
Start- en procesnota 
RUP Nieuwe Abele West

Participatiemoment 9/03/2022



Inhoud: 
• Aanleiding en situering
• Planologie
• Procedure RUP
• Wat is een startnota/procesnota?
• Inhoud startnota 
• Volgende stap: publieke raadpleging + 

participatiemoment en adviesvraag
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Aanleiding
• Nood aan eigentijdse ontwikkelingsmogelijkheden: strategische 

toegangspoort tot de stad

• Nood aan een duurzaam en innovatief bedrijventerrein met een 
focus op gezondheid

• Aanverwante activiteiten ziekenhuiscampus: gezondheids- en 
kennisgerelateerde ondernemingen

• Hoge beeldkwaliteit door zichtlocatie

• Duurzaamheid en mobiliteit

• Rigide voorschriften BPA  voldoende flexibiliteit in RUP
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Situering



5

Situering



Algemene informatie
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Oppervlakte bouwblok: ongeveer 232 500 m² = 23,25 ha

Afgebakend door: 
Noordelijke beekoever Babilliebeek, 
Kwadestraat, grens oorspronkelijk BPA met 
het GewRUP, Oekensestraat

Huidige bestemmingen: 
Niet-milieubelastende bedrijven met een 
bovenlokale uitstraling
Nevenbestemming: conciergewoning & 
toonzalen met een max. opp. van 400m²
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Plansituatie op vandaag (APA)
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Procedure RUP – fase start- en procesnota
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Wat is een startnota?

• Eerste fase van opmaakproces RUP
• Beschrijving doelstellingen van RUP
• Afbakening van gebied
• Beschrijving alternatieven
• Beschrijving reikwijdte en detailleringsniveau
• Relatie met ruimtelijke structuurplannen (waaronder 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS))
• Onderzoek milieueffecten
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Wat is een procesnota?

• Beschrijft het stappenplan van opmaak en de evolutie van 
RUP

• Beschrijft de relevante actoren en adviesinstanties
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Inhoud startnota RUP Nieuwe Abele West

1.Feitelijke toestand

2.Juridische toestand; plannings- en 
beleidscontext

3.Gewenste ruimtelijke ontwikkeling

4.Screening milieueffecten incl. Mober
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Inhoud startnota RUP Nieuwe Abele West

1.Feitelijke toestand
• Geschiedenis en erfgoed
• Ruimtegebruik en omgeving 
• Mobiliteit en ontsluiting
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Inhoud startnota RUP Nieuwe Abele West 

2. Juridische toestand; plannings- en beleidscontext

• Juridische context: bestemmingsplannen, wegen en water, 
landschap 
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Inhoud startnota RUP Nieuwe Abele West

2. Juridische toestand; plannings- en beleidscontext

• Visie structuurplannen en BRV
GRS: 
• Aanduiding Babilliebeek
• Gezondsheidscluster Nieuwe Abele + 

ondersteunende diensten
• Aandacht architectuur en mobiliteit

• Gemeentelijke 
beleidsdocumenten: Groenplan, 
Proplan, Mobiliteitsplan, 
Bestuursakkoord, Klimaatplan, 
Visienota Nieuwe Abele …
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Inhoud startnota RUP Nieuwe Abele West

3. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling

• Ruimtelijke concepten

• Inrichtingsvoorstel

• Referenties 
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Concepten

• Basisprincipes die bij elke invulling worden meegenomen
• Potenties voor behalen ruimtelijke kwaliteit

• Volgende concepten:
1. Landschappelijke integratie 

2. Maximaal doorwaadbaar

3. Vlotte afwikkeling auto

4. Korrel 

5. Randvoorwaarden

6. Bundeling en clustering van functies 
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1. Landschappelijke integratie 2. Maximaal doorwaadbaar
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3. Vlotte afwikkeling auto 4. Korrel



19

5. Randvoorwaarden 6. Bundeling en clustering van functies 

• Stapelen van functies
• Collectieve energie voorzieningen
• Bundelen parkeren en wateropvang
• Bundelen programma’s
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Totaalbeeld
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Inrichtingsvoorstel
• Programma  niet limitatief: 

• Bedrijven, met voorkeur binnen de gezondheidssector
• Afgeleide diensten van het ziekenhuis, zoals een bandagist, drogist, de 

uitvaartsector, catering/grootkeuken, onderzoeklabo’s etc.; productie, 
verwerking, logistiek, en/of opslag van medische of farmaceutische pro-
ducten; kantoorachtigen

• Kleinschalige handel en/of horeca met een ondersteunende functie voor 
de werklocatie;
• Geen autonome en/of grootschalige handel en horeca 

• Diensten die zich linken met de gezondheidssector
• Sportlab, fitness, trainingscentrum revalidatie, dagcentrum, 

groepspraktijken, congresruimtes, zorghotel, revalidatiecentrum, … 

• Buurt ondersteunende functies
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Inrichtingsvoorstel
• Programma algemeen:

• Innovatieve bedrijven, bedrijven gelinkt aan de gezondheidssector en vrije 
beroepen  werklandschap met uitstraling

• Kantoorachtigen: idealiter aan stationsomgeving  hier toegelaten op kleine 
schaal, niet autonoom en met hoge kwaliteit

• Diensten gelinkt met de gezondheidssector 

• Kleinschalige handel en horeca enkel in ondersteuning van de werkomgeving

• Geen nieuwe woningen of uitbreidingen

• Ontspanning en recreatie, ondersteunend voor de buurt en de werklocatie
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MER-screening en MOBER 

• Effectenonderzoek: geen aanzienlijke milieueffecten verwacht 
 geen plan-MER

• MOBER: 
• Bereikbaarheidsprofiel: best bereikbaar met wagen en fiets

• Telramen + kruispunttellingen juni 2021: beperkte intensiteiten 
voldoende restcapaciteit

• Verwachte verkeersgeneratie: 3983 autoverplaatsingen per dag en 886 
fietsverplaatsingen (helft kantoren)

• Nieuwe Abelestraat takt aan op N36  zou hogere categorisering 
krijgen: voorkeursscenario ontsluiting site

• Capaciteitstoetsen: bijkomende verkeersstromen geen negatief effect 
met uitzondering van kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat in 
ochtendspitsuur  remediërende maatregelen knooppunt
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Kritische reflectie MOBER 

• Verhoging categorisering: geen vaststaand gegeven + enige 
criterium  Niet gekeken naar Visienota Nieuwe Abele

• Aannames die gezien de locatie van de site lager liggen dan de 
werkelijke cijfers

• De grootste verkeersgeneratie: aandeel kantooroppervlakte 
• Er zal verder onderzocht moeten worden of Nieuwe Abele West een goede 

locatie is voor dergelijk aandeel kantoren en in welke mate dit aandeel verder 
kan worden meegenomen in het RUP-proces.

 MOBER wordt doorheen het proces geëvalueerd en bekeken



25

Huidige stap: publieke raadpleging + 
participatiemoment en adviesvraag
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Publieke raadpleging en participatiemoment
• Publieke raadpleging: van 4 maart tot en met 2 mei 2022

• Meer info + dossier inkijken:

www.roeselare.be

zoekterm: RUP Nieuwe Abele 
West

Stadhuis | Omgevingsloket

maandag tot vrijdag op afspraak
8u30 tot 12u

Delaerestraat 41
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U wil reageren op het plan? Dat kan!

• Nog tot en met maandag 2 mei 2022

• Richt je reactie aan het college van burgemeester en schepenen
Modelformulier beschikbaar
• op www.roeselare.be (zoekterm RUP Nieuwe Abele West)
• op het stadhuis (Delaerestraat 41)

• Op 3 manieren:
• Email: ruimtelijkeplanning@roeselare.be
• Post: Botermarkt 2, Roeselare
• Afgeven op het stadhuis tegen ontvangstbewijs: Delaerestraat 41

mailto:ruimtelijkeplanning@roeselare.be
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Vragen, reacties, opmerkingen?

• Interactie op participatiemoment:

• Reacties op het invulformulier 

• Post-it’s op de plannen

• Markeringen op de plannen

• Mondeling vragen stellen (plenair)
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Bedankt!
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