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Inlichtingen en coördinaten 1. 

van de initiatiefnemer

initiatiefnemer:

Stad Roeselare

Botermarkt 2

8800 Roeselare

Telefoon: 051/26.23.11

Contactpersonen:

Leen Lauwers: LLauwers@roeselare.be

Klaas Monkerhey: KMonkerhey@roeselare.be

opdrachthouder:

Wvi

Baron Ruzettelaan 35

8310  Assebroek

contactpersoon:

Ann Soulliaert: a.soulliaert@wvi.be

Ann Van Ackere: a.vanackere@wvi.be

Koenraad Mahieu: k.mahieu@wvi.be

Beschrijving en verduidelij-2. 

king van het voorgenomen 

plan en in voorkomend geval 

redelijke alternatieven voor 

het plan of onderdelen ervan

Het BPA Kapelhoek gelegen in Roeselare wordt her-

zien. Hierbij worden 3 bijkomende zones voor wonen 

al dan niet via nevenbestemmingen voorzien. Op ter-

mijn zouden er bij invulling van alle zones tot ca. 67 tot 

max. 111 woningen bij kunnen komen.

Niet alle zones worden gelijktijdig ontwikkeld. 2 zones 

hebben meerdere bestemmingen waardoor het aantal 

bijkomende woningen sterk kan variëren.

Beslissing tot opmaak2.1. 

In kader van het raamcontract dat de stad Roeselare 

heeft afgesloten met de WVI wordt het BPA nr. 13 Ka-

pelhoek + art. 15 herzien.

Doelstelling2.2. 

De doelstellingen van het BPA “Kapelhoek” zijn:

Het omzetten van een zone voor bedrijvigheid  <

naar een gemengde zone voor wonen en bedrij-

vigheid, ook beperkte handel wordt toegestaan. 

De bedrijvigheid is van aard veranderd, productie 

is weggevallen, in het oude fabriekspand zouden 

woningen worden ondergebracht. De bestaand 

bedrijvigheid (opslag en handel van wijnen, boek-

houdkantoor,..) kunnen behouden blijven. Eventu-

ele gelijkaardige inplantingen, kleinschalige detail-

handel ifv de buurt of dergelijke activiteiten worden 

niet uitgesloten. Wel wenst met de pure industriële 

activiteiten die nu mogelijk zijn uit te sluiten.

Het mogelijk maken tot aansnijden van de pro- <

jectzone wonen. De ontsluiting volgens het oude 

BPA is door eigendomsstructuren niet te verwe-

zenlijken. Het opnieuw bekijken van de zone en 

een nieuwe ontsluiting kan een groot deel van de 

bouwgronden vrijgeven.

De kerk die in onbruik is geraakt nieuwe mogelijk- <

heden bieden. 

Verder is het wenselijk de voorschriften voor de  <

overige zones te controleren en aan te passen aan 

de huidige behoeftes.

Reikwijdte en detailleringsniveau van het voorgeno-

men BPA Kapelhoek.

Het BPA is op perceelsniveau opgemaakt. <

De reikwijdte beperkt zich tot dit woongehucht. <
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Situering van het plangebied2.3. 

Het plangebied wordt begrensd door:  <

In het noorden: de grens met Ardooie. De be- <

bouwing loopt nog een stukje verder.

In het oosten: open agrarisch gebied en de val- <

lei van de Krommebeek

In het zuiden: de lintbebouwing langs de Heir- <

weg en daarachter agrarisch gebied

In het westen: agrarische gebied. <

Het op te maken BPA bestrijkt een gebied van  <

33ha 02 a en 31ca en zal volgende zones omvat-

ten

zone 1: Centrumgebied <

zone 2: Residentieel woongebied <

zone 3: Projectzone wonen <

zone 4: Gemengde zone wonen en bedrijvig- <

heid

zone 5: Schooldomein <

zone 6: Dubbelbestemming gemeenschaps- <

functie en wonen

zone 7: Tuinzone met nabestemming schooldo- <

mein

zone 8: Zone voor openbaar groen <

zone 9: Valleizone <

zone 10: Beekzone <

zone 11: Zone voor wegenis <

kaart : situering plangebied kaart: stratenplan
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Mogelijke alternatieven - 2.4. 

nulalternatief

Mogelijke alternatieven2.4.1. 

De opmaak van het BPA  < kadert binnen het GRS in 

opmaak.  

Het gebied is gelegen aan de rand van het grond-

gebied Roeselare, buiten de afbakeningslijn van 

het regionaal stedelijk gebied. 

Binnen de gewenste woonstructuur wordt Kapel-

hoek en het voormalig woonlint langs de Heirweg 

geselecteerd als een woonenclave.  

Nulalternatief2.4.2. 

Indien het BPA niet wordt opgemaakt, kan het  <

gebied nog steeds ontwikkeld worden via het oude 

BPA. Onderhavig BPA is een herziening van BPA 

Kapelhoek. 

Bij een nulalternatief kan dan wel actieve produ- <

cerende bedrijvigheid gerealiseerd worden op de 

noordelijke site. 

De projectzone wonen is eveneens opgenomen  <

binnen het oude BPA en zou eveneens kunnen 

gerealiseerd worden indien de nodige gronden 

kunnen verworven worden. Bovendien is dan maar 

1 ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer voorzien 

wat het kruispunt ter hoogte van de school zou 

belasten.

Afbakening van het toepassings-2.5. 

gebied en de plan-merplicht

fase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van een 

plan-mer

Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ 

onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen 

voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerleg-

bare wijze wordt vermoed dat deze plannen en pro-

gramma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 

Men onderscheidt twee groepen van plannen en pro-

gramma’s:

plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die  <

tegelijkertijd

een kader vormen voor de toekenning van  <

een vergunning voor de in bijlagen I en II van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 10 

december 2004 opgesomde projecten 

niet het gebruik regelen van een klein gebied  <

op lokaal niveau, noch een kleine wijziging 

inhouden

betrekking hebben op landbouw, bosbouw, vis- <

serij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbe-

heer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme 

en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 

4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.);

plannen en programma’s of de wijziging ervan  <

waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle 

effecten op speciale beschermingszones, een pas-

sende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede 

lid D.A.B.M.).

Het BPA is niet van rechtswege onderworpen aan de 

plan-mer-plicht want het vormt niet het kader voor de 

toekenning van een vergunning voor een project opge-

somd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 10-12-2004, het regelt het gebruik van 

een relatief klein gebied op lokaal niveau (totale op-

pervlakte BPA is 33ha 02a 31ca) het houdt een kleine 

wijziging in (geen aansnijding open ruimte), het heeft 

betrekking op de ruimtelijke ordening.

In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vo-

gelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen 

passende beoordeling vereist is.

conclusie: 

Het BPA valt onder de screeningsplicht.
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Een beschrijving en een in-3. 

schatting van de mogelijke 

aanzienlijke milieu-effecten 

van het voorgenomen plan of 

programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke 

aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma 

op:

de gezondheid en veiligheid van de mens <

de ruimtelijke ordening <

de biodiversiteit <

de fauna en flora <

de energie- en grondstoffenvoorraden <

de bodem <

het water <

de atmosfeer <

de klimatologische factoren <

het geluid <

het licht <

de stoffelijke goederen <

het cultureel erfgoed, met inbegrip van het  <

architectonisch en archeologisch erfgoed

het landschap <

de mobiliteit <

de samenhang tussen de genoemde factoren <

Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffecten-

schema. De effecten waarvan vermoed wordt dat ze 

waarschijnlijk significant zijn worden verder in detail 

onderzocht. Op de effecten die vermoedelijk niet signi-

ficant zijn wordt minder diep ingegaan.
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Ingreepeffectenschema

ingreep omvang in 

ruimte en tijd

mens

gezond-

heid

mens

ruimt. 

aspecten

lucht geluid en 

trillingen

licht, 

warmte 

stralingen

bodem water geur land-

schap

mobiliteit fauna en 

flora

Opp (m²) Duur

Aanlegfase

aanleg wegenis, nutsvoorzieningen 

en groenzones

T N* N* N* N* N P/N* P/N* N P/N* N N*

bouwen woongelegenheden in 

projectzones

T N* N* N* N* N P/N* P/N* N P/N* N N*

Exploitatiefase

bewoning P N N N N N N N N N N N

bijkomende mobiliteit woningen P N* N* N* N* N N N N N N* N

straatverlichting P N N N N N* N N N N N N

afvoer hemelwater P N N N N N N* N* N N N N

afvoer afvalwater P N N N N N N N* N N N N

verwarming woningen P N N N* N N* N N N N N N

N: niet significant effect – N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect – S: (waarschijnlijk) significant effect – T: tijdelijk 

effect – P: permanent effect – O: positief effect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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De gezondheid en de veiligheid 3.1. 

van de mens

referentie

Het doel van het BPA is om een zone voor bedrij- <

vigheid om te zetten in een gemengde zone bedrij-

vigheid en wonen, hierbij wordt productie uitgeslo-

ten. Verder wordt het mogelijk de projectzone voor 

wonen te ontsluiten waardoor het beschikbare deel 

van het gebied ontwikkeld kan worden en krijgt de 

kerk een dubbelbestemming wonen.

Het BPA is een herziening van het bestaande  <

BPA, waarbij geen grootschalige functies drastisch 

wijzigen.

Een deel van het woongebied ten noorden viel in  <

een gebied art 15 decreet betreffende ruimtelijke 

ordening en is ondertussen gerealiseerd.

Er zijn geen Seveso-inrichtingen binnen het plan- <

gebied aanwezig.

Binnen een perimeter van 2 km rond het plange- <

bied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.

beschrijving effect 

In principe blijven de functies aanwezig in het  <

gebied gelijk. De bedrijvenzone krijgt een neven-

bestemming wonen en handel, productie wordt 

verboden.

De projectzone wonen ten zuiden kan gedeelteijk  <

ontwikkeld worden door een nieuwe ontsluitings-

mogelijkheid.

De in onbruik geraakte kerk kan een nieuwe be- <

stemming krijgen.

De woonzone die onder art. 15 viel is ondertussen  <

gerealiseerd. Dit deel is mee opgenomen in het 

BPA als residentieel woongebied.

De andere zones blijven gelijk aan het oude BPA. <

conclusie

De functies die de meeste hinder veroorzaken  <

(mogelijkheid tot productie), krijgen een uitdovend 

karakter wat ten goede zal komen aan de leefbaar-

heid van de omgeving.

Het wonen wordt versterkt conform de geldende  <

beleidsplannen.

In de omgeving van het BPA liggen geen Seveso- <

bedrijven, zodat bewoners en/of bedrijven in het 

plangebied geen risico’s lopen verbonden aan 

dergelijke bedrijven.

Het BPA vormt niet het kader voor de oprichting  <

van Seveso-bedrijven, zodat de omwonenden niet 

blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke 

bedrijven met zich meebrengen.

De uitvoering van het BPA zal geen bijkomende  <

risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van 

de omwonenden opleveren.

Kaart: gewestplan 

Kaart: APA Roeselare
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De ruimtelijke ordening3.2. 

referentie

Roeselare bevindt zich in het midden van West- <

Vlaanderen en maakt deel uit van het regionaal 

stedelijk gebied Roeselare waartoe delen van 

Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Ardooie en 

Hooglede behoren. Het huidige studiegebied valt 

buiten de afbakening van het regionaal stedelijk 

gebied.

De site is volgens het gewestplan gelegen in  <

woongebied met landelijk karakter en woonuitbrei-

dingsgebied.

De site is volgens het APA Roeselare volledige  <

gelegen in algemene woongebieden.

De site is volledig gevat in een geldend BPA. Dit  <

BPA wordt volledig herzien.

Het gemeentelijk BPA geeft uitvoering aan het  <

GRS in opmaak en staat onderaan de hiërarchie 

van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

kaart: bestaande BPA in herziening gesteld

beschrijving effect

Het is de bedoeling van de herziening van het huidig 

BPA om de leefbaarheid in het woongebied op te 

waarderen door o.a. de bedrijvenzone waar productie 

mogelijk is om te zetten naar een gemengde zone 

waar ook wonen naast beperkte bedrijvigheid niet 

hinderend voor de omgeving, handel en kantoren mo-

gelijk is. Deze houdt een beperking in van de huidige 

mogelijkheden maar een behoud van de bestaande 

toestand. Daarnaast wordt gestreefd om hier ook de 

mogelijkheid open te laten kleinschalige detailhandel  

te voorzien zodat in deze sterk groeiende enclave 

kan voorzien worden in (dagelijkse) noodzakelijke 

voorzieningen.

Daarnaast worden de voorschriften aangepast zodat 

de projectzone kan gedeblokkeerd worden.

conclusie

Geen significant effect. De realisatie van het BPA zal

een positief effect hebben op de ruimtelijke ordening.

Bestemmingen blijven grotendeels gelijk en worden 

enkel op vlak van voorschriften aangepast.

De biodiversiteit, de fauna en de 3.3. 

flora

referentie

Binnen het plangebied van onderhavig BPA zijn  <

geen biologisch waardevolle gebieden gelegen.

Er bevinden zich geen habitat- of vogelrichtlijnge- <

bieden in de onmiddellijke omgeving.

Het plangebied ligt niet in de omgeving van een  <

gebied van het VEN/IVON.

De vallei van de Krommebeek is geselecteerd  <

door de provincie als natuurverbindingsgebied.

Kaart : biologische waarderingskaart 

beschrijving effect

De reeds bestemde projectzone gelegen langs de  <

valleizone van de KrommeBeek wordt ontwikkeld.

milderende maatregelen

De perceelsgrenzen van de projectzone langs  <

de beekvallei worden afgewerkt met streekeigen 

beplanting.
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Een groen pleingeheel of groengebied wordt voor- <

zien centraal in de projectzone en grenzend aan 

de valleizone.

De vallei van de Krommebeek wordt zoveel moge- <

lijk gevrijwaard.

conclusie

In het plangebied en bevinden zich geen waardevolle 

fauna of flora die verloren dreigen te gaan bij aan te 

vullen.

Kaart: VEN/IVON

Kaart: habitat- en vogelrichtlijngebieden

De energie- en grondstoffen-3.4. 

voorraden

referentie

In de omgeving van het plangebied liggen geen ont-

ginningsgebieden.

beschrijving effect

Het gebruik van duurzame, milieu- en energievriende-

lijke materialen kan een positief effect hebben.

conclusie

De ontwikkeling van het plangebied heeft geen gevol-

gen voor de verdere exploitatie van enige ontginnings-

gebieden. Geen aanzienlijk effect.

De bodem3.5. 

referentie

bodemkaart: Het gebied bestaat in hoofdzaak uit  <

vochtig zandleem (donker geel) met op beperkte 

plekken droge zandleem (lichtgeel) nat zandleem 

(oranje) of natte klei (groen).

landbouwtyperingskaart: Het gebied is gekarteerd  <

met zeer lage tot matige waardering. In overlay is 

het gebied aangeduid als niet-agrarisch.

GAS-kaart: Het plangebied behoort niet tot de  <

gewenste agrarische structuur.

erosiekaarten: Het gebied is slechts beperkt ero- <

siegevoelig. Vooral langs de noordelijke rand van 

de vallei van de Krommebeek is er een strook met 

grotere erosiegevoeligheid.

VLAREBO-activiteiten: Antoon, Baertsdreef 6  <

exploiteert een autoherstellingswerkplaats die 

Vlareboplichtig is

In het studiegebied zijn geen bedrijven of activitei- <

ten gevestigd onderworpen aan de milieuvergun-

ningsplicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbe-

voegdheid heeft.

Er zijn bij de gemeentediensten gegevens bekend  <

over gronden binnen het plangebied die zijn opge-

nomen in het register van verontreinigde gronden 

of het Gronden- en Informatieregister: Baertsdreef 

6 (Roeselare 5e afdeling Beveren sectie B 263K 

en 266Y2), Heirweg 166 (Roeselare 5e afdeling 

Beveren sectie B 606G3).

beschrijving effect

Bijna het volledig woongebied is bebouwd op  <

uitzondering van de projectzone. De bijkomende 

bebouwde zones waren reeds voorzien op APA en 

het oud BPA maar is door ontsluitingsproblemen 

op heden nog niet gerealiseerd.
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kaart: bodemkaart

kaart: erosiegevoeligheid

kaart: gewenste agrarische structuur

kaart: landbouwtyperingskaart
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Een deel van de bestaande van bestaande  <

panden krijgen de mogelijkheid nieuwe functies 

op te nemen binnen het woongebied (kerk en 

fabriekspand).

Aan de bodembestemming wordt niet gewijzigd.  <

Wel wordt een uitdovend beleid gevoerd naar de 

productieactiviteiten binnen de bedrijvenzone die 

op heden door het BPA zijn bepaald.

Het mogelijk verontreinigd perceel langs de  <

Heirweg 166 maakt voor een stuk deel uit van de 

projectzone wonen. Bij de inrichting dient hiermee 

rekening gehouden te worden.

milderende maatregelen

Er worden geen vlarebo-activiteiten voorzien <

Een deel gronden voor bedrijfsactiviteiten krijgt  <

een gemengde bestemming met woonzone. Pro-

ductie wordt uitgesloten.

conclusie

Geen significante bijkomende effecten.

Het water3.6. 

referentie

Het plangebied ligt in het Leiebekken en behoort  <

tot het deelbekken Mandel. Op 30 januari 2009 

hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve 

goedkeuring aan het bekkenbeheerplan. Het deel-

bekkenbeheerplan is momenteel nog niet definitief 

vastgelegd.

Langs het plangebied stroomt de Krommebeek.  <

De Krommebeek is een onbevaarbare water-

loop van tweede categorie. Ten noorden van de 

Heirweg loopt de Kapellebeek, een onbevaarbare 

waterloop van derde categorie die echter groten-

deels al ingekokerd is.

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 waterlo-

pen die moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnor-

men voor water bestemd voor waterproductie. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de water- <

lopen in de omgeving.

zoneringsplan:

Het plangebied is collectief te optimaliseren buitenge-

bied.

kaart: overstromingsgevoelige gebieden

watertoetskaarten:

het BPA is niet gelegen in een ‘effectief over- <

stromingsgevoelig gebied’. Slechts beperkte de-

len zijn gekarteerd als overstromingsgevoelig.

het gebied is grotendeels niet gevoelig voor  <

grondwaterstroming. Lokaal zijn enkele plekken 

zeer gevoelig en de noordelijke hoek is gekar-

teerd als weinig gevoelig.

het plangebied is grotendeels gecategoriseerd  <

als infiltratiegevoelig gebied, met uitzondering 

van enkele lokale plekken die niet infiltratiege-

voelig zijn.

het plangebied behoort niet tot het winterbed  <

van een grote rivier. 
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kaart: grondwaterstromingsgevoelige gebieden

kaart: infiltratiegevoelige gebieden

beschrijving effect

In het oosten van het plangebied wordt het moge- <

lijk gemaakt nieuw bouwgebied aan te snijden. Het 

woongebied is in het APA bestemd en in het oude 

BPA als projectzone vastgelegd.

In de oudere bedrijfsgebouwen (kippenkwekerij)  <

worden naast bureauruimtes ook de mogelijkheid 

tot handel en woningen voorzien (lofts).

De kerkzone krijgt een dubbelbestemming wonen. <

Andere gebieden zijn grotendeels ontwikkeld. <

Door de aanleg van bijkomende verhardingen zal  <

er enerzijds minder water in de bodem sijpelen, 

wat aanleiding geeft tot verdroging en anderzijds 

zal het hemelwater versneld van afgevoerd wor-

den, wat aanleiding geeft tot een hogere belasting 

van de ontvangende waterlopen.

De vallei van de Krommebeek wordt gevrijwaard  <

en minimum in zijn huidige toestand behouden.

milderende maatregelen

Er zal een gescheiden riolering aangelegd te wor- <

den op de nieuw te ontwikkelen site voor de afvoer 

van het huishoudelijke afvalwater. Bij de herin-

richtingswerken Heirweg fase 2 (vanaf de Ring 

naar Kapelhoek) worden langs de Heirweg riolen 

voorzien. Na deze werken gaat het rioolwater dan 

naar de RWZI Roeselare (regenbeek). De RWA-

riool stroomt dan naar de beken in de omgeving.

Nieuwbouwwoningen dienen voorzien te worden  <

voor een aansluiting op een gescheiden stelsel. 

Nieuwbouwwoningen zijn verplicht te voorzien in 

opvang en buffering van hemelwater.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening  <

inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoor-

zieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater 

en hemelwater legt op dat het opgevangen he-

melwater in eerste instantie nuttig moet toegepast 

worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter 

plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd 

en vertraagd afgevoerd.

Maximale oppervlaktes verharding zijn opgegeven  <

en het gebruik van waterdoorlatende materialen is 

verplicht in de projectzone die grenst aan de vallei 

van de Krommebeek.

Het BPA vormt niet het kader voor de aanleg van  <

grote ondergrondse constructies die de grondwa-

terstroming kunnen verstoren.

De vallei van de Krommebeek wordt zoveel mo- <

gelijk gevrijwaard door een bouwvrije strook in de 

woonzone bovenop de bestaande valleizone.

conclusie

geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van milde-

rende maatregelen



14 v e r z o e k  t o t  r a a d p l e g i n g  |  a p r i l  2 0 1 0  |  w v i

De atmosfeer en de klimatologi-3.7. 

sche factoren

beschrijving effect

Er is enkel tijdelijke stofhinder mogelijk bij even- <

tuele afbraak en nieuwbouw van constructies of 

herinrichting van openbaar domein.

Luchtverontreiniging mogelijk door verwarming van  <

gebouwen.

Luchtverontreiniging door de wagens van de be- <

woners en bezoekers handelszaken.

Aantal woonentiteiten: het gebied is op heden  <

volledig bebouwd met één- en meergezinswonin-

gen. Bij ontwikkeling van de woonzones zal het 

aantal wooneenheden stijgen met ca 67 eenheden 

tot max. 111 woningen. Het aantal bijkomende 

voertuigbewegingen op de Heirweg wordt op 26 tot 

max 43 geschat (zie 3.13).

milderende maatregelen

EPB-regelgeving <

Wettelijke voorschriften onderhoud stookolie- en  <

mazoutketels

conclusie

Dit effect is eerder kleinschalig.

Het geluid3.8. 

beschrijving effect

Eventuele tijdelijke geluidshinder bij bouwwerken  <

of herinrichting van het openbaar domein

Lawaaihinder door de wagens van de bewoners  <

en bezoekers handelszaken.

Aantal woonentiteiten: het gebied is op heden  <

volledig bebouwd met één- en meergezinswonin-

gen. Bij ontwikkeling van de woonzones zal het 

aantal wooneenheden stijgen met ca 67 eenheden 

tot max. 111 woningen. Het aantal bijkomende 

voertuigbewegingen op de Heirweg wordt op 26 tot 

max 43 geschat (zie 3.13).

conclusie

Geen significante bijkomende effecten.

Het licht3.9. 

beschrijving effect

Bijkomende lichthinder door de bijkomend wonin- <

gen op de nieuw aan te snijden gebieden.

Gezien de liggening in een bestaande woonen- <

clave zal het bijkomend effect minimaal tot niet 

bestaand zijn.

milderende maatregelen

Keuze goede armaturen <

Het BPA vormt niet het kader voor projecten die  <

veel verlichting met zich meebrengen zoals sport-

velden, serrebedrijven en winkels met lichtreclame 

en verlichte terreinen.

conclusie

Geen aanzienlijk effect

De stoffelijke goederen3.10. 

referentie

Het studiegebied is grotendeels ontwikkeld. De nieuw 

te ontwikkelen zone is bestemd als woongebied. Voor 

de realisatie moet niet onteigend worden.

beschrijving effect

Voor het plangebied worden er enkel stedenbouw- <

kundige voorschriften opgemaakt om de verdere 

ontwikkeling van het gebied in de toekomst te 

sturen. Er worden geen onteigeningen gedaan.

De bedrijvenzone en de kerkzone krijgen ook een  <

woonbestemming ernaast.

conclusie

Geen aanzienlijk effect
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Het cultureel erfgoed, met inbe-3.11. 

grip van het architectonisch en 

archeologisch erfgoed

referentie

Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn  <

beschermde monumenten gelegen

Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn  <

beschermde landschappen gelegen. Binnen het 

plangebied, noch in de omgeving zijn beschermde 

dorpsgezichten gelegen.

Binnen het plangebied zijn 4 sites opgenomen op  <

de inventaris bouwkundig erfgoed:

Heirweg 158 - boerenarbeidershuis dubbelhuis <

Heirweg 198 - Boerenburgerhuis, dubbelhuis <

Heirweg 199 - hoeve, oude boswachterswoning <

Sint-Catarinakerk, gebouw en meubilair <

Volgens het publiek toegankelijke luik van de CAI  <

zijn er in Roeselare sporen van bewoning daterend 

uit de Romeinse tijd teruggevonden.

Op het grondgebied van Roeselare werden door  <

VOBoW op diverse plaatsen opgravingen gedaan, 

nameijk ter hoogte van de Prins Albertlaan (Mid-

deleeuwen), Haven (Gallo-Romeinse artisanale 

nederzetting en sporen uit de Merovingische 

periode en de Karolingische periode), Lekker-Man-

delstraat (sporen uit de Bronstijd en Ijzertijd en de 

Karolingische periode), Ring-Noord (Karolingische 

periode) en Zilverberg (Karolingische periode).

beschrijving effect

Voor de gebouwen opgenomen in de inventaris  <

worden geen specifieke voorschriften opgemaakt.

Bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige  <

vergunning worden deze individueel bekeken.

Bij het uitvoeren van de nabestemming wonen in  <

de kerkzone zal bouwkundig erfgoed verdwijnen.

milderende maatregelen

Bij het verlenen van een stedenbouwkundige ver-

gunning wordt rekening gehouden met de inventaris 

bouwkundig erfgoed.

Indien mogelijk wordt rekening gehouden met het be-

houd van het kerkgebouw. Bij het verlenen van de no-

dige vergunningen zal hieromtrend advies gevraagd 

worden aan de betrokken instanties. Het BPA doet 

hierover geen uitspraak maar wijzigt enkel de bestem-

ming.

Op grond van de zorgplicht, zoals bepaald in het De-

creet houdende Bescherming van het Archeologisch 

Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), ge-

wijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (BS. 08.06.1999) 

en 28 februari 2003 (B.S. 24.03.2003) en de door 

België ondertekende Europese Conventie van Malta 

moet de bouwheer de nodige tijd en financiële mid-

delen voorzien voor het proefonderzoek en -indien in 

dit proefonderzoek relevante archeologische sporen 

worden aangetroffen- een eventuele systematische 

opgraving van de bedreigde archeologische erfgoed-

waarden.

conclusie

Geen aanzienlijke effecten, behalve het mogelijk ver-

dwijnen van de kerk.

Het landschap3.12. 

referentie

In het plangebied zijn geen ankerplaatsen. <

In het plangebied zijn geen relictzones. <

In het plangebied zijn geen punt- of lijnrelichten. <

kaart: ankerplaatsen en relictzones

beschrijving effect

Indien het kerkgebouw verdwijnt en vervangen  <

wordt door woningen zal het uitzicht van het ge-

hucht wijzigen.

De reeds bestemde projectzone gelegen langs de  <

valleizone van de Krommebeek wordt ontwikkeld.
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milderende maatregelen

De perceelsgrenzen van de projectzone langs  <

de beekvallei worden afgewerkt met streekeigen 

beplanting.

Een groen pleingeheel of groengebied wordt voor- <

zien centraal in de projectzone en grenzend aan 

de valleizone 

conclusie

Geen aanzienlijke effecten

De mobiliteit3.13. 

referentie

bestaande ontsluitingswegen:

de Heirweg is de belangrijkste ontsluitingsweg <

op de Heirweg takken volgende wegen: <

Duivigestraat als ontsluitende weg voor de  <

achterliggende woonwijken

Baertsdreef <

openbaar vervoer

Doorheen het plangebied passeert ieder uur lijn 2 

Kapelhoek - Beveren - Wijnendale - Station richting 

station Roeselare waar er verbindingen zijn met an-

dere bussen en trein. De Belbus Ardooie heeft ook een 

halte in het plangebied.

bestaande verkeersintensiteiten:

het overgrote deel van het verkeer betreft autover- <

keer. Het gaat hier vooral om personenwagens.

er zijn geen telgegevens beschikbaar. Het is op dit  <

moment dan ook niet mogelijk om in te schatten 

hoe groot de verkeersentiteit is, vanwaar de voer-

tuigen afkomstig zijn en waarheen ze rijden. 

beschrijving effect

De nieuwe woningen zullen ontsluiten op de  <

Heirweg

Aantal woonentiteiten = 67 tot max. 111 bijkomen- <

de woningen

Geraamd aantal  auto’s = 80.5 tot max. 13 auto’s  <

(1,2 auto’s per wooneenheid)

Geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de  <

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 26 

tot max.43

Voor de inschatting van de autobewegingen hou- <

den we rekening met volgende parameters voor 

wonen1:

2,46 personen per gezin <

bezoekerscijfer per woonentiteit: 1,3 <

verplaatsingen per persoon in relatie tot woning:  <

0,2

modal split (autoverplaatsingen) tijdens piek :  <

64% (matig stedelijk gebied)

milderende maatregelen

Een nieuwe aantakking op de Heirweg zorgt dat  <

het verkeer van de nieuwe verkaveling niet recht-

streeks op het kruispunt met de school uitkomt. Dit 

is beter voor de verkeersveiligheid.

Flexibele rooilijn, die toelaat om later de straat te  <

verbreden.

alle parkeervoorzieningen voor de gemengde zone  <

met wonen en bedrijvigheid dient binnen de zone 

te worden opgevangen zodat er geen bijkomende 

druk op de omgeving komt. Het ontbreken van 

de  noodzakelijke parkeergelegenheid kan leiden 

tot het niet verlenen van de stedenbouwkundige 

vergunning. 

1 kengetallen richtlijnenboek MOBER, oktober 2009

conclusie

De geraamde 27 tot 45 bijkomende autobewegingen 

in de spits zijn aan de lage kant en kunnen niet als een 

aanzienlijk effect beschouwd worden.

Momenteel bestaat de bedrijvigheid in de gemengde 

zone uit kantoren en opslag voor lokale detailhandel. 

Op korte termijn zijn lofts gepland in de bestaande be-

bouwing. Bijkomende handel of beperkte bedrijvigheid  

(opslag) is mogelijk op lange termijn maar op heden 

niet in te schatten.

kaart: atlas der buurtwegen 
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De samenhang tussen de ge-3.14. 

noemde factoren

Gezien het behoud van de bestaande toestand, het 

omzetten van de bedrijfszone en het aansnijden van 

een reeds bestemde woonzone, kan besloten worden 

dat er geen significante effecten zullen zijn die de 

samenhang van de factoren zal beïnvloeden. 

conclusie

Geen aanzienlijk effect

Relevante gegevens met in-4. 

begrip van de redenen waar-

om de initiatiefnemer meent 

geen plan-mer te moeten op-

maken overeenkomstig art. 

4.2.6, §1, 5° van het DABM

Het betreft het opstellen van stedenbouwkundige 

voorschiften voor een bestaand en gerealiseerd ge-

bied, met uitzondering van het ontwikkelen van een 

woonzone. Het doel is het streven naar een kwalita-

tieve ontwikkeling en de uitdovende functies nieuwe 

bestemmingsmogelijkheden te geven. 

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 33ha 

02a en 31ca en is volledig ontwikkeld op 3 ha na.

Er zijn geen effecten op de gezondheid en veiligheid 

van de mens, energie- en grondstoffen-voorraden. 

De leefbaarheid van het woongebied verhoogt zodat er 

een positief effect op de ruimtelijke ordening zal zijn.

Door het geven van een nabestemming wonen aan de 

bedrijvenzone is er een niet significant effect op de

stoffelijke goederen, er worden geen onteigeningen

gedaan. Ook voor de ontwikkeling van het woonge-

bied worden geen onteigeningen gedaan 

Er zijn geen beschermde landschappen wel enkele

private woningen en de kerk opgenomen in de lijst 

van bouwkundig erfgoed, deze worden bij aanvraag 

van een stedenbouwkundige vergunning individueel 

bekeken. Het BPA geeft bestemming wonen aan de 

kerksite.

De herinrichting van gebieden kan tijdelijk stof- of ge-

luidshinder met zich meebrengen. Gezien de ligging

in een woonenclave is de bijkomende lawaai en licht-

hinder minimaal en ook de bijkomende effecten van 

verwarming op de luchtkwaliteit te verwaarlozen.

Bij de materiaalkeuze wordt maximaal rekening gehou-

den met infiltratie van regenwater, zolang dit milieu- 

technisch verantwoord is. Bij nieuwbouw wordt opvang 

en buffering van hemelwater verplicht. 

Slechts een klein deel van het plangebied is zeer ge-

voelig voor grondwaterstroming maar het RUP vormt 

niet het kader voor de aanleg van grote ondergrondse 

constructies.

Bijkomende effecten op de mobiliteit ten opzichte van

de huidige toestand is minimaal of te verwaarlozen.

Gezien het slechts een beperkte aansnijding van nieu-

we zones betreft maar vooral een streven naar verbe-

tering van de bestaande zones, kan gesteld worden 

dat er geen significante negatieve effecten zullen zijn. 
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In voorkomend geval een 5. 

beoordeling of het voorge-

nomen plan of programma 

grensoverschrijdende of 

gewestgrensoverschrijdende 

aanzienlijke milieueffecten 

kan hebben

Het betreft de herziening van BPA Kapelhoek in de 

Stad Roeselare. Het plangebied heeft een totale op-

pervlakte van 33ha 02a en 32ca.  

Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens 

of de landsgrens zullen overschrijden.
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1.1 Inleiding

Bij de beslissing betreffende het verzoek tot ontheffi ng 
van het Departement LNE, werd gesteld de screening 
verder aan te vullen op het vlak van mobiliteit, meer 
bepaald betreffende de effecten van de mogelijke in-
planting van bijkomende bedrijvigheid/handel.

Verder werd ook gesteld dat er geen beeld gegeven 
werd van de effecten in de ruimere omgeving.
Gezien het BPA enkel kern Kapelhoek omvat, behoort 
de omgeving niet tot het studiegebied en is daar niet 
verder op in gegaan in het BPA. Gezien de doortrek-
king van de ring rond Roeselare en de aansluiting op 
de E403 zal het effect op de omgeving eerder gering 
zijn en enkel bestemmingsverkeer richting stadskern 
Roeselare. Er is bijna geen (doorgaand) verkeer meer 
op de Heirweg. Bijgevolg is dit onderdeel niet verder 
uitgewerkt, noch in het BPA (gezien dit geen onderdeel 
van de studie uitmaakt), noch in de screening.

In deze nota is het luik mobiliteit verder uitgewerkt, op 
basis van de beschikbare gegevens en rekening hou-
dend met de ‘worst-case’ scenario, zijnde dat de des-
betreffende zone waar bijkomende bedrijvigheid kan 
voorzien worden, maximaal volgens de voorschriften 
ingevuld wordt met detailhandel op buurtniveau.
Verder is ook de juridische toestand verder toegelicht.

Bijgevolg dient deze nota als addendum op het ver-
zoek tot raadpleging beschouwd te worden, gezien er 
in deze fase van screening geen aanpassingen meer 
aan het oorspronkelijke document mogen gebeuren.

1.2 De mobiliteit

referentie
bestaande ontsluitingswegen:

  de Heirweg is de belangrijkste ontsluitingsweg
  op de Heirweg takken volgende wegen:

  Duivigestraat als ontsluitende weg voor de 
achterliggende woonwijken

  Baertsdreef
De atlas van buurtwegen geeft volgende wegen weer:

  chemin 5 omgezet naar Heirweg
  sentier 19 omgevormd tot Duivigestraat

kaart: atlas der buurtwegen

openbaar vervoer
Doorheen het plangebied passeert ieder uur lijn 2 
Kapelhoek - Beveren - Wijnendale - Station richting 
station Roeselare waar er verbindingen zijn met an-
dere bussen en trein. De belbus Ardooie heeft ook een 
halte in het plangebied.

bestaande verkeersintensiteiten:
  het overgrote deel van het verkeer betreft autover-

keer. Het gaat hier vooral om personenwagens.
  er zijn geen telgegevens beschikbaar. Het is op dit 

moment dan ook niet mogelijk om in te schatten 
hoe groot de verkeersentiteit is, vanwaar de voer-
tuigen afkomstig zijn en waarheen ze rijden. 

beschrijving effect
effecten naar wonen:

  De nieuwe woningen ontsluiten op de Heirweg
  Aantal woonentiteiten = 67 tot max. 111 bijkomen-

de woningen
  Geraamd aantal auto’s = 80.5 tot max. 13 auto’s 

(1,2 auto’s per wooneenheid)
  Geraamd aantal autobewegingen in relatie tot de 

woning (tijdens de ochtend- en avondspits) = 27 
tot max.45

  Voor de inschatting van de autobewegingen hou-
den we rekening met volgende parameters voor 
wonen1:

  2,46 personen per gezin
  bezoekerscijfer per woonentiteit: 1,3
  verplaatsingen per persoon in relatie tot woning: 

0,2
  modal split (autoverplaatsingen) tijdens piek : 

64% (matig stedelijk gebied)

effecten naar bedrijvigheid/detailhandel:
  De zone waar er mogelijks bedrijvigheid en/of 

detailhandel kan voorzien worden heeft een op-
pervlakte van 0,98 ha.

  De zone ontsluit op de Heirweg.
  Voor deze zone wordt in de voorschriften ver-

meld dat hij bestemd is voor woongelegenheden 

1 kengetallen richtlijnenboek MOBER, oktober 2009



3w v i  |  a u g u s t u s  ‘ 1 0  |  a a n v u l l e n d e  n o t a

in combinatie met niet-hinderlijke bedrijvigheid. 
Niet-buurtoverschrijdende detailhandel, kantoren, 
diensten, horeca of groothandel met beperkte 
productie zijn toegestaan.

  Op vandaag is er nog geen duidelijkheid naar het 
type bedrijfsactiviteiten of inplanting van eventuele 
handel. 

  In volgende wordt rekening gehouden met worst-
case scenario waarbij de volledige zone zou om-
gevormd worden tot kleinschalige detailhandel.

  Voor de inschatting van de autobewegingen hou-
den we rekening met volgende parameters1:

  reductiefactor bruto opp naar netto: 66%
  V/T-ratio: 70%2 
  aantal bezoekers per 100 m² bvo per dag: 223

  aantal werknemers per 100 m² bvo per dag: 0,5
  aantal leveringen per 100 m² bvo per dag: 0,2
  aanwezigheidsgraad werknemers: 90%
  modal split van werknemers: 73% met auto
  modal split bezoekers: 58% met auto
  gem. wagenbezettingsgraad van bezoekers: 

1,39
  avondspitsuur neemt 10% van de winkelbezoe-

ken voor zijn rekening
  leveringen tijdens piekuur bedraagt 7%

  Deze parameters geven volgende cijfers in worst-
case scenario :

  23 werknemers waarvan 15 aanwezig en zich 
met de wagen naar het werk verplaatsen

  996 bezoekers per dag waarvan 41 zich met de 
wagen verplaatsen tijdens het avondpiekuur

  0,6 vrachtverplaatsingen tijdens avondspitsuur 
vanuit de leveringen

2 vloeroppervlakte van het gebouw gedeeld door totale perceelop-
pervlakte

3 ondergrens in kengetallen detailhandel worden gehanteerd 
aangezien detailhandel enkel op buurtniveau mogelijk is 

  58 pae per uur tijdens avondspits 

milderende maatregelen
  Een nieuwe aantakking op de Heirweg zorgt dat 

het verkeer van de nieuwe verkaveling niet recht-
streeks op het kruispunt met de school uitkomt. Dit 
is beter voor de verkeersveiligheid.

  De zone waar bedrijvigheid kan voorzien worden, 
is een gemengde zone van wonen en bedrijvig-
heid. Het is zeker niet de bedoeling om over te 
gaan tot louter detailhandel zoals werd berekend 
in worst-case scenario. 

  In de gemengde zone wordt uitdrukkelijk voor-
zien in de voorschriften dat de bedrijvigheid niet 
hinderlijk mag zijn voor de woongelegenheden. 
Dancings, tank- en benzinestations, buurtover-
schrijdende handel, hypermarkten of baanwinkels 
worden uitgesloten. 

  Alle parkeervoorzieningen voor de gemengde 
zone dient binnen de zone te worden opgevangen 
zodat er geen bijkomende druk op de omgeving 
komt. Het ontbreken van de  noodzakelijke par-
keergelegenheid kan leiden tot het niet verlenen 
van de stedenbouwkundige vergunning. 

conclusie
De geraamde 27 tot 45 bijkomende autobewegingen 
voor de woonuitbreiding in de spits zijn aan de lage 
kant en kunnen niet als een aanzienlijk effect be-
schouwd worden. 
Momenteel bestaat de bedrijvigheid in de gemengde 
zone uit kantoren en opslag voor lokale detailhandel. 
Op korte termijn zijn lofts gepland in de bestaande be-
bouwing. 

Bijkomende handel of beperkte bedrijvigheid (opslag) 
is mogelijk te voorzien op lange termijn maar op heden 
moeilijk niet in te schatten.
In het worst-case scenario waarbij de gemengde zone 
volledig zou voorzien worden als zone voor detailhan-
del, zullen de bewegingen op de Hierweg vermeerde-
ren met 85 tot 103 pae per uur (zowel voor de woonuit-
breiding als de detailhandel). 

Op de praktische capaciteitsbenutting van de Heirweg4 
betekent dit een maximale toename van 6,5 % tot 8% . 

Gezien, door het sluiten van de ring een deel van het 
doorgaand verkeer (aansluiting E403) weggevallen is, 
kan wel besloten worden dat de Heirweg deze bijko-
mende intensiteit kan opvangen en de effecten dus 
eerder beperkt zullen zijn.  

4 Heirweg is een lokale weg met een theoretische capaciteit van 
2000 pae/u en een praktische capaciteit van 1300 pae/u naar 
leefbaarheid
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1.3 Juridische toestand
Het volledig gebied valt binnen het APA in algemeen 
woongebied.

Op heden is volledig Kapelhoek gevat in het BPA nr. 
13 Kapelhoek + art 15 voor de noordelijke woonzone, 
goedgekeurd bij M.B. 18/12/2001.

Het BPA is in herziening gesteld. De uitgangspunten 
van de herziening zijn in eerste instantie:

  een herbesteming van de bedrijvenzone naar een 
zone voor wonen in combinatie met ambachte-
lijke bedrijvigheid en kleinhandel afgestemd op 
de buurt. De zone wordt verkleind tot het huidige 
ingenomengebied. Het zuidelijke, nog niet ontwik-
kelde deel wordt bij het woonproject gevoegd.

  een betere ontsluiting van de zuidelijke project-
zone wonen omdat op heden de ontwikkeling 
gehypothekeerd is

  opname van de zone art. 15 bij het residentieel 
woongebied omdat deze ondertussen volledig 
ontwikkeld is

  nabestemming van de kerkzone naar een ge-
mengde zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en wonen

  update van de voorschriften en aanpasen van 
kleinschalige problemen

oud BPA
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