinen geclusterd rondom de insteek, ten noorden 
van de aan te leggen groen parking in de Rozendalestraat. 
Het speelterrein wordt geherlokaliseerd naar de site van het huidige eerst voetbalveld. 
Aansluitend op de bestaande grootschalige bebouwing (zwembad en sporthal) wordt een 
nieuw volume voorzien voor uitbreiding van de overdekte infrastructuur.  
Zo ontstaat een bebouwingsstrip, een clustering van gelijkaardige functies. 
Nadeel van dit scenario is dat bijna alle openluchtinfrastructuur dient verplaatst te 
worden. 
Het randbos zal ruimtelijk minder sterk aanwezig zijn aan de rand van de site. 
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Scenario 3 : 4 voetbalterreinen en herlocalisatie speelplein in verlengde van 
bebouwingsstrip 
In dit scenario wordt het huidige hoofdveld behouden. Twee nieuwe velden worden 
gebundeld voorzien in het noord-westen van het plangebied, met de mogelijkheid om ten 
zuiden ervan een vierde veld ermee te koppelen. Schakel tussen deze 3 nieuwe velden 
zou een nieuw volume zijn, met de nodige voorzieningen. Tot zolang wordt de ruimte 
voor dit vierde veld voorzien als parkbos. 
Aansluitend op de bestaande grootschalige bebouwing (zwembad en sporthal) wordt een 
nieuw volume voorzien voor uitbreiding van de overdekte infrastructuur.  
Zo ontstaat een bebouwingsstrip, een clustering van gelijkaardige functies. 
Het speelterrein wordt geherlokaliseerd aansluitend op deze bebouwingsstrip. 
 

 
Ruimtebehoefte diverse scenario's 

zone 
scenario 01 scenario 02 scenario 03 

      
uitbreidingszone 
containerpark 690 m² 690 m² 

690 m² 

      
parkeren 4.580 m² 4.580 m² 4580 m² 
      
begraafplaats 20.340 m² 20.340 m² 20.340 m² 
      
parkbos 58.850 m² 60.050 m² 51.400–60.115 m² * 
      
speelterrein 1.850 m² 1.850 m² 1.850 m² 
    
voetbalterreinen 20.000 m² 20.000 m² 26.400 m² 
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* afhankelijk van het voorzien van een vierde voetbalveld 

 
Besluit 
Alle scenario's voldoen aan de eerder gestelde doelstellingen en concepten.  
Het tweede scenario scoort evenwel beter op vlak van bundeling van de functies.  
Het bpa dient de mogelijkheid open te houden om de drie scenario's te kunnen 
realiseren, binnen een stedenbouwkundig kader. 

2. 5.  Noodzaak tot opmaak van het bpa Sportcentrum-uitbreiding 

Onderhavig bpa werd in hoofdzaak opgemaakt als gevolg van volgende problematiek : 
 
• het scheppen van een parkfunctie binnen het sportcentrum. 
• het aanleggen van een volwaardig derde voetbalveld (al dan niet met volledige 

herschikking van de voetbalterreinen) 
• het bouwen van nieuwe infrastructuur ten behoeve van het hoofdvoetbalveld (tribune, 

sanitaire infrastructuur, …) 
• het verhogen van het aantal tennisterreinen 
• het integreren van een aantal nieuwe recreatieve infrastructuren (zoals fit-o-meter, 

finse piste, …) 
• het opwaarderen (eventueel herlokaliseren binnen het sportcentrum) en vergroten 

van het bestaande speelplein. 
• lokalisatie van een polyvalente feestzaal binnen het sportpark (binnen het bpa 

Sportcentrum 
• noodzaak aan openbare groenvoorziening in de gemeentelijke kern 
• totale herinrichting en herschikking van sportvelden, openbare nutsvoorzieningen 

(zoals containerpark), … binnen onderhavig bpa en bpa Sportcentrum 
• het bestendigen van en het bieden van ontwikkelingsperspectieven aan twee 

ambachtelijke bedrijven binnen het lint langs de Rozendalestraat. 
• Aanzet ringbos 

3.  Planopvatting 

Binnen onderhavig bpa is naar een passende ruimtelijke oplossing gezocht om 
bovenvermelde doelstellingen te realiseren. 
De linten langs de Leenmolenstraat en de Rozendalestraat krijgen een bestemming 
"zone voor residentiële bebouwing met landelijk karakter" in hoofdzaak bestemd voor 
wonen, onder de vorm van open- , halfopen en aaneengesloten bebouwing. Verweving 
met voor het wonen niet hinderende functies (handel, kantoren, ...) is binnen deze linten 
onder bepaalde voorwaarden toegelaten.  
Twee bestaande gebouwen of gebouwencomplexen gelegen binnen het lint langs de 
Rozendalestraat kunnen hun huidige functie behouden, en de aldaar gevestigde 
bedrijvigheid kan werkzaam blijven op de site.  
Twee bedrijven, zijnde carrosserie Van Eeno en het op dit ogenblik leegstaande bedrijf 
Bousson, gelegen langs diezelfde Rozendalestraat, komen te liggen in een zone voor 
ambachtelijke bedrijven. Dit biedt de mogelijkheid om op deze twee percelen verder 
ambachtelijke bedrijvigheid, verenigbaar met de omgeving, toe te laten en 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden 
Het grootste gedeelte van het plangebied wordt integraal bestemd voor gemeenschaps-
voorzieningen in de sector van jeugd-, sport- en recreatie-infrastructuur, ter uitbreiding 
van het sportcentrum.  
De groene aanleg van deze zone is een belangrijk gegeven ter realisatie van het 
parkconcept voor het sportcentrum. In het bijzonder is een deelzone opgenomen voor de 
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aanplant van groen (hoog- en laagstammig) teneinde een aanzet te kunnen geven van 
het ringbos. 
De openbare wegenis en publieke ruimten worden in hoofdzaak ingericht naar 
verkeersleefbaarheid toe, met een bijzondere aandacht naar het behouden en vooral 
versterken van het groen karakter van deze ruimtes. 
In het noorden van het plangebied wordt een doorsteek voor fietsers en voetgangers 
naar de Leenmolenstraat voorzien. Via een interne as voor traag verkeer binnen het 
sportcentrum ontstaat zo een veilige verbinding tussen Leenmolenstraat en de 
Rozendalestraat. Natuurlijke elementen zijn eveneens toegelaten binnen deze 
doorsteek. Zo moet het mogelijk zijn de doorsteek van de beek (oostelijk even verderop 
gelegen in de Leenmolenstraat) te verleggen, en binnen deze zone voor fiets- en 
voetgangersdoorsteek te voorzien (als open gracht of ondergronds). Ook de aanplant 
van groene elementen (bomen, struikgewas) moet mogelijk zijn. 

4.  Realisatie en bodembeleid 

De gronden bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen evenals de publieke ruimten 
(wegenis en dergelijke) zullen gerealiseerd worden door het gemeentebestuur. 
De gemeente Wingene zal echter via onderhandeling met de betrokken eigenaars tot 
aankoop van de gronden dienen over te gaan ter uitbreiding van het sportcentrum. 
Indien er geen overeenkomst wordt gesloten, dan zal de gemeente via onteigening ter 
algemeen nut de gronden pogen te verwerven. 
 
De gronden bestemd voor wonen zullen gerealiseerd worden door privé-initiatief. 
 
De zone voor ambachtelijke bedrijven wordt eveneens gerealiseerd door privé-initiatief.  
 
De bestaande en geldende goedgekeurde verkavelingen gelegen binnen het 
plangebied van onderhavig bpa worden bij goedkeuring van dit bpa vernietigd. De 
voorschriften van onderhavig bpa komen voor de percelen gelegen binnen deze 
verkavelingen in de plaats van de verkavelingsvoorschriften.  
Volgens art. 41 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd 
op 22 oktober 1996 en laatst gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, zal dit gegeven 
uitdrukkelijk vermeld en bepaald worden bij de voorlopige en definitieve 
vaststelling van onderhavig bpa. De eigenaars van percelen gelegen binnen 
hogervernoemde verkavelingen worden uitdrukkelijk verwittigd van de opheffing 
van deze verkavelingen bij wijze van aangetekend schrijven. 

5.  Onteigeningsplan 

Teneinde de gronden, op het bestemmingsplan gelegen binnen de zones 4 en 6 te 
kunnen realiseren, is er voor deze percelen een onteigeningsplan bijgevoegd, die samen 
met onderhavig bpa de procedure zal doorlopen ter goedkeuring. 
Deze zones hebben tot doel : 

• De uitbreiding van het gemeentelijk sportpark, ten behoeve van ondermeer open 
luchtterreinen (zoals voetbalvelden), een speelterrein, … . Bedoeling is het 
Wingene verder uit te bouwen als primaire recreatiepool op gemeentelijk niveau. 
Het concept sportpark houdt in dat de terreinen en gebouwen van intensieve 
recreatievormen verweven voorkomen met een groenen rustige omgeving 
(openbaar park). Om dit te bewerkstelligen wordt ondermeer een afwerking naar 
de open ruimte voorzien onder de vorm van een “ringbos”, zodat het sportpark in 
westelijke richting geïntegreerd wordt in de open ruimte. Binnen dit ringbos zou 
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eveneens een verbinding voor traag verkeer kunnen ingebed worden, die de 
verbinding maakt tussen de Leenmolenstraat en de Rozendalestraat. Het gehele 
sportpark zal een uitgesproken groen karakter krijgen, met aanplant van 
voldoende hoogstammig groen. 

• Het realiseren van een doorsteek voor traag verkeer in noordelijke richting, 
aansluitend op de Leenmolenstraat, teneinde het gehele park optimaal te 
ontsluiten voor traag verkeer, en een maximale aanknoping van het park op de 
omgeving te realiseren.  

6.  Afwijkingsaspecten van het gewestplan 

6. 1.  Ruimtebalans 

Het BPA heeft een totale oppervlakte van ca 9 ha 77 a 38 ca en omvat een deel van het 
agrarisch gebied ten noordwesten  van de deelgemeente Wingene volgens het 
gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979 en herziening MB 15/12/1998). Gezien de 
bestemming die aan deze gronden, gelegen in agrarisch gebied, is gegeven, is dit deel 
afwijkend t.o.v. het gewestplan. 
 
Bestemming volgens gewestplan van gronden binnen onderhavig bpa : 
Bestemming gewestplan oppervlakte 
woongebied met landelijk karakter 01 ha 90 a 28 ca 
agrarisch gebied 07 ha 87 a 10 ca 
Totaal 09 ha 77 a 38 ca 
 
Gezien hun bestemmingen binnen onderhavig bpa zijn enkel de percelen gelegen 
binnen het agrarisch gebied afwijkend t.o.v. het gewestplan. 
Het BPA bevat 7 zones met de hierna volgende benaderende oppervlakte en 
oppervlakte afwijkend t.o.v. gewestplan. 
 
zone bestemming oppervlakte afwijkend t.o.v. 

gewestplan 
zone 1 zone voor ambachtelijke 

bedrijven 
00 ha 26 a 26 ca 00 ha 09 a 48 ca 

zone 2 Bufferzone 00 ha 05 a 94 ca 00 ha 03 a 68 ca 
zone 3 Zone voor residentiële 

bebouwing met landelijk 
karakter 

02 ha 34 a 18 ca 00 ha 50 a 23 ca 

zone 4 Zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen 

06 ha 86 a 50 ca 06 ha 86 a 50 ca 

zone 5 Zone voor wegen en 
daarbijhorende vrije ruimten 

00 ha 21 a 90 ca 00 ha 00 a 00 ca 

Zone 6 Zone voor fiets- en 
voetgangersdoorsteek 

00 ha 02 a 60 ca 00 ha 00 a 00 ca 

totaal  09 ha 77 a 38 ca 07 ha 49 a 89 ca 
 
De gronden gelegen in de goedgekeurde verkaveling langs de Rozendalestraat worden 
hier niet als afwijkend beschouwd. 
Voor de zone voor gemeenschapsvoorzieningen dient wel opgemerkt dat van de 6ha 
86a 50ca reeds 1ha 46a 25ca als dusdanig bestemd waren binnen het bpa Sportcentrum 
(MB 20/12/2001) 
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Het BPA is voor een deel afwijkend ten opzichte van het gewestplan, waarbij wordt 
overgegaan van de “zachte” zone agrarisch gebied naar “hardere” zones :  
"zone voor ambachtelijke bedrijven", "zone voor residentiële bebouwing met landelijk 
karakter" en "zone voor gemeenschapsvoorzieningen". 

6. 2.  Het decreet van 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening 

Een BPA dat afwijkt van het gewestplan moet voldoen aan de bepalingen van art. 165 
van het decreet van 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.  
Volgens artikel 165 van dit decreet, kan in aanvulling op artikel 14 van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gedurende een 
periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van bovenvermelde bepaling, het bijzonder 
plan van aanleg afwijken van de voorschriften van het gewestplan wanneer de gemeente 
beslist heeft tot het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en op 
voorwaarde dat een ruimtelijke afweging gebeurt mede op basis van de principes van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
 
Het gemeentebestuur heeft beslist tot de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) dd. 25 oktober 1999 (zie bijlage). 
 
De ruimtelijke afweging op basis van de principes van het RSV is behandeld in hoofdstuk 
2 “motivering tot opmaak”. 
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7.  Procedure onderhavig plan 

Gezien het plan reeds 3 x in voorontwerpfase voor advies is voorgelegd, geven we 
hieronder slechts de laatste cyclus weer van het planproces. Voor de historiek verwijzen 
we naar 1.5 op p. 5 en 6 van onderhavige memorie van toelichting. 

7. 1.   Voorontwerp  

Het bpa Sportcentrum-uitbreiding werd op 28 mei 2004 voor advies doorgestuurd naar 
onderstaand openbare besturen en instellingen. 
 
Adviesronde 
Het voorontwerp plan wordt voor advies overgemaakt aan de  
volgende besturen: advies in bijlage: 
• ROHM -Afdeling Ruimtelijke Planning 28 juni 2004 
• ROHM - Afdeling West-Vlaanderen 26 juni 2004  
• Provinciebestuur MIRONA 18 juni 2004 
• GOM West-Vlaanderen  24 juni 2004 
• Bestuur Algemeen Milieubeleid geen advies ontvangen 
• AMINAL afdeling Land 1 juli 2004 
• BLOSO geen advies ontvangen 
 
Het plan werd besproken op de plenaire vergadering van 7 juli 2004 waarvan een 
verslag in bijlage. 
 
Het voorontwerp wordt aangepast aan de opmerkingen van de adviezen en voorgelegd 
aan de Gemeentelijke commissie van advies (GECORO). 
 
Behandeling in zitting van 6 september 2004 
Advies: gunstig 

7. 2.  Ontwerp 

 
Voorlopige aanvaarding gemeenteraad: 
.................................... 
 
Openbaar onderzoek: 
Het plan ligt ter inzage van........................ tot ................................ 
 
Behandeling bezwaren in de gemeentelijke commissie van advies (GECORO)    
Behandeling in zitting van ................................. 
Advies: 
 
Definitieve aanvaarding gemeenteraad:  
.......................... 



WVI - AUGUSTUS 2004 BPA SPORTCENTRUM UITBREIDING   WINGENE - MEMORIE VAN TOELICHTING 25 

8.  Bespreking adviezen voorontwerp 2003 

Hieronder wordt beknopt een overzicht gegeven van de diverse adviezen van het vorig 
voorontwerp (najaar 2003). 

8. 1.  ARP 

• De planopties zijn van lokaal belang en ze zijn in overeenstemming met de 
opties op het Vlaams niveau. 

• Er wordt gepleit om (meer) randvoorwaarden op te nemen voor de 
inplantingswijze, zodat de bebouwing niet wordt ingeplant richting de open 
ruimte, maar wel aansluitend op de bestaande infrastructuur. 
De bebouwde oppervlakte wordt in het ontwerp beperkt tot 2000 m². 
Bovendien wordt voor de bebouwing de voorwaarde gekoppeld dat deze zo 
oostelijk mogelijk dient te worden ingeplant (nabij de plangrens met het bpa 
Sportcentrum). Bovendien wordt in het inplantingsvoorschrift eveneens 
opgenomen dat de gebouwen tot tegen de oostelijke plangrens kunnen worden 
opgetrokken, teneinde een zo oostelijk mogelijke inplanting mogelijk te maken. 
Het moet opgemerkt dat het geenszins de bedoeling is een nieuwe sporthal of 
dergelijke infrastructuur binnen onderhavig plangebied op te richten (zoals ook 
moet blijken uit de scenario’s). Deze worden voorzien aansluitend op de 
bestaande bebouwing binnen het bpa Sportcentrum. 
Binnen onderhavig plangebied is het enkel de bedoeling bebouwing te voorzien 
in functie van de openluchtsport binnen onderhavige zone (zoals bv 
tribuneaccommodatie, kleedruimtes, … ten behoeve van bv voetbal). 

• De kwaliteit van de as voor traag verkeer tussen de Leenmolenstraat en de 
Rozendalestraat zou aanzienlijk verhogen door de vrije ruimte ter hoogte van de 
Leenmolenstraat op te nemen in het zogenaamde ringbos en hier geen nieuwe 
woningen meer te voorzien. 
Het klopt dat een ruimtelijk interessantere relatie zou ontstaan, gezien het 
ringbos met een aanzienlijke breedte zou palen aan de Leenmolenstraat. 
De percelen hebben echter volgens het gewestplan de bestemming van 
woongebied met een landelijk karakter. De eigenaars kunnen dus deze percelen 
gebruiken voor ondermeer woningbouw. 
Het is dan ook niet de bedoeling van de gemeente, mede gelet op het aan deze 
kwestie gerelateerd prijskaartje, om de bouwmogelijkheden op deze percelen op 
te heffen en aldaar groen te voorzien. 
Het planvoorstel van het voorontwerp blijft dan ook gehandhaafd. 

• Advies : gunstig 

8. 2.  PPD 

• gunstig 
• opmerking dat het kaartmateriaal van de scenario's niet altijd goed leesbaar is. 

In bijlage worden de scenario's nogmaals opgenomen, zij het afgedrukt op een 
groter formaat, teneinde de leesbaarheid te verhogen. 

• parkeerproblematiek dient meer geschetst en verduidelijkt 
In bijlage is een overzicht gegeven van de huidige parkeercapaciteit van het 
sportcentrum. 
Op heden zijn er 196 parkeerplaatsen die de parkeerbehoefte ten behoeve van 
het sportcentrum opvangen. 
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Met uitzondering van enkele zeer zeldzame piekmomenten volstaat deze 
parkeercapaciteit. 
De oppervlakte van de bebouwing voor het publiek toegankelijk (Kunstacademie, 
Cultureel centrum, Recreatiebad, Sporthal, mortuarium, tribunes, 
kleedruimtes,…)bedraagt 4800 m².  
Met de bepalingen uit de stedenbouwkundige voorschriften zou dit resulteren in 
circa 162 (4900x0,1x0.33) parkeerplaatsen. 
Door tribunes, kleedruimtes, … mee te rekenen, wordt ook de nodige 
parkeercapaciteit van de openluchtsporten meegenomen. 
Bovendien dient opgemerkt dat zelden tot nooit alle gebouwen en terreinen in 
samen in gebruik zijn. 
Bij aanleg van de nieuwe parkeerplaats langs de Rozendalestraat zal de 
parkeercapaciteit nog worden opgetrokken met circa 50 eenheden, zodat ook de 
zeldzame piekmomenten worden ondervangen. 
De voorziene bepalingen uit de stedenbouwkundige voorschriften zouden dus 
moeten de parkeerproblematiek ondervangen, en ervoor zorgen dat er geen 
parkeerdruk ontstaat in de aanpalende woonomgeving. 

8. 3.  GOM 

• gunstig 

8. 4.  Afdeling Land 

• Gunstig, voor zover de behoefte wordt aangetoond en de administratie 
ruimtelijke ordening hiermee akkoord gaat. 
Voor het advies van ARP en PPD : zie boven, waar beide besturen akkoord 
gaan met de behoefte en de planopties. 
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9.  Bespreking adviezen voorontwerp 2004 

Hieronder wordt beknopt een overzicht gegeven van de diverse adviezen van het huidige 
voorontwerp. 

9. 1.  ARP 

• De maximum te bebouwen oppervlakte is beperkt tot 2000 m² en gebundelde 
inplanting zoveel mogelijk tegen de oostelijke grens wordt opgelegd. Hierdoor 
wordt tegemoet gekomen aan de vraag om meer randvoorwaarden op te nemen 
met betrekking tot de inplanting van de nieuwe bebouwing. 

• Een globaal inplantingsplan (4.2.7) dient bij de eerste aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd, en niet voorafgaand 
goedgekeurd. 
Dit is aangepast. 

• Bij de afwijkingsaspecten van het gewestplan dient de ruimtelijke afweging 
worden opgenomen. 
De ruimtelijke afweging gebeurde reeds in punt 2 "motivering tot opmaak". In het 
punt afwijkingsaspecten wordt nu verwezen naar deze afweging. 

• Voorschrift 4.2.2 : verwijzing naar zone 6 schrappen (nl. niet meer aanwezig in 
dit planvoorstel). 
Dit is aangepast. 

9. 2.  AROHM West-Vlaanderen 

• Het idee van een traject uit werken gericht op laagdynamisch verkeer lopende 
tussen de Leenmolenstraat en de Rozendalestraat komt op de helling door het 
verdwijnen van de voormalige zone 6. 
Deze doorsteek komt in onderhavig plan niet in het gedrang. Voorschrift 4.2.3 
dwingt de aanleg van een dergelijke doorsteek namelijk af. De opening naar de 
Rozendalestraat wordt weliswaar kleiner, doch er is nog voldoende ruimte om 
een degelijke doorsteek te creëren. 

• Plaatsing van de gebouwen dienen te worden gekoppeld aan de bouwhoogte 
van de gebouwen. 
Voorschrift 4.3.2 bepaalt dit. 

• 1.3.1 : 80 % bebouwingspercentage is te hoog 
Zone 1 heeft een oppervlakte van circa 2626 m². De bestaande bebouwing 
binnen deze zone heeft een oppervlakte van circa 1300 m². Dit geeft een 
bestaand bebouwingspercentage van net geen 50 %. Een 
bebouwingspercentage van 80 % zou een bijkomende oppervlakte van 800 m² 
bedragen. Dit betekent een uitbreiding van 400 m² per bedrijf. Een dergelijke 
uitbreiding op deze site overschrijdt dus geenszins de draagkracht van de 
omgeving. Bovendien heeft geen enkel ander bestuur bezwaar bij deze 
planoptie. 

• 4.1.1 : uitbreiding ten behoeve van gemeentelijke technische diensten dient te 
worden uitgesloten. Op zijn minst dringt zich hier een verfijning op. 
Op de aanpalende percelen, gelegen binnen bpa Sportcentrum, is het 
containerpark met bijhorende loods voor de technische dienst gevestigd. 
Beperkte uitbreiding dringt zich nu reeds op. Enige mogelijkheid (zie 3 
scenario's) is (beperkte) uitbreiding binnen onderhavig plangebied. Het gaat hier 
slechts om een beperkte oppervlakte, aansluitend op de huidige terreinen van 
het containerpark. Voorschrift 4.1.1 wordt aangevuld met de vermelding dat 
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uitbreiding ten behoeve van de technische diensten slechts kan aansluitend bij 
de bestaande infrastructuur van de gemeentelijke  technische diensten. 

9. 3.  Provincie West-Vlaanderen; Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit 

• De herziening levert voor de globale betekenis van het plan geen problemen op. 
Zowel de herziening als de uitbreiding worden gunstig geadviseerd. 

• Suggestie om de doorsteek voor traag verkeer ter hoogte van de 
Rozendalestraat grafisch weer te geven. 
Voorschrift 4.2.3 dwingt de aanleg van deze doorsteek reeds af. Gezien op 
heden de ligging van deze doorsteek binnen zone 4 nog absoluut niet gekend is, 
lijkt een grafische aanduiding met zeer grote marge qua ligging zinloos. Tijdens 
de plenaire vergadering werd dit punt besproken en geduid, en had de dienst er 
geen probleem mee om de doorsteek dan toch niet grafisch aan te duiden. 

• Voorschrift 4.2.2 : verwijzing naar zone 6 schrappen (nl. niet meer aanwezig in 
dit planvoorstel). 
Dit is aangepast. 

9. 4.  GOM 

gunstig 

9. 5.  Land 

In zoverre de noodzaak tot inname van dit gebied voldoende kan verantwoord worden en 
dit door de administratie ruimtelijke ordening wordt erkend, is er ook uit landbouwkundig 
standpunt en uit oogpunt van de goede landinrichting geen overwegend bezwaar tegen 
dit voorstel. 

10.  Bijlagen 

• gemeenteraadsbeslissing inzake opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
• gemeenteraadsbeslissing inzake opmaak BPA Sportcentrum uitbreiding 
• adviezen van de diverse openbare besturen en instellingen van vorige adviesronde  
• Kopies van de 3 scenario’s  
• Parkeernota sportcentrum 
• adviezen van de diverse openbare besturen en instellingen van huidige adviesronde 
• verslag plenaire vergadering  
• advies GECORO 6 september 2004 


