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VERSLAG 

Onderwerp: 

Participatiemomenten RUP Izegemsestraat 

Plaats en datum van bespreking:  

Gemeenteraadszaal Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2 
24 september 2020 
1 oktober 2020 
 

 

Verslag opgesteld door: Verslag:  

Klaas Monkerhey 2020.09.24 en 2020.10.01 

Dienst:  

Ruimtelijke Planning  
 

Naam - Functie: 
Aanwezig / Verontschuldigd / Afwezig 
 

Klaas Monkerhey – ruimtelijke planning Stad Roeselare A 

Marc Vanwalleghem – schepen ruimtelijke planningsprocessen Stad 
Roeselare 

A 

Gert-Jan Timmerman – ontwerper studiebureau Adoplan A 

Bart Willaert – ontwerper studiebureau Adoplan A 

30-tal geïnteresseerde burgers A 

 

Agenda: 

- Voorstelling start- en procesnota RUP Izegemsestraat 
- Vraagstelling en reactie 

 

Organisatie participatiemomenten: 

De inwoners van de stad en de buurtbewoners werden van de organisatie van de 
participatiemomenten op de hoogte gebracht door een decretaal opgelegde publicatie in het 

Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen, een bericht op de website van de Stad en een 
aanplakking aan het stadhuis. Bijkomend werd de buurt via een strooibrief op de hoogte 

gebracht.  

Omwille van coronamaatregelen werd het aantal deelnemers per participatiemoment tot 

maximaal 25 deelnemers beperkt en werd er telkens één stoel tussen twee personen 
vrijgehouden. Hiernaast werd de presentatie van de start- en procesnota op de website 

geplaatst. Ook werd de presentatie aan de hand van een video ingesproken door de ruimtelijk 

planner zodat de toelichting ook thuis geraadpleegd kan worden. 

 

Bespreking:  

Stad Roeselare stelt de start- en procesnota van het RUP Izegemsestraat voor aan de hand 
van een Powerpoint presentatie. Het is de bedoeling om de doelstellingen, de aanleiding voor 

dit RUP en de visie op dit gebied te delen met de betrokken burgers zodat een draagvlak 
ontstaat en er reeds in het begin van het proces betrokkenheid gecreëerd wordt. Na de 

presentatie worden nog een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze worden per 
participatiemoment hieronder opgelijst. De deelnemers kunnen de concepten en scenario’s 

vooraan in de zaal op papier bekijken.  

 

  

 



2 
 

Vraagstelling en opmerkingen donderdag 24 september: 

 

→ Volgens de startnota grenst het plangebied aan oostelijke zijde aan de Regenbeekstraat. 

Deze straatnaam bestaat niet meer en heet op vandaag Regenbeekkouter. Dé 
Regenbeekstraat is op vandaag de straat die zich ten noorden van het plangebied en van de 

spoorweg bevindt. In de GPS’en staat nog altijd aangegeven dat de Regenbeekkouter nog altijd 
de Regenbeekstraat is. Dit met als gevolg dat vrachtwagens die het havengebied in willen rijden 

verkeerdelijk nog de Regenbeekkouter indraaien via Izegemsestraat.  

Voor de afschaffing van de spoorwegovergang liep de Regenbeekstraat vanaf de 
Izegemsestraat doorheen het havengebied tot aan de Schaapbruggestraat. Met het afschaffen 

van deze spoorwegovergang werd de Regenbeekstraat opgedeeld in de Regenbeekstraat die 
bestaat uit het tracé tussen de Schaapbruggestraat en de spoorweg én de Regenbeekkouter 

die bestaat uit het tracé tussen de spoorweg en de Izegemsestraat. Aan de technische dienst 

zal dit zo worden doorgegeven zodat dit dan via de GPS correct wordt aangetoond.  

 

→ Het derde scenario toont aan dat een leegstaande loods kan behouden worden voor onder 
andere ‘welzijn’. Het betreft hier dan het voorzien van activiteiten voor ontmoeting, sport en 

ontspanning. De vraag werd gesteld of er in de buurt een nood is naar dergelijke activiteiten én 
of dit op een dergelijke locatie wel nodig is. 

De Stad krijgt regelmatig vragen van (sport)verenigingen (bv. voor een nieuwe locatie voor een 
padelterrein). Het betreffen hier dan verenigingen in de stad of vanuit andere gemeenten die 
zoeken naar een nieuwe locatiedoor een dringende verhuis of door plaatsgebrek op huidige 

locatie. Het zoeken en vinden van dergelijke gronden/gebouwen is voor de Stad geen evidente 
oefening. Het voorzien van dergelijke mogelijkheid in het plangebied ziet de Stad als een 

oplossing voor vragen die zich op vandaag en in de toekomst zullen voordoen. Ook in de 
opmaak van andere ruimtelijke uitvoeringsplannen streeft de Stad naar het voorzien van 

dergelijke welzijnsfuncties.  

 

→ Het derde scenario toont aan dat het behoud de leegstaande loodsen (voor herbruik nieuwe 

functies – waaronder welzijn) een verwijzing inhoudt naar het historische bedrijf. De opmerking 
werd gemaakt dat deze loodsen niet helemaal geschikt zouden kunnen zijn voor deze nieuwe 

functie. Dit omdat bv. deze loodsen voor een sportfunctie te laag zijn. Ook zou een herbruik van 
deze loodsen niet energiezuinig zijn.  

Een mogelijkheid kan zijn om de bestaande loods te vervangen door een nieuw gebouw dat 
perfect op de nieuwe welzijnsfunctie is afgestemd. Ook kan hier een verbouwing van de 
bestaande loods een mogelijkheid zijn. Bij de nieuwbouw/herbouw kan een architectuur worden 

toegepast die naar het industrieel verleden verwijst. Met een nieuwbouw kan dan ook 

klimaatneutraler worden gebouwd.  

 

→ Momenteel veroorzaken de noordelijk gelegen activiteiten van de haven en van het 
zuiveringsstation geurhinder. Dit zal hinder veroorzaken voor de bijkomende woonbebouwing.  

In het ontwerp van herinvulling kan hierover nagedacht worden. Dit door bijvoorbeeld door de 
activiteiten die minder aan dergelijke hinder onderhevig zijn aan de noordzijde van het project te 
voorzien (bv. het deel met bedrijvigheid). Ook voor dergelijke functies zal het niet onbelangrijk 

zijn om tussen het spoor en de nieuwe ontwikkelingen een buffer (groen- en/of waterbuffer) te 

voorzien. 

 

→ Vanuit de wijken worden vaak vragen gesteld naar bijkomende ruimte voor groen en voor 
speelaccommodatie voor kinderen. Het bestuursakkoord omvat ook de visie om in wijken in 

voldoende ruimte voor groen en speelpleinen te voorzien. Is er een garantie dat deze wordt 
voorzien bij deze nieuwe invulling? 
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Momenteel toont het derde scenario aan dat er ruimte moet zijn voor welzijn. In de startnota 
kan verduidelijkt worden dat groen en speelpleinaccommodatie ook een vorm van welzijn kan 
zijn. Deze accommodatie kan dan bv. naast het gebouw met de functie ‘welzijn’ worden 

aangelegd. Het is dan ook de taak van de Stad dat dergelijke ruimte in het nieuwe ontwerp van 
herinvulling wordt voorzien en dan ook via de omgevingsvergunning wordt opgelegd/wordt 

voorzien.   

 

→ Enkel in het derde scenario is er sprake van een mix met de mogelijkheid tot de functie 

‘welzijn’. In het scenario 2 zou een welzijnsfunctie ook mogelijk kunnen zijn. 

Momenteel schuift de startnota drie scenario’s naar voor waaronder herinvulling met kmo, met 
wonen of met een mix van wonen en werken en welzijn. Dit zijn drie scenario’s die de Stad 

samen met het studiebureau heeft opgemaakt. Naast deze scenario’s is het perfect mogelijk 
dat er vanuit de reacties nog bijkomend haalbare scenario’s worden voorgelegd. Als bijkomend 

scenario zou dan een herinvulling met wonen en met een welzijnsfunctie naar voor kunnen 
geschoven worden. Dit dan als variant van het tweede scenario die een puur klassieke woonwijk 

voorstelt. 

 

→ Momenteel worden drie scenario’s voorgesteld. Is er vanuit de Stad al een 

voorkeurscenario? Volgens de pro’s en de contra’s zou het derde scenario het beste zijn. 

Momenteel schuift de startnota drie scenario’s naar voor waaronder herinvulling met kmo, met 
wonen of met een mix van wonen en werken en welzijn. Dit zijn drie scenario’s die de Stad 

samen met het studiebureau heeft opgemaakt. Per scenario heeft de Stad en het studiebureau 
de pro’s en de contra’s opgesomd. Vanuit de reacties is het perfect mogelijk om bij ieder 

scenario nog bijkomende pro’s en contra’s te benoemen. Aan de hand van de reacties én 
vanuit de adviezen vanuit de betrokken overheden zal de Stad in de volgende stap (nl. de 

opmaak van de scopingnota) tussen deze scenario’s een keuze moeten maken. In de verdere 
stappen van de opmaak van dit RUP zal dan met dit scenario verder worden gewerkt. Dit 

scenario zal dan in een concreet RUP worden uitgewerkt. 

 

→ In de Regenbeekkouter staat nu de loods die Sportline voor stockage gebruikt. Zal deze 

loods verdwijnen? 

Noch de startnota en noch het latere RUP zal kunnen bepalen of deze loods verdwijnt of niet. In 
het RUP kan enkel een mogelijke herinvulling van dit gebied worden voorzien. Het RUP zal dus 

niet bepalen dat deze loods weg moet of niet. Of deze loods verdwijnt of niet zal afhangen van 
de beslissing van de eigenaar/gebruiker van deze loods -> de eigenaar kan bv. in zijn 

omgevingsaanvraag voorstellen om het gebied (deels) her in te vullen volgens de principes van 

het RUP met al of niet behoud van deze loods. 

 

→ De wijk in de Repelstraat is op vandaag een woonwijk. Vanuit de Roterijstraat is deze enkel 
voor traag verkeer bereikbaar. Dit omdat de overgang van de Roterijstraat naar de Repelstraat 

met paaltjes is afgezet. De startnota voorziet een verbinding tussen deze wijk met deze nieuwe 
ontwikkeling. De vrees hiervoor is dat het verkeer van de heringevulde site doorheen deze wijk 

zal rijden.   

Deze verbinding wordt gezien als een trage verbinding. Het mag niet de bedoeling zijn dat het 
auto- en vrachtverkeer van en naar deze nieuwe ontwikkeling doorheen deze wijk zal rijden. 

Enkel een trage verbinding voor voetgangers en fietsers tussen deze wijk en de nieuwe 
ontwikkeling kan mogelijk zijn. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe ontwikkeling in hoofdzaak 

ontsluit via de bestaande toegang langs de Izegemsestraat. Ook is het een mogelijkheid dat het 
auto- en vrachtverkeer de nieuwe ontwikkeling binnenrijdt via de Izegemsestraat en uitrijdt via 

de Roterijstraat. Dé specifieke ontsluiting van dit plangebied zal verder met de mobiliteitsdienst 
worden onderzocht -> dit met rekening te houden met het behoud van de leefbaarheid van de 

wijk Repelstraat. 
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→ In de scenario’s wordt geen buffer voorzien tussen de bedrijven en het wonen. Ook is niet 
duidelijk welke grootte deze bedrijven zullen hebben. Ook is het belangrijk dat de kmo-bedrijven 

ten opzichte van de milieubelastende bedrijvigheid van de haven wordt gebufferd. 

Dé specifieke inkleuring/opdeling in zones zal gebeuren in het latere opmaakproces van het 
RUP. In deze fase zal dan specifiek worden nagedacht waar de bufferzones moeten worden 

ingekleurd en hoe breed deze dienen te zijn. 

 

→ Wordt in de statnota ook rekening gehouden met de scenario’s van mogelijke aanleg van de 

nieuwe hoogspanningslijn inzake het project Ventilus?   

De startnota van het in opmaak zijnde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’ voorziet 
een basisscenario waarbij de nieuwe luchtlijn vanuit Brugge langs de E403 op grondgebied 

Ardooie afbuigt naar Pittem. Ook voorziet de startnota drie alternatieve scenario’s waarbij de 
luchtlijn langs de E403 mogelijk op grondgebied van Roeselare wordt aangelegd én dan afbuigt 

richting Izegem. De Stad formuleerde in haar advies op de startnota dat ze achter het 
basisscenario staat en niet achter de alternatieven. Dit omdat de Stad de alternatieven als 

moeilijk haalbaar ziet gezien de dicht bebouwde structuur op hun grondgebied langs de E403.   
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Vraagstelling en opmerkingen donderdag 1 oktober: 

 

→ Op vandaag veroorzaken de activiteiten in het noordelijk gelegen havengebied voor overlast 

(geluid, fijn stof en geur) in de aanpalende wijken. Het scenario I (herontwikkeling door KMO) en 
III (deels wonen en bedrijvigheid) laten op deze site opnieuw bedrijvigheid toe met als gevolg dat 

er weer bijkomende hinderende bedrijvigheid zal zijn ten opzichte van de woonbuurt. De 
spoorlijn moet als grens beschouwd worden tussen bedrijvigheid en wonen. Op vandaag is 

reeds het actiecomité ‘leefbaar Rumbeke’ actief om het belang van kwalitatief wonen te 

verdedigen. 

Het RUP heeft de bedoeling om de bestaande bestemming van het APA ‘bedrijvengebied met 
milieuhinderend karakter’ op deze site om te zetten naar een activiteit die een meerwaarde 
betekent. Dit met het doel om geen nieuwe milieubelastende bedrijvigheid meer op deze plek 

toe te laten en met dé reden dat dit bedrijfsterrein niet meer via de overweg verbonden is met 
het havengebied en omgeven is door woonwijken. In de plaats hiervan liggen scenario’s op tafel 

die er onder andere in de plaats economische activiteiten toelaten met een minimale impact op 
de omgeving. Het betreffen hier dan nieuwe activiteiten die geen hinder veroorzaken t.o.v. de 

woonbuurt. Scenario I en III laten hier economische activiteiten toe in harmonie met het wonen. 
Een voorbeeld van een dergelijke activiteit kan een 

architectuurbureau/ingenieursbureau/verzekeringskantoor zijn met een architectuur die er 
niet industrieel uitziet. Ook kan er ruimte voorzien worden voor bv. de kleine zelfstandige 

(metselaar, timmerman,…) die qua activiteit ook een minimale impact heeft op het wonen. Met 
andere woorden: we nemen met het RUP een gebied met mogelijkheid voor nieuwe 

milieubelastende bedrijvigheid weg en laten iets anders in de plaats toe de een meerwaarde 

betekent voor de buurt.  

Het betreffen hier drie scenario die de Stad samen met het studiebureau Adoplan hebben 
uitgewerkt. Momenteel is er nog geen keuze gemaakt van een specifiek scenario. Nu is het 

perfect mogelijk dat er vanuit de reacties en vanuit de adviezen van de betrokken overheden 
nog een ander scenario wordt voorgesteld én dat dit scenario wordt meegenomen. De keuze 

van scenario zal in de latere fase van opmaak van rup worden gemaakt,  nadat de Stad de 
reacties vanuit de bevolking én de adviezen vanuit de betrokken overheden heeft ontvangen. 

Adhv deze reacties en adviezen zal de Stad dan een keuze voor een bepaald scenario maken. 
Dit kan één van de drie scenario’s zijn (of een eventueel nieuw scenario) of een combinatie 

tussen diverse scenario’s. 

 

→ Indien er nieuwe economische activiteiten worden voorzien op deze site – kunnen er dan 

bedrijven geweigerd worden die een hinderende impact hebben op de omliggende woonbuurt? 

In de latere fasen van opmaak van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is het mogelijk om 
een verbod op te leggen op bedrijfsactiviteiten die storend zijn t.o.v. de woonomgeving. Dit kan 

dan bijvoorbeeld een verbod zijn op bedrijven die veel verkeer met zich meebrengen of bedrijven 
die afval of grondstoffen bewerken. De vergelijking wordt gemaakt met het recente van kracht 

zijnde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Groenestraat’ waarvan de procedure recent is 
afgerond. Omwille van de ligging in de nabijheid van wonen en het grenzen aan de stedelijke 

begraafplaats langs de Groenestraat werden in dit RUP diverse bedrijven – waarvan de 
activiteiten storend zijn voor de (woon)omgeving - niet toegelaten. Dergelijk principe van een 

opsomming van bedrijven die niet toegelaten zijn kan dan ook in de latere opmaakfase van dit 

RUP worden opgenomen.  

Naast de mogelijkheid om in de latere fasen van het RUP bepaalde bedrijfsactiviteiten te 
weigeren die hinder kunnen veroorzaken, heb je ook de milieumaatregelen die de Stad aan het 

bedrijf kan opleggen via het afleveren van de omgevingsvergunning (bv. het weigeren van dit 

bedrijf owv grote verkeersimpact).  

Ook wordt verwezen naar de nieuwe bedrijvenzones in Beveren die op vandaag als een 
bedrijvenpark zijn uitgebouwd met voldoende ruimte voor recreatief groen. Een bedrijvenpark is 

hier dan een ruimte voor niet-mileubelastende bedrijven . 
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→ De keuze dient gemaakt te worden voor scenario II (omzetting naar wonen) met ruimte voor 
welzijn (ruimte voor ontmoeting). Ook dient er hier dan ruimte voor een park voorzien te 

worden. Dit als antwoord op het verstedelijkte gebied. De keuze dient hier gemaakt te worden 

voor goede ruimtelijke ordening. 

Dit voorstel kan als een reactie aan het College van Burgemeester en Schepenen worden 

overgemaakt. Dit dan onder de vorm van een vierde scenario. 

 

→ Op vandaag is er op de Izegemsestraat al heel wat verkeer in functie van de omliggende 

bedrijven. De herontwikkeling van deze site opnieuw naar bedrijvigheid zal dit probleem niet 

oplossen. 

Indien het scenario gekozen wordt waar volledig of deels werken mogelijk is, dan zullen er 
activiteiten mogelijk zijn met een minimale impact op de omgeving. Het betreffen hier bedrijven 
met een dienstverlenende functie (bv. architectuurbureau dat geen geluid of geur verspreid of 

kleinschalige bedrijvigheid). 

 

→ Is er al een specifiek percentage bekend van grote en kleine bedrijven? 

Momenteel is er hiervoor nog geen percentage bepaald. Deze opmerking zal meegenomen 

worden in het latere opmaakproces van dit Gemeentelijk RUP. 

 

 


