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inleiding

1. beslissing tot opmaak

De gemeenteraadsbeslissing tot opmaak van het 
‘RUP sportpark Zwevezele’ dateert  van 24/02/2003.

2. motivering tot opmaak

 � Het gemeentebestuur van Wingene wenst te in-
vesteren in de sport- en recreatieve infrastructuur 
van de gemeente.

 � De gemeente realiseert op korte termijn een RUP 
dat moet voorzien in uitbreidingsmogelijkheden 
van het sportpark Zwevezele, welbepaald de uit-
breiding van de sporthal, een bijkomend voetbal-
veld, een speelplein met lokaal, een wandelpark 
en een uitbreidingszone.   

 �  De noodzakelijke bestemmingswijziging van het 
containerpark voor de uitbreiding van de huidige 
sportinfrastructuur en de bestemmingswijziging 
van agrarisch gebied naar park is hiervoor nodig.

 � In de onmiddellijke omgeving van de sporthal 
wordt de omliggende ruimte omgebouwd tot een 
volwaardig sportpark.  De bestaande voetbalterrei-
nen worden heraangelegd, er wordt een bijkomend 
sportveld gerealiseerd.

 � De uitbreiding van de sporthal te Zwevezele, 
meerbepaald een uitbreiding met 1 volwaardige 
sportzaal, 1 cafetaria, 1 polyvalente ruimte en een 
aantal kleedkamers.

 � Het concept ‘sportpark houdt in dat de terreinen en 
gebouwen van intensieve recreatievormen voorko-
men met een groene, rustige omgeving.

 � In beide hoofdkernen van Wingene komen reeds 
een aantal recreatieve voorzieningen gebundeld 
voor.  Hierop steunt de visie van de twee recreatie-

polen.  Om deze primaire polen zo snel mogelijk te 
laten ontwikkelen en te bevestigen, wordt in elke 
hoofdkern een beleid gevoerd om de recreatieve 
activiteiten zo snel mogelijk te concentreren.

 � Aangezien deze infrastructuur aansluit bij de kern 
van het dorp is een behoud en minimale uitbrei-
ding van deze sportinfrastructuur aangewezen. 
Het beleid is erop gericht om sportactiviteiten 
verder te ondersteunen op schaal van de kern van 
Zwevezele.  De bestendiging en uitbreiding  van 
de bestaande sporthal kadert binnen deze visie.  

 � Op deze manier kunnen de belangrijkste sportac-
tiviteiten in de kern, gebundeld worden, openbare 
speelruimte, sportvoorzieningen zoals sporthal en 
voetbalvelden in combinatie met bestaande infra-
structuur (parking, ruimte, ...)

 � De onmiddellijke omgeving van de sporthal zal  
verder vorm krijgen als sportpark.

 � Er is onvoldoende uitbreidingsmogelijkheid voor 
het huidige sportcentrum te Zwevezele, aangezien 
de maximaal toegelaten bebouwing binnen ‘de 
zone voor sportparken met bijhorende voorzienin-
gen’ in het huidige BPA bereikt is. De uitbreiding 
van het sportcentrum is dringend noodzakelijk.  
.De bestemming van het containerpark dient 
hiervoor te wijzigen.  Een deel van het agrarisch 
gebied wordt hierdoor eveneens herbestemd.

 � Hierdoor realiseert de gemeente op korte ter-
mijn een RUP. Het RUP moet voorzien in het 
onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden en 
de noodzakelijke bestemmingswijziging van het 
containerpark voor de uitbreiding van de huidige 
sportinfrastructuur. De ruimere omgeving met 
bestaande

 � voetbalterreinen en een agrarische zone die in de 
toekomst zal ingericht worden als derde voetbal-
veld, wandelzone met een grote aandacht voor 

het landschap en als landbouwzone, wordt mee 
opgenomen voor de realisatie van een sportpark.

 � De bestaande beek vormt de plangrens van het 
RUP

3. in uitvoering van GRS

 � Het gemeentebestuur heeft beslist tot opmaak 
van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(GRS) Het GRS Wingene werd goedgekeurd op  
09/02/2010
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feitelijke ruimtelijke context

1. situering

 � Zwevezele maakt deel uit van de gemeente Win-
gene

 � De gemeente Wingene situeert zich tussen de vier 
steden Roeselare (ca. 16km), Brugge (ca. 18km), 
Torhout (ca. 10km) en Tielt (ca. 8km). 

 � Wingene staat, gezien haar ligging onder invloed 
van deze vier steden. 

 � Zwevezele en het westen van de gemeente zijn 
eerder gericht op Roeselare en Torhout.

Het sportpark is binnen de gewenste nederzettings-
structuur gelegen in de rand van het hoofddorp Zwe-
vezele, ten westen van de kern.
Het plangebied wordt begrensd door:

 � In het noorden: open ruimte en bebouwing langs-
heen de Kasteelstraat

 � In het oosten: bebouwing langsheen de Kasteel-
straat

 � In het zuiden: gronden in gebruik door de land-
bouw

 � In het westen: de grote Beek en het achterlig-
gende agrarisch gebied

Het op te maken RUP bestrijkt een gebied van 8 ha 
55 a en 07ca en bestaat uit één zone, een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen

Situering sportterrein Zwevezele op topokaart
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 kaart luchtfoto



5w v i  | f e b r u a r i  ‘ 1 1  |  R U P  S p o r t p a r k  Z w e v e z e l e

2. bestaande ruimtelijke 
structuur

2.0. Algemeen

 � Zwevezele is vrij goed uitgerust.  Naast een ruim 
aanbod aan handels- en horecazaken is er het 
cultureel centrum ‘de wissel’, twee basisscholen, 
containerpark, sportvoorzieningen, bibliotheek,...

 � Wat betreft de sportinfrastructuur in de kern van 
Zwevezele is er enkel uitbreiding mogelijk ter 
hoogte van de bestaande sportvoorzieningen

2.1. toeristisch-recreatieve structuur
 � Ter invulling van de behoeften en kaderend binnen 

de geconcentreerde ontwikkeling van de primaire 
recreatiepolen in Wingene, past de ontwikkeling en 
uitbreiding van twee Sportcentra  binnen de visie 
van de gemeente.

 � Deze recreatieve structuur heeft als functie in te 
spelen op de behoefte aan vrijetijdsbesteding van 
de eigen bevolking.

 � Voor de kern van Zwevezele wordt het concept 
‘sportpark’ als hoofdelement van de uitbreiding 
genomen, op lange termijn.

 � De bestaande voetbalinfrastructuur in de kern 
van Zwevezele voldoen niet meer aan de 
vraag binnen de gemeente, daarom is de wens 
ontstaan de voetbalterreinen uit te breiden op 
termijn.

 � Er is eveneens in Zwevezele een tekort aan 
tennisfaciliteiten.

 � De huidige voorzieningen inzake speelpleinen 
zijn te klein en voldoen niet meer aan de hui-
dige behoeften.

 � Het terrein omvat een sporthal

 � De bestaande recreatieve structuur van Wingene 
is sterk gebonden aan de twee hoofdkernen.  Dit 
gegeven vormt het uitgangspunt voor de visie op 
de recreatieve structuur van Wingene.  De twee 
structuurondersteunende hoofddorpen Wingene 
en Zwevezele blijven ook in de toekomst een ver-
zorgende rol spelen op vlak van sport en recreatie-
ve voorzieningen.  Zij vormen de primaire recrea-
tiepolen van Wingene en voorzien in infrastructuur 
voor intensievere recreatievormen.  Binnen deze 
polen zal gepoogd worden om de belangrijkste 
recreatievormen zoveel mogelijk te concentreren.

 � Om een maximale afstemming te bekomen met de 
andere ruimtelijke sectoren binnen de gemeente 
worden deze ontwikkelingen afgewogen tegenover 
de verschillende gewenste deelstructuren.

2.2. Nederzettingstructuur
 � Zwevezele ligt ten oosten van de Grote Beek, 

maar de woonkern sluit er niet op aan. De kern en 
het oudste gedeelte van Zwevezele bevinden zich 
tegen het huidige kasteelpark. Dit kasteelpark is 
gelegen op de plaats waar Zwevezele ontstaan 
is. De huidige structuur van het dorp is gegroeid 
vanuit de bebouwing rond het marktplein en langs 
de belangrijkste wegen (Bruggestraat, Lichter-
veldestraat en Pastorijstraat). De meer recente 
bebouwing van Zwevezele bestaat uit kleinere 
verkavelingen en opvullingen tussen en langs de 
belangrijkste wegen. Opmerkelijk is bovendien dat 
Zwevezele uit deint naar de N50 en zo langzaam 
vergroeit met de woon- en werkkern Hille.

 � De sporthal is binnen de gewenste nederzettings-
structuur gelegen in de rand van het hoofddorp 
Zwevezele.  De uitbreiding kadert volledig binnen 
de versterking van de kernen in het buitengebied 

en verhoogt het voorzieningen aanbod in de kern 
Zwevezele.

2.3. Natuurlijke structuur
Binnen het plangebied van onderhavig RUP zijn een 
aantal gebieden ingekleurd op de biologische waar-
deringskaart.

 � Een complex van biologisch minder waardevolle 
en waardevolle elementen aangeduid met bo-
menrijen van gemengd loofhout. Deze zone is ligt 
momenteel op de rand van het sportterrein en het 
containerpark, de nog reeds bestaande structurele 
bomenrijen en de bufferelementen dienen in het 
ontwerp behouden te blijven als landschapsele-
menten die een overgang vormen naar het open 
ruimte gebied.

 � In het westen van het plangebied, aan de rand van 
de beek bevindt zich een biologisch waardevol ge-
bied, nl. een gemengde loofhoutaanplant, exclusief 
populier.

 � In het noorden van het plangebied ligt een 
complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen (soortenarm permanent 
grasland en een bomenrij met gemengd loofhout)

 � Het biologisch waardevolle gebied ten westen van 
de sporthal en het gebied aan de beek, worden in 
de parkzone opgenomen.

 � Het gebied ten noorden van het plangebied wordt 
voorzien als polyvalente zone.  Dit wordt gedeel-
telijk gekarteerd als een complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen.  
Dit gebied wordt voorlopig niet ontwikkeld.  De 
bomenrijen blijven behouden.  In een latere fase 
kunnen in deze zone niet overdekte sportvelden 
en in beperkte mate bijhorende overdekte sportin-
frastructuur aangelegd worden.
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 � De huidige sporthal en de technische loods be-
vinden zich reeds op het terrein.  Er wordt geen 
nieuw terrein aangesneden voor de bouw van de 
sporthal zelf.

 � De bestaande lineaire bomenrijen en de bufferele-
menten worden behouden als landschapselemen-
ten die een overgang vormen naar het open ruimte 
gebied. Deze voorwaarden worden vastgelegd in 
de voorschriften van het RUP en worden meege-
nomen in de parkzone.

 � In en rond het plangebied bevinden zich geen 
waardevolle fauna en flora die verloren dreigen 
te gaan bij de bouw van de sporthal en de aanleg 
van de sportvelden en het wandelpark.  De uit-
breiding van het sportcentrum komt niet in conflict 
met elementen van de gewenste natuurlijke en 
landschappelijke structuur. 

Biologische waarderingskaart
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2.4. Agrarische structuur
 � Binnen de gewenste agrarische structuur zal de 

uitbreiding van het sportcentrum een beperkt ver-
lies van landbouwareaal met zich meebrengen. 

 � De gronden zijn eveneens reeds eigendom van de 
gemeente  De gronden worden door de gemeente, 
gratis ter beschikking gesteld aan de landbouwer.

 � Landbouwtyperingskaart: niet agrarisch gebied: 
(sporthal/loods) en matige waardering in de rest 
van het plangebied.

 � GAS-kaart: De zone met de bestaande sporthal/ 
loods behoort niet tot de gewenste agrarische 
structuur. De rest van het plangebied behoort tot 
de gewenste agrarische structuur. Het container-
park en één van de twee bestaande voetbalterrei-
nen zijn hier reeds gevestigd.

2.5. Landschappelijke structuur
 � De uitbreiding van het sportcentrum komt niet in 

conflict met elementen van de gewenste land-
schappelijk structuur.

 � Er zijn geen ankerplaatsen of gave landschappen 
binnen het plangebied.

 � Er zijn geen masten of hoogspanningslijnen bin-
nen of in de buurt van het plangebied.

landbouwtyperingskaart: 
 � niet agrarisch gebied (sporthal/loods) en matige 

waardering in de rest van het plangebied.

Landbouwtyperingskaart
GAS-kaart (gewenste agrarische structuur)

2.6. Economische structuur
 � Er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plan-

gebied aanwezig.
 � Binnen een perimeter van 2 km rond het plange-

bied ligt de lage drempel Seveso-inrichting Joris 
Ide (Hille 174, Wingene).  Deze heeft geen invloed 
op het plangebied.

 � De sporthal wordt uitgebreid met een nieuwbouw, 
geplaatst op de plaats van de huidige technische 
loods en het containerpark.  De technische ge-
meentelijke loods wordt gesloopt.

 � De containers binnen het plangebied worden in 
het najaar van 2010 weggehaald.  Het nieuwe 
containerpark wordt vanaf september gevestigd in 
het industrieterrein Hille-West.

 � Het RUP biedt niet het kader voor de vestiging van 
SEVESO-bedrijven.

2.7. Fysische structuur
 � Bodemkaart: De bestaande sporthal/loods heeft 

een antropogene ondergrond. De bodem van 
de zuidwestelijke hoek van het plangebied heeft 
een bodem met vochtig zand. De rest (westelijk 
en noordelijk deel) van het plangebied heeft een 
bodem met nat zandleem.

 � VLAREBO-activiteiten: Het containerpark dat zal 
verdwijnen op deze locatie voert VLAREBO-activi-
teiten uit, nl. containerpark (rubriek 2.1.g. in 1993), 
waarschijnlijk huidige rubriek 2.2.1.c.

 � In het studiegebied zijn geen bedrijven of activitei-
ten gevestigd onderworpen aan de milieuvergun-
ningsplicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbe-
voegdheid heeft.

 � Het perceel waar het containerpark gevestigd is 
(Wingene 2e afdeling, sectie E perceelnr 0842T), 
is opgenomen in het register van verontreinigde 
gronden. Bij een oriënterend bodemonderzoek 
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in 2001 werden concentraties gevonden waarbij 
de kwaliteit van de bodem nadelig kan beïnvloed 
worden. Een beschrijvend bodemonderzoek of een 
bodemsanering was niet noodzakelijk.

kaart: bodemkaart

2.6. Verkeersstructuur

Wegenkaart

 � De gemeente Wingene is gelegen middenin de 
driehoek gevormd door de E40, de A17 en de N 
37.

 � De N50, regionale weg Brugge-Kortrijk, loopt pa-
rallel aan de A17 en loopt dwars door Zwevezele.

 � De ontwikkeling van de kern van Zwevezele en 
vooral Hille hangt nauw samen met de N50, de 
historische verbindingsweg tussen Brugge, Kortrijk 
en de N370 die oostwest van Beernem over 
Wingene en Zwevezele naar Lichtervelde loopt.  
Hun impact heeft de morfologische structuur van 
deze woonkernen sterk beïnvloed. Door de vlotte 
ontsluiting voor het autoverkeer werd het wonen 
hier aantrekkelijk. 

 � Ten opzichte van de gewenste verkeers- en 
vervoersstructuur is de sporthal van Zwevezele 
centraal gelegen, hierdoor is de bereikbaarheid 
optimaal.  

 � De hoofdtoegang bevindt zich langs de Kasteel-
straat van hieruit is de sporthal bereikbaar voor 
autoverkeer, fiets- en voetgangers.  Vanuit de 
Baron De Boesinghestraat is een extra ontsluiting 
voorzien voor fiets- en voetgangers.  Deze weg is 
niet toegankelijk voor autoverkeer. 
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juridische ruimtelijke struc-
tuur

1. juridisch kader

Gewestplan

1.1. gewestplan
 � Zwevezele maakt deel uit van het gewestplan 

Roeselare - Tielt (KB 17/12/1979).  Het gewest-
plan werd gewijzigd bij MB 15/12/1998 waarbij de 
reservatiestrook werd opgeheven en de percelen 
de onderliggende bestemming ‘agrarisch gebied’ 
en ‘woongebied’ kregen.

 � De gemeentelijke sporthal van Zwevezele en de 
aangrenzende voetbalterreinen zijn volgens het 
gewestplan aangeduid als een zone voor dag-
recreatie (sporthal en bestaand voetbalveld ten 

zuiden van de sporthal), gelegen aan de westelijke 
rand van de hoofdkern Zwevezele. 

 � Een deel van het plangebied is volgens het ge-
westplan gelegen in agrarisch gebied (bestaand 
voetbalveld en speelplein).   De rand in het noor-
den is gelegen in woongebied.  

1.2. BPA’s
Voor Zwevezele, de deelgemeente van Wingene wer-
den volgende bpa’s goedgekeurd die betrekking
hebben op het plangebied:

 � Het bpa Centrum Zwevezele werd goedgekeurd 
bij MB 09/06/1995 en bestaat uit woonzones en 
een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.  In 
onderhavig BPA heeft het grootste deel als be-
stemming gemeentelijk sportpark en een deel als 
bestemming containerpark en depot ten behoeve 
van de technische buitendiensten van Zwevezele..  
Een deel van het plangebied is gelegen binnen het 
BPA Centrum Zwevezele, namelijk de uitbreiding 
van de sporthal, de speel en sportzones, zoals 
de voetbalpleinen.  De uitbreiding met een derde 
voetbalplein en het groene deel van het sportpark 
ligt niet in het bpa en is volgens het gewestplan 
bestemd als agrarisch gebied.

 � Het plangebied is een gebied met een gemeen-
schaps- en recreatieve functie

bpa Centrum Zwevezele
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1.3. beschermde monumenten, land-
schappen en dorpsgezichten

 � Binnen het plangebied, noch in de omgeving 
zijn beschermde monumenten gelegen of merk-
waardige gebouwen opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed.

 � Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn 
beschermde landschappen gelegen. Binnen het 
plangebied, noch in de omgeving zijn beschermde 
dorpsgezichten gelegen.

1.4. bouwkundig erfgoed
 � Binnen of in de omgeving van het plangebied zijn 

geen markante gebouwen gelegen, opgenomen in 
de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Bouwkundig erfgoed

1.5. atlas der Buurtwegen
Er zijn geen buurtwegen gelegen binnen het plange-
bied.

Kaart: atlas der buurtwegen

1.6. verordeningen

1.6.1. Bouwverordening
 � Bouwverordening 2.31_9001_1 met betrekking tot 

de beplanting
 � Bouwverordening en subsidiebesluit 2.31_9002_1 

en 2.31_9002_2 voor hemelwatergebruik en infil-
tratievoorzieningen

 � Bouwverordening 2.31_9003_1 met betrekking tot 
overwelven van grachten

 � bouwverordening 2.31_9004_1 inzake voorbouw-
lijn

1.6.2. Stedenbouwkundige verordening
 � Stedenbouwkundige verordening 2.33_11001_1, 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater.

 � Stedenbouwkundige verordening 2.33_11002_1 
Algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer

 � Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
2.33_11003_1 inzake openluchtrecreatieve verblij-
ven

 � Provinciaal stedenbouwkundige verordening 
2.33_11004_1 inzake toegankelijkheid

1.7. eigendomsstructuur
Alle gronden binnen het plangebied zijn eigendom van 
de gemeente Wingene
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2. vergunningen

2.1. stedenbouwkundige 
vergunningen

Vergunningstoestand sportterrein Zwevezele
 

 �  sporthal dd. 07.02.1971
 �   aanbouwen douchekamer aan sporttribune dd. 

14.11.1978
 �  uitbreiden sporthal dd. 03.06.1981
 �  uitbreiden sporthal dd. 15.07.1986
 �  uitbreiden gelagzaal sporthal dd. 02.07.1987
 �  paviljoen dd. 08.03.1991
 �  vernieuwen en uitbreiden van voetballokalen en 

inkomhuisje dd. 01.08.1993
 �  aanbouwen van loods dd. 01.04.1996
 �  uitbreiden van loods dd. 09.10.2001
 �  uitbreiden van berging sporthal dd. 03.12.2002

2.2. verkavelingsvergunning
 � Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen 

gelegen.

planningscontext

1. op Vlaams niveau

1.1. RSV

1.1.1. Algemeen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( RSV ) werd 
op 23 september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering.  Dit RSV bevat een informatief deel, waarin 
de bestaande toestand van het Vlaamse grondgebied 
wordt bestudeerd en een richtinggevend deel die de vi-
sie uitdrukt op de gewenste ontwikkeling van dit zelfde 
gebied.  Tenslotte zijn er ook de bindende bepalingen 
die drie types kunnen omvatten.
Het RSV heeft als algemene visie: ‘ Vlaanderen, open 
en stedelijk ’. Deze stelling omvat een aantal ruimte-
lijke principes :

 � Gedeconcentreerde bundeling van wonen en 
werken:

 � Poorten als motor voor ontwikkeling:( bestaande ) 
infrastructuren als bindteken en basis voor locatie 
van activiteiten:

 � Fysisch systeem is ruimtelijk structurerend:

1.1.2. Wingene behoort tot het buitenge-
bied

De belangrijkste doelstellingen van het RSV voor dit 
buitengebied zijn:

 � Het vrijwaren van het buitengebied voor de essen-
tiële functies ( landbouw, natuur, bos en wonen en 
werken op het niveau van het buitengebied ) 

 � Het tegengaan van de versnippering van het 
buitengebied 

 � Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen 
van het buitengebied 

 � Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 
gestructureerde gehelen 

 � Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke 
kwaliteit in het buitengebied 

 � Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het 
milieubeleid op basis van het fysisch systeem 

 � Het bufferen van de natuurfunctie in het buitenge-
bied

1.1.3. Bundelen en verweven
 � Ook in de kernen van het buitengebied moet een 

multifunctionele ontwikkeling en het verweven van 
functies en activiteiten voorop staan. (p405)

Onderhavig RUP voorziet in het verweven van func-
ties.  Verschillende gemeenschapsvoorzieningen op 
niveau van de kern, zoals sport- , jeugd en culturele 
infrastructuur, worden immers verweven met het wo-
nen, en worden zo geconcentreerd nabij de kern, voor 
iedereen gemakkelijk bereikbaar.

 � Bereikbaar houden van voorzieningen: Bijkomen-
de voorzieningen (sportaccomodatie of -terreinen, 
jeugdvoorzieningen,, ...) moet conform het principe 
van gedeconcentreerde bundeling worden voor-
zien in de hoofddorpen en woonkernen (p407).

De uitbreiding van het gebied voor gemeenschaps-
voorzieningen palend aan de bestaande zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen (waaronder sport- en 
jeugdinfrastructuur) binnen onderhavig RUP, in de 
kern van Wingene, kadert binnen dit principe.

 � 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 (p361)

Onderhavig RUP heeft een directe relatie met de om-
liggende woonomgeving.  Wonen, werken en ontspan-
nen (sport, cultuur en jeugd worden met elkaar verwe-
ven.  Naar het wonen toe betekent de nabijheid van 
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verschillende sportinfrastructuur 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 concen-
treren in de stedelijke gebieden en de kernen van 
het buitengebied.  Voor de gemeenschapsvoor-
zieningen wordt een maximale verweving met de 
woonfunctie nagestreefd. (p362)

De locatie voor de uitbreiding van de zone voor ge-
meenschapsvoorzieningen in de kern, palend aan de 
bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
van Zwevezele, gemeente Wingene, verweven met de 
woonfunctie, kadert in deze optie van het RSV.

1.1.4. Wingene is een specifiek econo-
misch knooppunt

Wingene is in het RSV geselecteerd als specifiek eco-
nomisch knooppunt. 

 � Doelstelling van het RSV hieromtrent is het verder 
bundelen van economische activiteiten in de eco-
nomische knooppunten.

 � Er wordt voor geopteerd om nieuwe economische 
activiteiten van regionaal belang en herlokalisatie 
van bestaande regionale bedrijven te concentreren 
in de economische knooppunten.

 � Lokale bedrijventerreinen vangen de nieuwe en de 
te herlokaliseren lokaal verzorgende bedrijven op.

1.1.5. Samenvattend
 � In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

wordt Wingene geselecteerd als specifiek eco-
nomisch knooppunt.  De kern behoort tot het 
buitengebied.  Woonondersteunende functies 
zoals sport- en recreatievoorzieningen dienen 
verweven te worden met de woonfunctie in de 
kernen van het buitengebied.

 � De uitbreiding van de sportinfrastructuur is gerela-
teerd aan het sportpark en ligt in de nabijheid van 
de kern.  Er wordt voldaan aan de doelstellingen 
van het RSV.

1.2. atlas WU-gebieden
Er zijn geen woonuitbreidingsgebieden gelegen in of 
in de buurt van het plangebied.

Kaart: Atlas WU-gebieden

2. op provinciaal niveau

2.1. PRS

2.1.1. Algemeen
 � Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-

Vlaanderen werd goedgekeurd bij MB van 
06/03/2002. 

 � Het uitgangspunt van het PRS West-Vlaanderen is 
‘ruimte voor verscheidenheid’.

 � Het PRS is opgevat als een beleidsplan gericht 
op ontwikkeling en uitvoering, naast een beperkt 
aantal bindende bepalingen.

 � Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuur-
plan West-Vlaanderen zijn de kernen van Win-
gene en Zwevezele geselecteerd als structuur-
ondersteunende hoofddorpen.  De kernen zijn 
structuurondersteunend voor de woon- en werk-
functies in het buitengebied en hebben bovenlo-
kaal een verzorgende rol.  Dit wordt beoogd door 
het wonen en werken te bundelen en het uitwer-
ken van mogelijkheden voor bestaande recreatie 
infrastructuur. (PRS RD p 211, 220 )

De beleidsdoelstellingen in het PRS West-Vlaanderen 
zijn:

 � Het versterken van het bestaande kernenpa-
troon.

 � Een gebiedsspecifieke en functionele differenti-
atie van de nederzettingsstructuur.

 � Het opwaarderen van het  bestaande vergunde 
woonpatrimonium en woonomgeving.

 � Het voorzien in ruimte voor de eigen woonbe-
hoefte. 
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2.1.2. Wingene in het Provinciaal Ruimte-
lijk Structuurplan West-Vlaande-
ren

Wingene is gesitueerd op het grensgebied tussen de 
‘middenruimte’ en de ‘veldruimte’. Het afgebakende 
studiegebied is binnen de gemeente de feitelijke over-
gang tussen deze twee ‘ruimtes’

Middenruimte
 � Deze deelruimte rond de steden Roeselare, Tielt 

en Torhout wordt gekenmerkt door een sterk geïn-
dustrialiseerde landbouw en een concentratie 
van intensieve veeteelt. Deze sterke economi-
sche dynamiek zorgde voor een groot aandeel 
verspreide ( zonevreemde ) bedrijvigheid en een 
vrij ongestructureerd landschap.

 � Gezien het belang van deze deelruimte voor de 
agrarische structuur op Vlaams Niveau, moet de 
evolutie van deze activiteiten dan ook ingepast 
worden in dit “nieuwe landschap”.

Samengevat zijn de volgende beleidsopties voor Win-
gene en voor het studiegebied van belang:

 � Concentratie van dynamische activiteiten in de 
stedelijke gebieden en de specifieke economische 
knooppunten

 � Het regelmatig verspreid rasterpatroon van kernen 
opwaarderen

 � Door de historisch gegroeide linten en versprei-
de bebouwing is het kernenpatroon vervaagd 
in de deelruimte. De selectie van structuur-
ondersteunende hoofddorpen zal het wonen 
en werken sterker bundelen. In deze gedachte 
werd Zwevezele opgewaardeerd tot structuur-
ondersteunend hoofddorp.

 � Vrijwaren van de structurerende heuvelruggen, 
open-ruimteverbindingen, beek- valleien en bos-
gebieden

Veldruimte
Deze deelruimte valt ruwweg samen met de zand-
streek ten zuiden van Brugge.  De structuur van dit ge-
bied wordt sterk bepaald door de ‘Veldgebieden’, met 
bossen en dreven in een fijnmazig ‘ dambordpatroon’. 
Dit maakt het gebied interessant voor een versterking 
van de bosstructuur.
Dit specifieke landschap heeft eveneens toeristisch-
recreatieve potenties, mede door het groot aantal 
kasteeldomeinen en openlucht- recreatieve groene 
domeinen.

Voldoende mogelijkheden voor vrijetijsbesteding 
voorzien
Inwoners van West-vlaanderen moeten hun vrije tijd 
kwalitatief en dicht bij huis kunnen doorbrengen.

 � De aanwezigheid van een zone voor gemeen-
schapsvoorzieningen met o.a. een sporthal met 
sportzalen en verschillende openlucht sport-
terreinen in de kern van de gemeente biedt een 
aanbod aan recreatie voor de inwoners van 
Zwevezele, Wingene.

 � Uitbreiding van deze zone past dan ook binnen 
deze beleidsoptie.

3. op gemeentelijk niveau

3.1. GRS

3.1.1. Algemeen
 � In het GRS wordt gewerkt aan de visie voor de 

verschillende deelstructuren, waaronder de recrea-
tieve structuur.  

 � Het ontbreken van speelinfrastructuur en uit-
breidingsruimte enerzijds wordt aangestipt bij de 
knelpunten en bedreigingen.  Anderzijds wordt de 
uitbreiding van het centrum tot recreatief sportpark 
aangeduid als een potentie.  Dit thema staat cen-
traal in de visie met betrekking tot de recreatieve 
structuur.

 � Uit de deelnota, recreatieve structuur blijkt dat de 
recreatieve structuur in de gemeente sterk kern-
gebonden is.  Bijna alle dergelijke voorzieningen 
bevinden zich in en rond de twee hoofddorpen van 
Wingene en Zwevezele. 

 � Volgende algemene principes gelden als doelstel-
ling met betrekking tot de recreatieve structuur;

 � Het optimaal benutten van de bestaande recre-
atieve infrastructuur.  Dit houdt onderandere in, 
het beter op elkaar afstemmen van de bestaan-
de infrastructuur.

 � Het verweven met de woonfunctie wordt on-
dersteund.  Bijkomende behoeften dienen in of 
tenminste zo dicht mogelijk bij de woonkernen 
ingeplant te worden rekening houdend met de 
ruimtelijke draagkracht.

 � Het streven naar kwaliteitsvol medegebruik.
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3.1.2. GRS: Informatief gedeelte
 � Voor Wingene dient een gebiedsgerichte strategie 

uitgewerkt voor sport-, recreatie- en jeugdinfra-
structuur

 � De kernen van Wingene en Zwevezele worden 
gezien in de visie als de primaire recreatiepolen 
voor intensievere recreatievormen.  Binnen deze 
polen zal gepoogd worden om de belangrijkste 
recreatievormen zo geconcentreerd mogelijk te 
laten ontwikkelen’.  De twee primaire recreatiepo-
len worden bevestigd door het verder uitbouwen 
van de sportinfrastructuur.  Het verder uitbouwen 
en concentreren van de bestaande clusters van 
recreatieve voorzieningen in een sportpark vormt 
de basis voor de gewenste structuur.  Het concept 
sportpark houdt in dat de verschillende sportvoor-
zieningen verweven worden met een groen en 
rustig openbaar park.

 � De acties met betrekking tot de toeristische-recre-
atieve structuur zijn gericht op het creëren van een 
samenhangend toeristische-recreatief netwerk en 
het voorzien in voldoende recreatiemogelijkhe-
den, daarbij wordt er vertrokken vanuit een aantal 
belangrijke uitgangspunten:

 � De sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten mogen 
de draagkracht van het gebied waarin zij gele-
gen zijn niet overschrijden.

 � Er dient rekening gehouden te worden met 
de historische achtergrond van de site en de 
activiteiten.

 � Het maatschappelijk en sociaal belang in de 
gemeente dient gerespecteerd te worden.  

 � Het optimaal benutten van de bestaande recre-
atieve structuur, dit houdt in het beter op elkaar 
afstemmen van de bestaande infrastructuur.

3.1.2. GRS: richtinggevend gedeelte
Verder uitbouwen van de recreatieve structuur.

 � De gemeente Wingene kent een sterk kerngebon-
den recreatieve structuur. In beide hoofddorpen 
komen reeds een aantal recreatieve voorzieningen 
gebundeld voor. 

 � Het beleid moet erop gericht zijn de recreatieve 
activiteiten verder te concentreren op twee recrea-
tiepolen aansluitend op de kernen van Wingene en 
Zwevezele. 

 � Daarnaast dienen volkssporten en specifieke 
openlucht sporten, die ofwel reeds behoren tot 
de bestaande infrastructuur of die een tijdelijk of 
complementair (open) ruimtegebruik vereisen, 
gerespecteerd te worden in hun eigenheid

 � De uitbreiding van het sportpark Zwevezele be-
hoort tot de prioritaire acties. 

 � De ontwikkeling van het sportpark Zwevezele 
gebeurt door het koppelen, herstructureren en 
uitbreiden van het bestaande kasteelpark en de 
bestaande voetbalterreinen ten westen van de 
kern van Zwevezele.  

 � Op termijn zal eveneens een RUP opgemaakt wor-
den dat hele kern van Zwevezele omvat, waarbij 
de herziening van het BPA Centrum en het BPA 
Landeigendommen  worden herzien tot één RUP.

De ontwikkeling van het sportpark te Zwevezele ge-
beurt door het koppelen, herstructureren en uitbreiden 
van het bestaande sportpark en de bestaande voet-
balterreinen ten westen van de kern van Zwevezele. 
Daarvoor worden volgende concrete ontwikkelingsele-
menten vooropgesteld:

 � een parkachtige totaalinrichting van het volledige 
sportcentrum (de beekvallei en het kasteelpark 

vormen hiervoor de inspiratie) om te komen tot 
een kwalitatieve opwaardering van het geheel.

 � Het sportpark moet een duidelijk openbaar karak-
ter krijgen

 � Het scheppen van een ‘parkfunctie’ binnen de 
totaliteit van het sportpark 

 � Respecteren en integreren van de natuurverbin-
dingsfunctie van de Grote Beek

 � Regulariseren van het zonevreemd tweede 
voetbalveld en het aanleggen van een volwaardig 
derde voetbalveld en een oefenveld

 � Het integreren van een aantal nieuwe recreatieve 
infrastructuren (zoals fit-o-meter, finse piste, ...);

 � -Het opwaarderen (eventueel herlokaliseren bin-
nen het sportpark) en vergroten van het bestaande 
speelplein;

 � Het voorzien van ruimte voor eventueel te herloca-
liseren zonevreemde terreinen.

 � Het bouwen van een nieuwe sporthal tegen de 
bestaande met inname van het containerpark en 
herlocaliseren van het recyclagepark op de am-
bachtelijke zone Hille-zuid.

Randvoorwaarden voor de inrichting
Vanuit het structuurplanningsproces kunnen nog een 
aantal stedenbouwkundige en landschappelijke rand-
voorwaarden worden aangehaald:

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

 � nieuwe gebouwen en constructies moeten de 
lokale identiteit versterken;

 � de parkachtige inrichting moet tevens aangewend 
worden om het sportcentrum in zijn omgeving te 
integreren

 � de inplanting van nieuwe gebouwen dient, indien 
mogelijk, zo dicht mogelijk bij de bestaande ge-
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bouwen aan te sluiten; voor kleinschalige infra-
structuren kan een uitzondering gemaakt worden.

 � er dient een gericht parkeerbeleid gevoerd te wor-
den (zowel binnen het sportpark als in de aangren-
zende woonwijken);

 � de inrichting van de sportparken dient volgens 
ecologische principes te gebeuren;

 � aanplantingen dienen zo veel mogelijk met streek-
eigen plantenmateriaal te gebeuren.

Om ook hier een maximale afstemming te bekomen 
met de andere ruimtelijke sectoren binnen de gemeen-
te worden deze ontwikkelingen afgewogen tegenover 
de verschillende gewenste deelstructuren.

Ten opzichte van de gewenste verkeers- en vervoers-
structuur is het Sportpark Zwevezele centraal gelegen 
waardoor de bereikbaarheid optimaal is. Het terrein is 
toegankelijk vanuit drie straten (de Meiboomstraat, de 
Kasteelstraat en Markplein-Waldreef), maar de hoofd-
toegang bevindt zich langs de Kasteelstraat en Markt-
plein.
Het Sportpark is binnen de gewenste nederzettings-
structuur gelegen in de rand van het hoofddorp Zwe-
vezele. De uitbreiding
kadert dus volledig binnen de versterking van de ker-
nen in het buitengebied en verhoogt het voorzienin-
genaanbod in de kern Zwevezele.

De uitbreiding van het sportcentrum komt niet in con-
flict met elementen van de gewenste natuurlijke en 
landschappelijke structuur, mits de randvoorwaarden 
worden gerespecteerd.

3.1.3. Samenvattend
Bevestigen en uitbouwen van de twee primaire re-
creatiepolen (sportpark Wingene en Zwevezele)

 � In de beide hoofdkernen van Wingene komen 
reeds een aantal recreatieve voorzieningen ge-
bundeld voor. Daarop steunt de visie van de twee 
primaire recreatiepolen. Om deze primaire polen 
te bevestigen zal in elke hoofdkern een beleid ge-
voerd 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 recrea-
tievormen verweven voorkomen met een groene 
rustige omgeving (openbaar park). Dit vraagt een 
doorgedreven lokale aanpak en dient op microni-
veau uitgewerkt te worden. Daartoe werd reeds 
de uitbreiding van het sportpark Wingene gerea-
liseerd en wordt de uitbreiding van het sportpark 
Zwevezele opgenomen in een RUP. (RD p72)

 � Het BPA uitbreiding sportcentrum Wingene werd 
reeds goedgekeurd bij MB dd. 20 december 2001.  
derhalve dient de gemeente Wingene voor de uit-
breiding van het sportcentrum Zwevezele beroep 
te doen op het daarvoor aangewezen planningsin-
strument zijnde de opstart van een RUP, dat dient 
opgemaakt te worden binnen de krachtlijnen van 
onderhavige nota.

 � Er zal een nieuw planningsinitiatief genomen wor-
den waarbij het BPA landeigendommen en BPA 
Centrum samen worden herzien in één RUP dat 
het hele centrum van Zwevezele omvat.  

GRS: richtinggevend gedeelte

3.1.4. GRS: Bindend gedeelte
Uitbreiding Sportcentrum Zwevezele. Binnen dit RUP 
valt ook de uitbreiding sportpark Zwevezel en reali-
seren van betere landschappelijke integratie van het 
sportpark.

3.2. GNOP
Het GNOP werd opgemaakt door Belconsulting in 
1996. Bepaalde gebieden werden afgebakend, de zo-
genaamde ERE’s (Ecologisch Relevante Entiteiten).  
Het Kasteelpark, in de buurt van het plangebied werd 
als entiteit geselecteerd.
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Omzendbrief

1.1. Algemeen
Er werd een ruimtelijke visie op natuur, landbouw en 
bos opgesteld voor de regio Veldgebied Brugge-Mee-
tjesgebied door de Vlaamse Overheid.

Het plangebied van het voorliggend RUP ligt gedeelte-
lijk in herbevestigd agrarisch gebied (HAG).  

Conform de herziene omzendbrief RO/2010/01 be-
treffende de beleidsmatige herbevestiging van de ge-
westplannen kunnen gemeenten op basis van goed-
gekeurde structuurplannen binnen de herbevestigde 
agrarische gebieden, beperkte planningsinitiatieven 
nemen.

In onderhavige nota wordt een onderbouwde verant-
woording gegeven voor de inname van het herbeves-
tigd gebied.

1.2. Motivering
 � Wat betreft de sportinfrastructuur in de kern van 

Zwevezele is er enkel uitbreiding mogelijk ter 
hoogte van de bestaande sportvoorzieningen. Er 
is geen andere locatie in Zwevezele die in aanmer-
king komt voor het bouwen van een sporthal.

 � De bestendiging en uitbreiding van de bestaande 
sporthal kadert binnen de visie waarbij de belang-
rijkste sportactiviteiten in de kern van Zwevezele, 
gebundeld worden (openbare speelruimte, sport-
voorzieningen zoals sporthal en voetbalvelden 
in combinatie met bestaande infrastructuur zoals 
parking en buitenruimte).

 � Binnen de gewenste agrarische structuur zal de 
uitbreiding van het sportcentrum een bepaald 
areaal verlies teweegbrengen voor de landbouw. 

Er worden echter geen bedrijven in hun activiteiten 
bedreigd.

 � De inname van het agrarisch gebied is de enige 
mogelijkheid voor het voorzien van een gebun-
delde sportaccomodatie.

 � Aangezien deze infrastructuur aansluit bij de kern 
van het dorp is een behoud en uitbreiding van 
deze sportinfrastructuur aangewezen.

 � Om een landschappelijke inkleding te krijgen tov 
de open ruimte dient de ruimere omgeving met 
bestaande voetbalvelden, en het agrarisch gebied 
tot aan de beek meegenomen te worden om het 
concept sportpark te realiseren.

 � Daar er reeds een voetbalveld, een speelplein en 
speelheuvel in gebruik zijn, is een deel van het 
gebied reeds aangeduid als bestaande vergunde 
zonevreemde toestand.

Onderzoek naar alternatieve locaties
 � In het GRS van Wingene werd slechts één locatie 

voorzien voor de verdere uitbouw van de recre-
atieve structuur in  het structuurondersteunend 
hoofddorp Zwevezele.

 � De  gekozen locatie is de enige locatie in Zweve-
zele waar recreatieve voorzieningen gebundeld 
voorkomen.  

 � Daarnaast dienen volkssporten en specifieke 
openlucht sporten, die ofwel reeds behoren tot 
de bestaande infrastructuur of die een tijdelijk of 
complementair (open) ruimtegebruik vereisen, 
gerespecteerd te worden in hun eigenheid en aan 
te sluiten bij de bestaande infrastructuur.

Impact op de ruimtelijke-functionele samenhang van 
de agrarische structuur

Ligging van het perceel:

 � Het perceel sluit aan bij de kern van Wingene en 
zorgt voor een overgang naar het open ruimte 
gebied.  Het perceel wordt begrensd door de beek 
enerzijds en door de uitbreiding van de sporthal 
(huidige containerpark) anderzijds.

 � Het agrarisch perceel ligt  ingesloten tussen het 
bestaande containerpark en de beek.

 � Een deel van de herbevestigde agrarische struc-
tuur wordt niet meer gebruikt voor agrarische doel-
einden. Er is reeds een voetbalveld, speelheuvel 
en speelplein aanwezig binnen het HAG-gebied.

 � Het bestaande voetbalveld, speelheuvel en speel-
plein reeds vergund en in gebruik, waaruit men 
kan besluiten dat een deel van het plangebied 
wordt gezien als een bestaande vergunde zone-
vreemde toestand.  Door de opmaak van dit plan, 
veranderd het huidige gebruik niet, maar wordt de 
huidige bestemming sport en recreatie, bevestigd.

 � Het nieuw in te planten voetbalveld zal aanslui-
ten op het bestaande voetbalveld.  Het park zal 
eveneens aansluiten op de bestaande ruimtelijke 
functionele structuur waardoor een samenhang 
gecreeërd wordt binnen het plangebied, en de 
omgeving van de sporthal een overgang betekent 
naar het agrarische, open ruimte gebied.  Door de 
buffering, en het behoud van de kleine landschap-
selementen en de beek wordt de samenhang 
behouden binnen de agrarische structuur en gaat 
de agrarische structuur niet versnipperen.

 � Binnen het plangebied is het onmogelijk een 
geschikt ruilgebied voor te stellen. Omdat de ove-
rige zones binnen het plangebied reeds gebruikt 
worden voor sportdoeleinden.

 � De herbestemming doet geen afbreuk aan de 
ruimtelijke functionele samenhang van de agrari-
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sche structuur. Er worden immers enkel sportter-
reinen en een parkzone voorzien.

 � Het gebied wordt bestemd als sportpark, zoals 
vastgelegd in het GRS.  De bestaande beek en 
bestaande bufferbekkens worden behouden en 
meegenomen binnen het plangebied.  Er zijn geen 
verhardingen toegelaten binnen deze zone.  Enkel 
de aanleg van paden dmv waterdoorlaatbare 
materialen is toegelaten.  Binnen het plangebied 
wordt er een bijkomende buffering voorzien ter 
hoogte van de Grote Beek/Jobeek.

 � Het agrarisch gebied heeft een matige waardering
 � De bodem bestaat uit nat zandleem.

Mogelijk flankerende maatregelen voor de landbouw
 � De gronden die nog in gebruik zijn van de land-

bouw zijn geen verlies van het landbouwareaal 
van een landbouwer.  De gronden werden door de 
gemeente aangekocht van de eigenaar landbou-
wer.  

 � Het gebied wordt bestemd als sportpark, zoals 
vastgelegd in het GRS.  De bestaande beek en 
bestaande bufferbekkens worden behouden.  Er 
zijn geen verhardingen toegelaten binnen deze 
zone.  Enkel de aanleg van paden dmv water-
doorlaatbare materialen is toegelaten.  Binnen 
het plangebied wordt er een bijkomende buffering 
voorzien ter hoogte van de Grote Beek/Jobeek.  
Het plangebied vormt een overgang naar het 
agrarisch gebied.

In het structuurplan is de optie genomen om  plan-
ningsinitiatief te nemen, geeltelijk in herbevestigd 
agrarisch gebied. Dit is opgenomen in de bindende 
bepalingen van het structuurplan.
GRS: Bindend gedeelte 

 � In de huidige versie van het GRS Wingene behoort 
de uitbreiding van het sportpark Zwevezele tot de 
prioritaire acties. 

 � Op termijn, na goedkeuring van het GRS zal 
eveneens een RUP opgemaakt worden voor de 
uitbreiding van het sportpark te Zwevezele, de 
uitbreiding met 4 ha zorgt voor een betere land-
schappelijke integratie van het sportpark.

 � De ontwikkeling van het sportpark Zwevezele 
gebeurt door het koppelen, herstructureren en 
uitbreiden van de bestaande sporthal en bestaan-
de voetbalterreinen ten westen van de kern van 
Zwevezele.  

Conclusie
 � Binnen het plangebied is het niet mogelijk een 

actie te ondernemen of een planologische ruil voor 
te stellen.

 � Er is geen zone-vreemde landbouw binnen het 
gebied, die zone-eigen kan gemaakt worden.  Er 
zijn geen bestemmingen binnen het plangebied die 
geen agrarische bestemming hebben en die door 
de landbouw gebruikt worden.

 � Buiten het plangebied is het eveneens niet moge-
lijk om gronden te compenseren.  De gemeente 
Wingene beschikt niet over gronden die in aan-
merking komen om het planologisch evenwicht te 
herstellen.

 � Momenteel zijn de gronden reeds in eigendom van 
de gemeente.

gewenste structuur 
planopzet

1. Algemeen

Voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur in de 
kern van Zwevezele is er slechts 1 plangebied aan de 
orde. 

Voor de gewenste structuur, heraanleg en uitbreiding 
van de sporthal wordt een inrichting van het terrein 
voorgesteld:

Het gemeentebestuur van Wingene wenst te investe-
ren in sport- en recreatieve infrastructuur van de ge-
meente. Om de toekomstige ontwikkelingen van de 
bestaande sportcentra te Wingene en te Zwevezele 
weloverwogen te kaderen werd een studie gemaakt 
die de ruimtelijke en financiële mogelijkheden aan-
duidt.  Het is de bedoeling van de gemeente om te 
komen tot een integrale benadering betreffende de ge-
meentelijke sport- en recreatie-infrastructuur

Deze sportactiviteiten vormen de afwerking van de 
kern, en hebben gedeeltelijk een grens naar de achter-
liggende open ruimte gebieden, waar ze net buiten het 
plangebied een landschappelijke inkleding krijgen, die 
mee is opgenomen in de aanleg van het sportpark.
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kaart: Bestaande toestand

1. Huidige situatie

1.0. Bestaande recreatieve structuur
 � Het gebied bevindt zich ten westen van de kern 

van Zwevezele en de hoofdtoegang is bereikbaar  
via de Kasteelstraat. 

 � Ter hoogte van de oprit van de sportgebouwen 
werd de parking recent heraangelegd, een ruimte 
die nu meer kwaliteiten biedt. 

 � De site omvat een sporthal met aansluitend de 
voetbalkantine en een gemeentelijke loods.  

 � Er is een aansluiting met het voetbalveld met 
bijhorende kleedkamers. 

 � Ten westen, buiten het plangebied, is een recre-
atiegebiedje gelegen, op de overgang naar de 
open weilanden. In feite bevinden de gebouwen en 
het voetbalveld zich achter de rijwoningen van de 
Kasteelstraat.

 � Achter het containerpark ligt het open ruimte 
gebied.

 � Er is een trage weg voor langzaam verkeer dat 
vertrekt op de parking en achter de huizen van de 
Kasteelstraat doorloopt in zuidelijke richting.  Op 
deze trage weg sluit ook een garagebox aan.

 � De parking ten noorden van de sporthal wordt 
gebruikt als speelterrein, deze is voorzien van een 
basketbalring. Dit verhard terrein wordt eveneens 
gebruikt als doorgangsweg voor wagens naar het 
containerpark, de gemeentedienst en als parkeer-
zone. Het dubbelgebruik van het terrein zorgt voor 
een conflictsituatie met het speelterrein.

 � Er is een tweede speelterrein ten zuidwesten van 
de sporthal. Dit terrein wordt gebruikt door jeugd-
verenigingen en is niet vrij toegankelijk wanneer 
het parkeerterrein of het voetbalveld afgesloten 
zijn.
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 � De inkom van de sporthal bevindt zich ter hoogte 
van het voetbalterrein. Vanaf de hoofdtoegang van 
de site, gelegen langs de Kasteelstraat ziet men 
de achterzijde van de sporthal wat zicht geeft op 
een blinde muur.

1.1. Accomodatie
De site omvat een sporthal met aansluitend de voet-
balkantine en een gemeentelijke loods.  Hierbij aan-
sluitend is er het voetbalveld met kleedkamers en naar 
het westen toe een recreatiegebiedje op de overgang 
naar de open weilanden toe.  In feite bevinden de ge-
bouwen en het voetbalveld zich achter de rijwoningen 
van de Kasteelstraat.

 � 1 sporthal (42x22 m) met 4 kleedkamers
 � 2 voetbalterreinen met 6 kleedkamers
 � vernieuwde parking voor ongeveer 130 auto’s
 � speelplein
 � In de nabijheid van de sporthal is het kasteelpark 

gelegen met een petanqueterrein en wandelpiste.

1.2. Gebruikers

1.2.1. Sporthal
 � BBC De Westhoek

 � 8 jeugdploegen, 2 seniorenploegen en initiatie 
(102 leden)

 � VC Elckerlyc
 � 8 jeugdploegen, 2 seniorenploegen en recreatie 

(139 leden)
 � Badmintonclub Elckerlyc

 � Recreatief (62 leden)
 � Scholen

 � op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag
 � Senioren

 � op dinsdagvoormiddag
 � Sportdienst

 � op woensdagnamiddag
 � Speelpleinwerking

 � zomermaanden
 � De sporthal wordt enkel gebruikt door 3 verenigin-

gen: BBC De Westhoek, VC Elckerlyc en badmin-
tonclub Elckerlyc.  

 � Er is geen ruimte meer voor andere ploegen of 
sporten. De minivoetbal is verdwenen, KAV-turnen 
is moeten uitwijken naar een andere locatie, 
evenals een recreatieve ploeg van VC Elckerlyc 
is verdwenen omwille van plaatsgebrek.  Door-
dat BBC De Westhoek en VC Elckerlyc elk 10 
competitieploegen hebben die elk 2 maal per week 
gedurende 2u, is de sporthal overbezet ‘s avonds 
(80u/week).  Aangezien de trainingen ‘s avonds 
doorgaan, en veel sporten soms 2/3 van de ruimte 
innemen, gaan er heel wat mogelijkheden verloren 
om te tainen in de sporthal.  Hierdoor moeten en-
kele ploegen uitwijken naar andere sporthallen in 
de buurt of naar een magazijn van een sponsor.  In 
totaal moet er ongeveer 21u/week getraind worden 
in een andere locatie. 

 � Het doel is om de sportactiviteiten in Zwevezele 
zoveel mogelijk te bundelen.

1.2.2. Speelplein
Het speelplein is gelegen buiten het plangebied.

 � Grabbelpaswerking
 � tijdens de zomermaanden

 � Losse gebruikers
 � heel het jaar door

1.2.3. Parking
 � De parking wordt gebruikt door alle gebruikers van 

het sportcentrum.
 � Er waren in de Kasteelstraat, binnen een afstand 

van 100m meter van de sporthal 40 parkeerplaat-

sen aanwezig, op het terrein van de sporthal nog 
eens 63.

 � De parking werd recent heraangelegd en is vol-
doende ruim.  Enkel wanneer er tegelijkertijd een 
voetbalwedstrijd en een basketbalwedstrijd van de 
1e ploeg doorgaat, volstaat de parking niet.  De 
leefbaarheid van de omliggende woonwijk blijft 
gegarandeerd, de wijk wordt niet aangetast door 
het autogebruik.

 � De uitbreiding van het sportpark is niet meer 
autoverkeersgenererend, aangezien het sportpark 
vooral mensen aantrekt van de kern Zwevezele, 
De kern van Wingene heeft zijn eigen sportcen-
trum met sporthal en toebehoren.  Het sportpark 
zal eveneens gebruikt worden door fietsers en 
voetgangers, aangezien de sporthal gelegen is op 
loopafstand van de markt.

 � Aanwezigheid openbaar vervoer.  De halte van 
het openbaar vervoer is op wandelafstand van de 
sporthal.  Er is een goede verbinding tussen de 
bushalte en het sportcentrum.

 � Tussen de baron de Boesinghestraat, het voet-
balterrein en de Kasteelstraat is een fiets- en 
voetgangersdoorsteek aanwezig, deze wordt 
bestendigd.

 � De interne fietswegen zijn op korte afstand gele-
gen van het extern fietsroutenetwerk, de fietsrou-
tes kunnen aan elkaar gekoppeld worden.  In het 
sportcentrum vinden voor een groot deel dagre-
creatieve sportactiviteiten plaats, binnen een korte 
afstand van de kern, zodat de afstand per fiets of 
te voet , bereikbaar wordt geacht
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1.2.4. Kasteelpark
Het Kasteelpark, gelegen buiten het plangebied is de 
groene long van Zwevezele en wordt voornamelijk ge-
bruikt door 

 � Senioren (kaarten en Koetsenhuis, wandelen in 
het park)

 � Petanqueclub
 � Yoga (in Koetsenhuis)
 � Jeugdwerking op zondag
 � Grabbelpasactiviteiten
 � Activiteiten van het gemeentebestuur

1.2.5. Voetbalterrein
Het voetbalterrein is gelegen buiten het plangebied, 
maar grenst aan deze zone.

 � SKV Zwevezele (provinciaal voetbal met jeugd-
ploegen)

 � 12 jeugdploegen en 2 seniorenploegen (355 
leden)

 � SKV Ladies Zwevezele (provinciaal voetbal met 
jeugdploegen)

 � 1 jeugdploeg en 1 seniorenploeg (48 leden)
 � Dujardin Foods (recreatieve competitie: veteranen 

van SKV)
 � 1 seniorenploeg (30 leden)

 � FC Zeswege (caféploeg)
 � 1 seniorenploeg (26 leden)

 � De Rickvrienden (in geval van noord) ( recreatief)
 � 1 seniorenploeg (22 leden)

 � In totaal gebruiken 19 ploegen gebruik van 2 voet-
balterreinen.  16 van deze ploegen trainen 2 keer 
per week, gedurende 2 uur.

 � De andere ploegen spelen alleen hun competitie-
wedstrijden.  

 � Enkel voor trainingen alleen, zijn de terreinen al 
minimum 64u/week bezet.  Aangezien de trainin-

gen enkel ‘s avonds kunnen doorgaan, betekent 
dit een overbezetting  van terrein 2 (trainingster-
rein), waardoor er moet getraind worden op terrein 
1 (het wedstrijdterrein).  Hierdoor ligt terrein 1 er 
soms slecht bij.  

 � Er is geen plaats meer om recreatieve voetbal-
ploegen toe te laten.

kaart: functioneel en recreatief fietsroutenetwerk
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kaart: loopafstand bushalte

2.Toekomst

2.1. Accomodatie

2.1.1.Uitbreiding sporthal
 � Een uitbreiding van de overdekte sportaccomoda-

tie is heel dringend.  Dit omwille van het feit dat er 
reeds een aantal ploegen moeten uitwijken naar 
andere sporthallen in de buurt.

 � Het is de bedoeling dat de sportclubs van Zweve-
zele kunnen trainen en spelen in de sporthal van 
Zwevezele.  Niet zoals nu het geval is dat som-
mige ploegen steeds op en andere locatie trainen, 
terwijl ze de wedstrijden in de sporthal te Zweve-
zele spelen.

 � Bij de uitbeiding van de accommodatie moet er re-
kening gehouden worden met de voorschriften van 
de basketbalbond voor een ploeg in 2e nationale.

 � Voor de uitbreiding van de sporthal, kan er 
gekeken worden om nieuwe activiteiten te laten 
doorgaan overdag, zodat de sporthal niet leeg 
staat overdag.

 � Volgende  minimum uitbreiding is nodig: Een zaal 
waarin er minstens op ofwel 1 basketbalterrein kan 
gespeeld worden, ofwel op 2 volleybalterreinen.  

2.1.2. Uitbreiding parking
 � De parking werd recent heraangelegd, er zijn 

momenteel een 130-tal parkeerplaatsen voorzien.  
Er zouden bij de heraanleg van de parking binnen 
het plangebied nog een 20 tal bijkomende plaat-
sen voorzien worden, wat het totaal brengt op 150 
parkeerplaatsen binnen en in de buurt van het 
sportcomplex.
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2.1.3. Voetbalterrein
Er worden 3 volwaardige voetbalterreinen gereali-
seerd, waarvan 1 oefenveld.

 � Er zou 1 oefenveld moeten bijkomen, zodat het 1e 
terrein ontlast wordt en zodat er geen trainingen 
meer moeten doorgaan, op dit terrein. 

 � Terrein 2 wordt uitgebreid tot een officieel terrein 
(min 90 x 45 m)..

2.1.4. Uitbreiding speelplein
 � Het speelplein moet behouden blijven zodat de 

kinderen uit de buurt en de deelnemers aan de 
Grabbelpasactiviteiten zich kunnen uitleven op het 
speelplein.

 � Ook de speelpleinwerking bloeit volop in de zo-
merperiode.

 � Het speelplein is opgenomen binnen de afbake-
ning van het plangebied, er wordt een klein lokaal 
gebouwd.

2.1.5. Openlucht speel- en sportterreinen
 � Tegenover de zijkant van de sporthal , aan de ach-

terzijde van de woningen wordt een zone voorzien 
voor sportinfrastructuur: openlucht tennis, volley 
bal, ... met groen karakter

 � De recreatie met groen karakter kadert binnen de 
uitbreiding van het sportpark.

 � De gebouwen worden gebundeld binnen de zone 
voor sport en recreatie.

 � De openlucht sportactiviteiten zoals een tennis-
veld, speelterrein, volleybalveld, worden zoveel als 
mogelijk ingericht door het gebruik van waterdoor-
laatbare materialen en functioneren binnen een 
groen kader als een landschappelijke overgang 
tussen de woonzone en de open ruimte’.  In deze 
zone mogen geen gebouwen opgericht worden.
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2.2. Samenvatting
 � Het betreft de uitbreiding van de sporthal van 

Zwevezele in de gemeente Wingene tot een op-
pervlakte van ongeveer 5500 m², hiervoor moet 
de bestemming van het huidige containerpark 
gewijzigd worden naar dagrecreatie. 

 � Het sportcentrum wordt eveneens uitgebouwd tot 
een sportpark. 

 � Er wordt een derde voetbalveld aangelegd.
 � Er wordt eveneens een mountainbike parcours 

aangelegd en een park. 
 � De bestaande, recent aangepaste gracht wordt 

in het park geïntegreerd. Verder wordt er een 
speelplein voor de speelpleinwerking met een 
klein lokaal aangelegd. In het noorden wordt er 
een uitbreidingzone voorzien, waar in de toekomst 
bijkomende sportvoorzieningen kunnen aangelegd 
worden.

 � Binnen het GRS is de zone voor de uitbreiding van 
het sportpark aangeduid als een zone tussen de 
kern van Zwevezele en de Jobeek/Grote Beek.  
De uitbreiding wordt gesitueerd in westelijke rich-
ting tov de kern.  Voor de afbakening van de uit-
breidingszone op micro-schaal, op perceelsniveau 
is een onderzoek gebeurd dmv van het opstellen 
van een masterplan voor de uitbreiding van het 
sportpark.  Het masterplan heeft een duidelijke 
afbakening weer van de kern, de uitbreiding van 
het sportpark en de Jobeek/Grote beek vormen 
hier de grens.

3. Concepten

3.0. Doelstelling bij de inrichting
De algemene doelstellingen voor deze site:

Op korte termijn:
 � De sporthal uitbreiden, welbepaald een uitbreiding 

met 1 volwaardige sportzaal, 1 cafetaria, 1 polyva-
lente ruimte en een aantal kleedkamers.

 � Het herinrichten van het sportterrein en de alge-
mene structuur van het gebied.

 � Voorzien van ruimte voor gebouwen voor jeugd-
voorzieningen of zaalsporten.

 � Voorzien van voldoende parkeervoorzieningen, in 
combinatie met een buitenterrein voor balsporten.

 � De sportinfrastructuur van het voetbalterrein  wordt 
uitgebreid en verbeterd met een bijkomend derde 
(oefen)veld.

Op lange termijn:
 � Op termijn wordt het Kasteelpark verbonden met 

het sportterrein.

De ruimtelijke doelstellingen hierbij zijn:
 � Herkenbaarheid qua architectuur en inplanting
 � Functionele invulling van het gebied
 � Kwaliteitsvolle inrichting
 � Overgang naar de open ruimte

3.1. Concept 1: Clustering functies
 � Er wordt gestreefd naar het groeperen en sa-

menbrengen van verwante functies omdat deze 
elkaar intern versterken en aldus een meerwaarde 
creëren.

 � De functies worden op een logische manier ge-
groepeerd: voetbal, park, speelruimte en skate-
plein.

 � Door een goede afstemming van het ontwerp voor 
het park op de te ontwerpen uitbreiding van de 
sporthal kan een volwaardig sportcentrum met 
duurzame kwaliteit ontstaan.

 � De oppervlakte van het sportterrein wordt uitge-
breid met het perceel, momenteel in gebruik als 
containerpark.  

 � De functies worden op een logische manier ge-
groepeerd: voetbal, speelruimte, skateplein

 � De sporthal sluit aan op de bestaande voetbalvel-
den.  

 � Het officiële veld wordt behouden
 � De voetbalvelden blijven afgesloten voor het 

publiek.
 � De bestaande spothal wordt verbonden met een 

bijkomende binnensporthal, de totale oppervlakte 
van de bestaande sporthal, samen met de uitbrei-
ding zou tussen 4500m² en 4750m² bedragen.  
Deze oppervlakte omvat alle overdekte delen.  Er 
wordt voor de sporthal een polyvalent plein voor-
zien voor speel- en spelactiviteiten.

 � Het speelplein wordt behouden.
 � Het Kasteelpark wordt behouden, hier zal op ter-

mijn een finse looppiste aangelegd worden.
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Clustering functies

3.2. Concept 2: realisatie van een voorkant 
aan het hoofdgebouw

Voorkant hoofdgebouw

 � Vanaf de oprit in de Kasteelstraat vormt de sport-
hal een blinde muur.

 � De inkom bevindt zich aan het voetbalterrein.  
Hierdoor ziet men vanaf de hoofdtoegang van de 
site, de achterzijde van de sporthal.

 � De site verdient een gebouw dat zijn voorkant 
toont naar de oprit toe.  Zo krijgt de site een echte 
toegang.

3.3. Concept 3: Afwerking kern 
 � De kern wordt afgewerkt door de begrenzing van 

nieuwe activiteiten.  De afwerking wordt land-
schappelijk ingekleed.

 � Er wordt aandacht besteed aan de overzichtelijk-
heid met het oog op een goede sociale controle.

 � Het sportcentrum sluit via de parkeerstrook en de 
waldreef aan op het Kasteelpark.

 � Het sportterrrein krijgt een groene inrichting.  De 
voetbalvelden en het speelterrein gaan mee op in 
de ruimere groene aanleg en maken deel uit van 
het park.

 � Het sportpark en het Kasteelpark vormen een 
gevarieerd aanbod voor sport en recreatie op loop- 
en fietsafstand van de woonkern Zwevezele.

 � Aan de grens met de open ruimte wordt de sport-
hal en de parking , landschappelijk ingekleed met 
een lineaire groenstructuur, deze zal aangeplant 
worden in de zone bestemd als agrarisch gebied 
en wordt mee opgenomen in het RUP Centrum, bij 
de aanleg van het sportpark.  De waterbuffering 
wordt behouden, zodat deze fungeert als land-
schappelijke overgang naar de open ruimte.

 � Het speelterrein wordt betrokken bij de sportzone, 
door het verdwijnen van de technische loods zodat 
het speelterrein naar de woonbuurt getrokken 
wordt, in de Kasteelstraat

 � De wegen voor langzaam verkeer, grenzend aan 
het plangebied,  dienen permanent toegankelijk te 
zijn.  Deze worden gezien als een doorsteek van 
de woonkern naar de grote 

open ruimte.

3.4. Concept 4: Groeperen van het parkeren 
 � Aansluiting van de parking Kasteelstraat met het 

sportcentrum.
 � Het parkeren wordt gegroepeerd nabij het hoofd-

gebouw.  Doorgaand autoverkeer wordt absoluut 
vermeden.

 � Door de uitbreiding van de sporthal kunnen meer 
binnensportactiviteiten plaats vinden.  

 � Er wordt één parking voorzien voor alle sportacti-
viteiten.  

 � Deze parking wordt eveneens gebruikt bij activitei-
ten op de voetbalvelden, zodat een gegroepeerd 
parkeersysteem ontstaat.
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3.5. Concept 5: Langzame verkeersas-
sen

 � De structuur wordt bepaald door een aantal assen 
die de toegang tot het park en de circulatie in het 
park leiden.

 � Doorgaand fiets- en wandelverkeer kan zich vrij 
doorheen het sportpark bewegen

 � Het vermijden van conflicten tussen het speelter-
rein met het autoverkeer staat centraal.  Hiertoe 
worden doorheen het sportpark uitsluitend lang-
zame verkeersassen voorzien..

 � Het is de bedoeling het speel- en sportterrein naar 
de woonbuurt toe te trekken en langzame ver-
keersassen naar het sportterrein toe te creëren.

 � De wegeltjes voor langzaam verkeer dienen per-
manent toegankelijk te zijn.  Deze worden gezien 
als een doorsteek van de woonkern naar de grote 
open ruimte.

 � Het verkeer van het containerpark is niet in over-
eenstemming te brengen met het rustige en lang-
zaam verkeerskarakter van de sportactiviteiten.  

Langzame verkeersassen

3.6. Concept 6: Groen sportterrein
 � Het ontwerp beoogt de realisatie van een duur-

zame parkaanleg met een overzichtelijke structuur 
en een maximale integratie van het park in het 
aanliggend landschap.

 � Het sportterrein krijgt een groene inrichting.  De 
voetbalvelden en het speelterrein gaan mee op in 
de ruimere groene aanleg en maken mee deel uit 
van het park.

 � De parking krijgt een natuurlijke inkleding met 
groenvoorzieningen  (bomen, stuiken, hagen, ...)

 � Het ontwerp van de uitbreiding van de sporthal 
wordt afgestemd op het ontwerp van het park en 
omgekeerd.

Groen sportterrein

3.7.Toegankelijkheid van de achterlig-
gende open ruimte

 � Er is een nieuwe locatie gevonden voor het contai-
nerpark.

 � Het containerpark vormt een barrière tussen het 
sportpark en de achterliggende open.

 � Door de herlokalisatie van het containerpark wordt 
de toegankelijkheid van de achterliggende open 
ruimte vergroot.

Toegankelijkheid achterliggende open ruimte

4. Algemene ruimtelijke organi-
satie

 � De parking ten oosten van de sporthal blijft behou-
den.

 � Een nieuw bouwvolume wordt ingeplant op de 
noordoostelijke hoek van de sporthal.

 � In dit volume worden jeugdvoorzieningen en zaal-
sporten ondergebracht.
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 � Dit gebouw toont haar voorkant naar het speelter-
rein en de Kasteelstraat toe.  Zo krijgt de site een 
gezicht naar de woonomgeving toe.
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  Masterplan
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10. Voorontwerp
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Toetsing

Het plangebied ondergaat de volgende toetsingen:
Watertoets
Toetsing aan structuurplan
Trage wegentoets

1. watertoets

1.1. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 be-
paalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets moet 
gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk ef-
fect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Hellingenkaart
Het studiegebied is op de hellingskaarten aangeduid 
als een gebied met overwegend hellingen tussen 0,5 
en 5%. Kleinere delen verspreid over het gebied heb-

ben een helling kleiner dan 0.50%.  Noordelijk binnen 
het plangebied heeft een klein gedeelte een helling 
tussen 5%-10%.

Op de erosiegevoeligheidskaart is het reliëf niet ero-
siegevoelig.  In het westen is een klein gedeelte ero-
siegevoelig.

Erosiegevoeligheidskaart



30 R U P  S p o r t p a r k  Z w e v e z e l e  |  f e b r u a r i  ‘ 1 1  |  w v i

Volgens de winterbedkaart behoort het studiegebied 
niet tot het winterbed van een grote rivier.

Winterbedkaart

Op de kaart ivm de infiltratiegevoeligheid van de bo-
dem wordt er vastgesteld dat het studiegebied groten-
deels in infiltratiegevoelig gebied is gesitueerd. Enkel 
noordwaarts is er een gedeelte niet infiltratiegevoelig.

Infiltratiegevoeligheid

Op de kaart van de grondwaterstromingsgevoelige 
gebieden is het gebied ten noorden aangeduid als 
een gebied dat zeer gevoelig is voor grondwaterstro-
ming (type 1).  Het zuidelijk deel is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type2).

Grondwaterstromingsgevoeligheidskaart

Type 1 - zeer gevoelig : Indien er in een type 1 gebied
een ondergrondse constructie gebouwd wordt met 
een diepte van meer dan 3.0m of een horizon met een 
lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd
te worden bij de bevoegde adviesinstantie.



31w v i  | f e b r u a r i  ‘ 1 1  |  R U P  S p o r t p a r k  Z w e v e z e l e

Type 3 - weinig gevoelig : Indien er in type 3 gebie-
den een ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 10m en een horizontale 
lengte van meer dan 100m dient advies gevraagd te 
worden bij de bevoegde instanties.
Op basis van de voorgaande gegevens is het gebied 
grotendeels gekarteerd als niet overstromingsgevoelig 
gebied. Enkel ten noorden is een deel ingekleurd als 
mogelijk overstromingsgevoelig.

Overstromingsgevoeligheidskaart

1.2. Watersysteem

 � Het plangebied wordt in het westen begrensd door 
de Jobeek/Grote beek een waterloop van 2° cate-
gorie in beheer van de provincie West-Vlaanderen.

 � In het plangebied ligt een langgerekt bufferbekken 
met 3 verbredingen. Dit staat in verbinding met de 
overloop van de Kasteelparkvijver en voert dus 
bronwater af vanuit het Kasteelpark en ook regen-
water van de hele Kasteelwijk. Ook het regenwater 
van de sporthal en de toekomstige sportinfrastruc-
turen moet langs daar passeren. Dit is de regen-
waterhoofdas. Het bufferbekken mondt uit in de 
Jobeek/Grote Beek. In het noordelijke deel van het 
plangebied stroomt een afwateringsgrachtje naar 
de regenwaterhoofdas.

 � Het plangebied behoort tot het bekken van de 
Brugse polders en het deelbekken van Rivierbeek.

 � Op 30 januari 2009 hechtte de Vlaamse Regering 
haar definitieve goedkeuring aan het bekkenbe-
heerplan.  Het deelbekkenbeheerplan is momen-
teel nog niet definitief vastgesteld. De lokaliseerba-
re acties uit het bekkenbeheerplan in de buurt van 
het plangebied hebben betrekking op de waterzui-
vering (Optimalisatieprogramma 2008-2010).

 � Binnen het plangebied bevinden zich geen water-
wingebieden en beschermingszones type I, II of III, 
afgebakend volgens het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 27-03-1985 houdende nadere rege-
len voor de afbakening van waterwingebieden en 
de beschermingszones.

 � Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewater-
wingebied.

 � In het plangebied liggen geen waterlopen die moe-
ten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen voor 
water bestemd voor drinkwaterproductie.

 � Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar 
over de waterlopen in de onmiddellijke omgeving.

 � In de wijdere omgeving van het plangebied is 
er een meetpunt van de VMM (909000) in de 
Koolskampstraat Noordhoek op de Jobeek. In 
2008 werd een prat-index van 3,8 bepaald of matig 
verontreinigd en in 2006 een BBI van 2 of zeer 
slechte kwaliteit.

1.3. Milderende maatregelen
 � Voor het aspect water kunnen de schadelijke ef-

fecten worden ondervangen in indien de aanvraag 
voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening van 1 oktober 2004 inzake  hemelwa-
ter .

 � Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1. par. 
4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van 
hemelwater. opgenomen in art. 5 van het decreet 
integraal waterbeleid en het concept ‘vasthouden-
bergen-afvoeren’ dat is opgenomen in de waterbe-
leidsnota en de bekkenbeheerplannen.

 � Prioritair moet uitgegaan worden van hergebruik 
van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie bo-
ven buffering met vertraagde afvoer. (Ladder van 
Lansink inzake opvang van hemelwater).

 � In de stedenbouwkundige voorschriften is opgeno-
men dat waterbuffering en/of infiltraties, construc-
ties ten behoeve van een goede waterhuishou-
ding, evenals waterpartijen en bufferbekkens, al 
dan niet ondergronds zijn toegelaten.

 � Waterbuffering en infiltratie is toegelaten binnen 
elke zone (binnen het gehele plangebied).

 � Daarnaast wordt met de betrekking tot de buffering 
van hemelwater opgenomen in de stedenbouw-
kundige voorschriften dat ten einde de riolering 
niet bijkomend te belasten met hemelwater, bij 
de realisatie van de bebouwing en/of verharding  
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maatregelen moeten genomen worden om de 
afvoer ervan maximaal af te leiden naar:

 � hetzij bufferzones-groenzones
 � hetzij naar een te voorzien bufferbekken
 � hetzij te laten indringen in de ondergrond

 � In de parkzone wordt aangegeven dat de bestaan-
de watergrachten, waterpartijen en watervoorzie-
ningen zoveel als mogelijk dienen behouden te 
worden.

 � Een uitbreiding van de bestaande watervoorzienin-
gen is mogelijk.

 � Er is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig 
voor de afvoer van het afvalwater en het hemel-
water.   De werken werden gerealiseerd in 2008 
meter de werken in de Kasteelstraat.  De voetbal-
kleedkamers sluiten ook reeds aan op het geschei-
den rioleringsstelsel.  De te voorziene afvalwa-
terriool (DWA) is aangesloten op de bestaande 
afvalwaterriool in de Kasteelstraat die gaat naar de 
RWZI Heremeersstraat Wingene.  De RWA-riool 
sluit via een buffergracht aan op de regenwater-
hoofdas. Alle gebouwen worden zo veel mogelijk 
geclusterd in de nabijheid van de Kasteelstraat.

 � Het niet verontreinigd hemelwater zal geloosd 
worden in een buffergracht met drie verbredingen 
(de regenwaterhoofdas), vanwaar het uiteindelijk 
naar de Jobeek stroomt.  Het bufferbekken zal 
instaan voor het voorkomen van wateroverlast 
en wordt aangelegd volgens de natuurtechnische 
milieubouw.

 � Indien het hemelwater hergebruikt wordt voor de 
irrigatie van de sportterreinen zal hiervoor een 
apart bufferbekken aangelegd worden, los van de 
Jobeek. Hiervoor kan hemelwater opgevangen 
worden afkomstig van de gebouwen en verhardin-

gen.  Het bufferbekken voor de opvang van regen-
water zal niet waterdoorlatend worden uitgevoerd 
zodat het kan gebruikt worden voor de beregening 
van de sportvelde. (hergebruik van regenwater).

 � Aangaande het grondwaterstromingspatroon 
worden er geen grote ondergrondse constructies 
voorzien.

2. toetsing aan structuurplan 

De opmaak van onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan 
kadert binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Wingene (definitieve aanvaarding voor-
zien 26 april 2010). Het betreft een gedeeltelijke her-
ziening van het bpa Centrum Zwevezele..

3. trage wegentoets

Er zijn geen buurtwegen binnen of in de buurt van het 
plangebied.

op te heffen voorschriften

1. limitatieve opgaven van de 
voorschriften die worden 
opgeheven door het GRUP.

 J bpa
De voorschriften van het BPA Centrum Zwevezele, 
van onderhavige zone, vervallen bij goedkeuring van 
onderhavig RUP
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ruimtebalans - planbaten en 
planschade

Ruimtebalans
Het RUP Sportpark Zwevezele heeft een totale opper-
vlakte van 8ha 47a 25ca 
Het plangebied is binnen het huidig BPA voor een deel 
reeds bestemd als gemeentelijk sportpark en een deel 
als containerpark en depot. (gemeenschapsvoorzie-
ningen)  

bestemmingen voorzien in het 
RUP Uitbreiding sportcentrum Zwevezele

bestemming 
BPA Centrum Zwevezele

Bestemming Gewestplan
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gemeentelijk sportpark 1ha 02a 09ca recreatie 0ha 74a 92ca 0ha 37a 78ca 0 ha 04a 85ca
sport en recreatie 5ha  02a 8ca recreatie 1ha 44a 25ca  3ha 05a 62ca
parkzone 2ha 65a 38ca overig groen  2ha 65a 93ca
openlucht speel- en sport-
terreinen in overdruk

       79a 06ca recreatie 0 ha 66a 90ca     

bestaande waterloop        38a 26ca lijninfrastructuur 0 ha 38a 26 ca 0 ha 38a 26ca
totaal 8ha 47a 25ca 2ha 19a 17ca 1ha 10a 01ca 6ha 09a 81ca
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Planschade
In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O. kan 
onder bepaalde voorwaarden een planschadevergoe-
ding worden toegekend indien op basis van een goed-
gekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor 
de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wel het geval was.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
schadevergoeding..

Planbaten
In toepassing van art. 2.6.4 van de Codex R.O. is on-
der bepaalde voorwaarden een planbatenheffing
verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk uit-
voeringsplan een in het art. 2.6.4 opgesomde be-
stemmingswijziging doorvoert, waardoor de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de gronden verhogen. Deze 
heffing zal verschuldigd zijn bij een transactie of na het 
afleveren van een vergunning.

Volgende gebieden binnen dit ruimtelijk uitvoerings-
plan kunnen aanleiding geven tot dergelijke planba-
tenheffing:

bestemmingen voorzien in het 
RUP Uitbreiding sportcentrum Zwevezele

Bestemming Ge-
westplan
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gemeentelijk sportcen-
trum

1ha 02a 09ca recreatie 0 ha 04a 85ca

sport en recreatie 5ha  02a 8ca recreatie  3ha 05a 62ca
openlucht speel- en sport-
terreinen in overdruk

       79a 06ca recreatie 0 ha 66a 90ca     

totaal 1ha 10a 01ca  3ha 05a 62ca
algemeen totaal recreatie 4ha 15a 63ca
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Bestemmingswijzigingscompensatie en/of gebrui-
kerscompensatie
In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ’landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie ‘re-
servaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Volgende gebieden binnen dit ruimtelijk uitvoerings-
plan kunnen aanleiding geven tot dergelijke bestem-
mingswijzigings- of gebruikerscompensatie:

bestemmingen voorzien in het 
RUP Uitbreiding sportcentrum Zwevezele

Bestemming Gewestplan
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Beschermingsvoorschriftencompensatie en/of ge-
bruikerscompensatie
In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ’land-
bouw’ valt, via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een (door de Vlaamse 
overheid aangewezen) vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen
op het vlak van economische aanwending oplegt dan 
redelijker wijze moeten geduld worden.
Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.
Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
schermingsvoorschriften- of gebruikerscompensatie.

planproces

1. beslissing tot opmaak

De gemeenteraadsbeslissing tot opmaak van het 
‘RUP uitbreiding sportcentrum Zwevezele’ dateert  van 
24/02/2003.

2. Ontheffing plan-MER

De screeningsnota werd opgemaakt en overgemaakt 
aan alle adviserende instanties.
De adviezen werden gebundeld en de ontheffing werd 
aangevraagd.

3. voorontwerp

3.1. adviesprocedure
 J adviesvraag

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan 
onderstaande instanties:

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen
 � Agentschap R-O Vlaanderen, Directie Coördinatie-

Werking
 � Agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams 

Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 
en Onroerend Erfgoed, gewestelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar

 � GECORO
 � Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst 

Veiligheidsrapportering
 � Departement Landbouw en Visserij
 � VMM
 � Toerisme Vlaanderen

3.2. plenaire vergadering
Het plan wordt besproken op een plenaire vergadering 
dd. 8 oktober 2010

3.3. bespreking van adviezen
Zie eveneens het verslag van de plenaire vergadering.

 � De grafische overdrukzone voor ‘speelvoorzie-
ningen’ wordt weggelaten om de flexibiliteit naar 
inplanting te behouden.

 � Voor artikel 5 zone voor landschappelijke integratie 
werd de categorie aangevuld.

 � Zone 4, polyvalente zone wordt vervangen door 
een overdukzone voor speel- en sportterreinen 
(art. 3), deze zone is een overdrukzone van art.2  
in een groen kader.  Het is niet meer mogelijk hier 
gebouwen op te richten gezien de relatie met de 
achterzijde van een groot aantal woonpercelen.  
Inzake compact en functioneel ruimtegebruik wordt 
ook gesteld dat de sportinfrastructuur moet opge-
richt worden in art 1 zodat deze een relatie heeft 
met de reeds bestaande en nieuwe op te richten 
sportinfrastructuur binnen  Art 1. Art.1 is hiervoor 
beperkt uitgebreid tot aan de beek.. Er is even-
eens een beperkte footprint opgelegd.  Binnen 
art. 1 kunnen eveneens een aantal extra parkeer-
plaatsen voorzien worden op lange termijn.  Art. 3 
zal nog enkel gebruikt worden voor de aanleg van 
openlucht speelvelden (zoals: peuter- en kleuter-
speelplein, basket, volleybalterrein, voetbalterrein, 
, … ) zodat de zone slechts minimaal verhard 
wordt en als een overgangszone fungeert tussen 
de bebouwing en de open ruimte en de zone in 
overeenstemming is met het GRS en RSV.   Er is 
geen duidelijke grens vastgelegd in het GRS, het 
masterplan heeft de contour bepaald na ont-
werpend onderzoek, rekening houdend met een 
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overgang tussen het woongebied, de zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en de open ruimte..  

 � De ‘zone voor landschappelijke integratie’ is een 
belangrijk element om de relatie te maken met de 
open ruimte alsook met de kern van Zwevezele.  
Er wordt een gemiddelde breedtemarge ingeschre-
ven om een minimale breedte te garanderen en de 
landschappelijke integratie flexibel te houden.  

 � Alle doorsteken voor fiets- en voetgangers worden 
behouden.  De site is langs verschillende zijden te 
bereiken via trage verkeersassen.  Op het terrein 
zelf worden de trage verbindingen doorgetrokken.  
Deze werden aangevuld op het grafisch plan.  De 
trage wegen buiten het plangebied zijn aangeduid 
in de conceptnota van de MVT en zullen meege-
nomen worden in het RUP centrum, in opmaak.

 � De voorschriften omtrent water en waterhuishou-
ding werden gegroepeerd binnen de algemene 
voorschriften.  Er werd een algemeen voorschrift 
op te nemen rond het omgaan met hemelwa-
ter waarbij afgestemd wordt met de ladder van 
Lansink en de bepalingen die zijn opgenomen on 
de screeningsnota. De elementen die geregeld 
worden via de gewestelijke verordening werden 
opgenomen worden in de MVT (watertoets).  In het 
masterplan is buffering voorzien binnen artikel 3 
van het plan . In het naastliggende gebied worden 
geen watervoorzieningen voorzien.  Dit werdver-
duidelijkt in de memorie van toelichting en SV.

 � De tabel met bestemmingswijziging en eventu-
ele planschade, planbaten of compensatie werd 
aangevuld. 

 � De plangrens werd uitgebreid tot aan de beekval-
lei. De plangrens zoals deze nu voorligt, vormt een 
link met het natuurverbindingsgebied van de Grote 
Beek/ de Jobeek.  Onder de algemene bepalingen 
wordt voor de waterloop in het kader van onder-

houd een strook voorzien van 5m.  Deze zone van 
5m breed wordt aan de kant van het plangebied 
voorzien.

 �   Het bufferbekken langs de Jobeek zal niet 
instaan voor het voorzien van irrigatiewater, 
maar zal gebruikt worden als bufferbekken om 
wateroverlast te voorkomen.  Het hemelwater zal 
afgeleid worden naar een apart bufferbekken, 
indien het gebruikt wordt voor irrigatie van de 
sportvelden.  Het is mogelijk om een bufferbekken 
aan te leggen in iedere zone volgens de algemene 
voorschriften.

 � In de voorschriften is het plaatsen van fietsstal-
plaatsen toegelaten in art. 1.  Het is zeker de 
bedoeling voldoende fietsstalplaatsen te voorzien.  

 � De toegelaten afstand van de afsluitingen langs de 
beek  en te de onderhoudsstrook wordt voorzien 
binnen het plangebied.

 � Volgens het departement landbouw en visserijwerd 
binnen de toelichtingsnota een degelijk onder-
bouwde verantwoording gegeven voor de inname 
van het herbevestigd agrarisch gebied.  Hierbij 
werd duidelijk gemotiveerd waarom deze inname 
de enige mogelijkheid is voor het voorzien van een 
gebundelde sportaccommodatie.  Daar er reeds 
lang een voetbalveld, een speelplein en speelheu-
vel vergund en in gebruik zijn, is een deel van het 
gebied reeds aangeduid als bestaande vergunde 
zonevreemde toestand.  Ook de samenhang van 
de agrarische structuur werd duidelijk aangege-
ven.  Het agrarisch perceel ligt ingesloten tussen 
het bestaande containerpark en de beek.   De be-
schrijving in de toelichtingsnota is aanvaardbaar.  
Naar flankerende maatregelen werd aangegeven 
dat de gronden reeds in eigendom zijn van de 
gemeente.  Eigendom is geen afdoende motiva-
tie voor de inname van het HAG, in voorkomend 

geval  en uit de toelichtingsnota blijkt dit toch aan-
vaardbaar.  De toelichtingsnota werd nog verder 
aangevuld met bijkomende motivering, gevraagd 
door het departement RO.  Wingene heeft momen-
teel geen gronden om te compenseren.  Uit het 
advies van het departement Landbouw en Visserij 
kan geconcludeerd worden dat het innemen van 
het HAG-gebied voldoende gemotiveerd is in de 
toelichtingsnota en aanvaardbaar is voor de afde-
ling Duurzame Landbouwontwikkeling

4. ontwerp

4.1. voorlopige vaststelling

Voorlopige vaststelling Gemeenteraad:
29/11/2010

4.2. openbaar onderzoek
Openbaar onderzoek: 
Het plan ligt ter inzage van 
1/12/2010 tot 30/01/2011

Behandeling bezwaren in de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. De gemeente
heeft advies ontvangen van de provincie West-Vlaan-
deren en de Vlaamse Overheid,
Ruimte en onroerend erfgoed. Een overzicht van de 
adviezen vind je in bijlage terug.

Behandeling in zitting van:  16/02/2011
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4.3. besprekingen adviezen/
bezwaren en aanpassingen 
document

In deze nota worden de belangrijkste elementen uit de 
adviezen opgesomd, een
overweging gemaakt van deze elementen en een sug-
gestie tot opvolging geformuleerd.

1. Advies: provincie West-Vlaanderen
Advies nr. 1

Elementen
 � Voor de overdrukzone van artikel 7 ‘fiets- en 

voetgangersweg’ is enkel de aanduiding op het 
grafisch plan terug te vinden en ontbreken de 
verordenende voorschriften.

Overwegingen
 � De verordenende voorschriften voor de fiets- en 

voetgangersdoorsteek zijn per artikel aangevuld 
aangezien het gaat om een overdruk zone (art.2 
– 2.5. ; art.3 - 2.2. ; art.4 – 2.3. ) De verordenende 
voorschriften zullen verplaatst worden naar art. 7

Opvolging
 �  De verordenende voorschriften van artikel 7 wor-

den aangevuld.

2. Advies: provincie West-Vlaanderen
Advies nr. 1

Elementen
 � In het inrichtingsplan van de toelichtingsnota wordt 

een aantakking voorzien met het openbaar domein 
(Baron Boesinghestraat) in de ZO-hoek van het 
plangebied dewelke niet is uitgewerkt binnen de 

plannen. Daar dit een tweede toegangspunt wordt 
vanuit Zwevezele tot het sportterrein is het van 
belang dat deze knoop uitgewerkt wordt op de 
plannen en de voorschriften.

Overwegingen
 � In het schetsontwerp van het masterplan werd een 

tweede aantakking voorzien met het openbaar 
domein (Baron Boesinghestraat). In de uitwerking 
van het definitief ontwerp is de secundaire ont-
sluiting niet meegenomen. Via de Baron Boesing-
hestraat is enkel een aansluiting voorzien voor 
fiets- en voetgangersverkeer zoals voorzien op 
het grafisch plan en verordenend vastgelegd in de 
stedenbouwkundige voorschriften. Er wordt geen 
secundaire ontsluiting voorzien voor autoverkeer 
naar het sportcentrum, er is enkel autoverkeer 
toegelaten via de hoofdontsluiting naar de parking 
van artikel 2, een doorgang voor autoverkeer via 
de Baron Boesinghestraat naar de parking van het 
sportcentrum wordt niet voorzien (zie MVT p28).

Opvolging
Er wordt geen tweede toegangspunt voorzien voor 
motorisch verkeerd. Er worden geen wijzigingen aan-
gebracht in de stedenbouwkundige voorschriften. Op 
de schetsen op p22 en p 27 van de MVT wordt de 
secundaire ontsluiting weggelaten.

3. Advies: provincie West-Vlaanderen
Advies nr. 1

Elementen
 � Recreatief bijgebouw onduidelijk: 2.1. bijgebouw 

van 200m²; 2.5. footprint van 200m² en maximale 
oppervlakte van 300m².

 � Eveneens duidelijk maken dat er maar één bijge-
bouw in zone 1 mogelijk is.

 � In 2.5. wordt gesproken over zone 4 ‘ruimte voor 
zien voor extensieve sport en recreatie in een 
groen kader’, dit is verwarrend met zone 4 ‘park-
zone’.

 � De voorschriften horende bij de overdruk voor de 
landschappelijke integratie (Art. 5) moet aange-
vuld worden met een minimale breedte zodat er 
effectief rondom de gehele contour een zone voor 
landschappelijke integratie terug te vinden zal zijn.

Overwegingen
Voorschriften aanvullen: Artikel1:

 � Er mag maximaal 1 bijgebouw opgericht worden 
met een maximale oppervlakte van 300m² en een 
maximale footprint van 200m².

 � Bijgebouw aansluiten op artikel 3 openlucht speel- 
en sportterrein

Artikel 5:
 � Er is reeds een gemiddelde breedte vastgelegd. 

Bijkomend een minimale breedte aanvullen in de 
SV

Opvolging Artikel1:
 � 2.1. één bijgebouw van maximaal 300m² (aanvul-

len)
 � 2.5.. De deel van de zone mag bebouwd worden 

in functie van sport en recreatie, een maximaal 
oppervlakte van 300 m² en een maximale footprint 
van 200m² (behouden). Er is slechts 1 bijgebouw 
toegelaten. (aanvullen)

 � 2.5. Aansluitend op artikel 3 openlucht speel- en 
sportterrein in overdruk, kan een losstaand bijge-
bouw opgericht worden, los van het hoofdgebouw. 
Artikel 5:
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 � De zone voor landschappelijke integratie heeft een 
minimale breedte van 2.00m en een gemiddelde 
breedte van 5.00 m.

4. Advies: Vlaamse overheid, ruimte en 
onroerend erfgoed

Advies nr. 2

Elementen
 � De ontwikkeling van de zone ‘openlucht speel- en 

sportterreinen in overdruk’, wordt niet echt gemo-
tiveerd vanuit het GRS en dient dus achterwege 
gelaten te worden. Zolang hiermee geen rekening 
wordt gehouden is voorliggend plan niet in over-
eenstemming met de doelstellingen van het RSV.

 � Het ontwerp RUP is niet volledig in overeenstem-
ming met de opties van het RSV inzake inname 
HAG.

Overwegingen
 � De zone voor open speel- en sportterrein heeft 

geen negatieve impact op de woonzone en vormt 
een overgang naar het agrarisch gebied.

 � Door de zone voor landschappelijke integratie te 
voorzien worden er inspanningen geleverd om een 
kwalitatieve overgangszone te voorzien tussen de 
dorpskern, de sportzone en het omliggende land-
schap.

 � De inname van het HAG is voldoende gemotiveerd 
in de MVT, het departement landbouw, Vlaamse 
Overheid heeft tijdens het openbaar onderzoek 
geen bezwaar ingediend tegen de inname van het 
HAG.

 � Zie ook de visie in het advies provincie West-
Vlaanderen

 �  De lineaire uitbreiding van het bestaande sport-
park richting de Jobeek

(zoals grafisch aangegeven in het GRS) wordt ruimer 
geïnterpreteerd in het RUP. In het bijzonder is de niet 
lineaire uitbreiding in noordelijke richting een toevoe-
ging. Gezien deze zone evenwel bestemd wordt als
open ruimte voor sport en spel blijft het bestaande 
open karakter behouden en sluit deze uitbreiding aan 
op de algemene opties van het GRS.

Opvolging
 � De uitbreiding van het bestaande sportpark zoals 

aangegeven in het GRS wordt ruim geïnterpre-
teerd. De uitbreiding bestemd als open ruimte voor 
sport en spel vormt een kwalitatieve overgangs-
ruimte tussen de kern en de open ruimte. Het 
bestaande open karakter blijft behouden, zoals 
voorzien in de algemene opties van het GRS.

 � De uitbreiding voldoet aan de principes van het 
GRS, het PRS en het RSV en de inname van het 
HAG is voldoende gemotiveerd. De zone blijft 
behouden.

5. Advies: Vlaamse overheid, ruimte en 
onroerend erfgoed

Advies nr. 2

Elementen Artikel1:
Binnen de zone wordt bijkomend een losstaand bijge-
bouw voorzien terwijl ruimtelijk gezien qua realiseer-
baarheid het beter zou aansluiten bij de bestaande 
bebouwing.

Overwegingen
 � Het losstaand bijgebouw is in functie van artikel 3 

openlucht speel- en sportterrein en is verplaatst 
naar artikel 1 omdat het oprichten van een gebouw 
in deze zone ruimtelijk beter aansluit en de overige 
zone beter gevrijwaard worden van bebouwing.

 � Zie ook advies provincie West-Vlaanderen en 
bovenstaande bespreking 4.

Opvolging
De inplanting van het bijgebouw wordt behouden

5 definitieve vaststelling

Definitieve vaststelling Gemeenteraad: 
28 maart 2011

Goedkeuring Deputatie: 
............................................................................
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