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 INLEIDING 

Voorliggend 'Beleidsplan Centrum Roeselare' biedt de Stad 
Roeselare een visie op de ontwikkeling van het centrum 
van de stad naar 2040. Het vormt in essentie een visienota 
om vanaf 2019 het omgevingsbeleid van Roeselare verder 
vorm te geven. 

In deze inleiding lichten we het waarom (de opgave) voor 
de opmaak van dit beleidsplan toe. Vervolgens verduidelijkt 
de leeswijzer de opbouw van rapport en wordt ook de 
aanpak van de opdracht toegelicht.  
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1.  OPGAVE  

VAN ONTWIKKELINGSDRUK   
NAAR BEELDKWALITEIT 
Zoals vele centrumsteden in Vlaanderen kent Roeselare de 
laatste jaren een enorme ontwikkelingsdruk, vooral door 
de vele aanvragen van ontwikkelaars voor het bouwen van 
appartementen. Het omgaan met deze druk was een duidelijke 
vraag binnen de opdracht. De vele nieuwe projecten in de 
stad bieden enerzijds een kans voor het uitbouwen van het 
aanbod in de stad maar vormen anderzijds een valkuil wanneer 
beslissingen louter op projectniveau (ad hoc) worden genomen 
zonder bovenliggende visie. Roeselare wil met dit beleidsplan 
een visie uitzetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te 
behouden en verder te versterken. Binnen deze visie hoeven 
nieuwbouwprojecten geen breuk te zijn, maar kunnen ze de 
identiteit van de stad juist verder versterken.  

 

EEN RUIMER KADER 
Door de jaren heen zijn er al verschillende visies voor de stad 
ontwikkeld, met grote ambities. Het Beleidsplan Centrum 
Roeselare biedt een ruimer kader om de vele aanvragen 
af te stemmen op die grote ambities uit onder meer het 
groenplan, het mobiliteitsplan, waterbeheersingsplan, … 
Dit kader is ontwikkeld voor het centrum van Roeselare. In 
een volgende stap heeft de Stad Roeselare de intentie om 
de visie te verbreden naar de volledige oppervlakte van het 
Roeselaars grondgebied: het beleidsplan Ruimte Roeselare. 
Waarbij de specificiteit van het stadshart als deel van de 
stad een duidelijke visie krijgt maar zich ook inschrijft in het 
groter geheel. 
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AFB. 01
Een postkaart van Roeselare toont 
de prachtige historische panden 
op de hoek van de Markt en de 
Ooststraat.  

AFB. 02
De Grote Markt, richting de 
Ooststraat, wordt vandaag 
gekenmerkt door veel nieuwbouw 
appartementen. 

AFB. 01

AFB. 02
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2. LEESWIJZER

VISIE 
De visie is opgebouwd aan de hand van 3 onderdelen: 1.1. 
Stadsidentiteiten, 1.2. Stadswerven en 1.3. Bouwblokken. Dit 
zijn de eerste drie hoofdstukken van dit rapport. 

Per onderdeel maken we een onderscheid tussen de lezing 
en de opgave. Zo komen we tot: 1. Vijf stadsidentiteiten, 
gekoppeld aan ambities, 2. Tien stadswerven gekoppeld aan 
een hoog ontwikkelingspotentieel en 3. Vier bouwblok types, 
gekoppeld aan een aantal principes per type. 

I. STADSIDENTITEITEN 

Binnen dit hoofdstuk benoemen we vijf stadsidentiteiten: 
1. De Poreuze Stad, 2. De Dynamische Stad, 3. De Leesbare 
Stad, 4. De Langzame Stad en 5. De Solidaire Stad. Per 
stadsidentiteit wordt eerst een feitelijke kaart opgemaakt. 
Binnen deze kaart wordt er in beeld gebracht welke 
dynamiek de huidige identiteit vormgeven (lezing). 
Vervolgens wordt er aan de hand van diezelfde elementen 
een projectie kaart gemaakt, waarin de elementen worden 
uitgezet die deze identiteit in de toekomst kunnen 
versterken (ambitie). 

 II. STADSWERVEN 

Vanuit deze lezing van de stad benoemen we een aantal 
zones in de stad die een cruciale rol zullen innemen in het 
verder versterken van de identiteit van de stad. Deze tien 
zones benoemen we als 'stadwerven': zones met een hoog 
ontwikkelingspotentieel om de identiteit van de stad te 
versterken. 

III. BOUWBLOKKEN 

Het stadshart bestaat uit bouwblokken. Binnen deze 
bouwblokken worden er vier types bouwblokken 
gedefinieerd: 1. Het Kleinstedelijk Bouwblok, 2. Het Stedelijk 
Bouwblok, 3. Het Residentieel Bouwblok en 4. Het Productief 
Bouwblok. Per bouwblok type wordt er een vaststelling 
gemaakt en principes geformuleerd voor een kwalitatieve 
ontwikkeling ervan. 

STRATEGIE 
De Stad Roeselare heeft de intentie om het resultaat van deze 
opdracht te vertalen naar een concreet beleidsinstrument 
dat een referentiekader is voor gewenste ontwikkelingen. 
Een eerste stap in die richting is in dit tweede deel van 
het rapport uitwerkt. Welke instrumenten kunnen worden 
ingezet om de visie uit het eerste deel, te realiseren? Welke 
strategie kan worden gevolgd? 

I. STRATEGIE INSTRUMENTARIUM

In de zoektocht naar aanbevelingen voor dit nieuwe 
instrumentarium, is er in de eerste plaats een vertaling 
gebeurd van de visie op stadsidentiteiten, stadswerven en 
bouwblokken tot 10 concrete strategieën. 

De bestaande instrumenten die momenteel in Roeselare 
verordenend zijn (APA, BPA’s, RUP’s, Stedenbouwkundige 
verordening, …), maar ook de niet-verordenende 
beleidsinstrumenten (GRS, woningtypetoets, …) zijn 
tegen het licht gehouden. In hoeverre kunnen we de visie 
realiseren binnen het huidige instrumentarium, en welke 
aanpassingen zijn noodzakelijk? 

II. PLAN VAN AANPAK INSTRUMENTARIUM

Dit resulteert in een plan van aanpak voor het 
instrumentarium. Wat zijn de stappen die de Stad 
Roeselare kan zetten op korte, middellange en lange 
termijn om de visie te kunnen realiseren en tegelijk hun 
bestaande instrumentarium veerkrachtiger te maken? De 
tien strategieën worden in relatie tot elkaar gebracht en 
definiëren op die manier 4 rollen voor de Stad Roeselare.

INLEIDING
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DE LEESWIJZER
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INLEIDING
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De opdracht om tot een Beleidsplan Centrum Roeselare te 
komen, is aangepakt in drie fases: situering (fase 1), visie en 
ontwerpend onderzoek (fase 2) en strategie (fase 3). Tijdens 
deze drie fases is er gewerkt aan een ruimtelijke visie op 
het centrum van Roeselare (deel 1 van dit rapport) en een 
strategie om deze visie te vertalen naar aanbevelingen voor 
het instrumentarium (deel 2 van dit rapport).

Om te komen tot een visie voor het centrum, benaderen 
we de stadskern vanuit 2 richtingen: enerzijds 
vanuit de structuurbepalende stedelijke figuren of 
STADSIDENTITEITEN, anderzijds vanuit het bebouwde 
weefsel dat het stadscentrum definieert en specifieke 
karakteristieken verleent, de BOUWBLOKKEN.  Deze 
tweedeling is doorheen de drie fases gevolgd en is ook in het 
uiteindelijke rapport zichtbaar. 
Om de visie te kunnen vertalen tot aanbevelingen voor het 
instrumentarium, is er van bij het begin van de opdracht, 
parallel aan het ruimtelijk onderzoek, gewerkt aan de 
strategie. Een kritische reflectie op de beleidsmatige context 
heeft op die manier voeding gegeven aan het ruimtelijk 
onderzoek en vice versa.

FASE A. SITUERING

STADSIDENTITEITEN 
We benoemen in de situeringsfase een aantal 
stadsidentiteiten voor de stad Roeselare. Per identiteit is een 
feitelijke kaart opgemaakt. Er wordt in beeld gebracht welke 
elementen en dynamiek de huidige identiteit en structuur 
van Roeselare vormgeven. 

BOUWBLOKKEN
Het centrum van Roeselare is opgebouwd uit vele 
bouwblokken. In deze eerste fase maken we een opdeling 
van verschillende type-bouwblokken. Aan de hand van 
verschillende criteria worden de karakteristieken van de 
bouwblokken in beeld gebracht. 

ANALYSE RUIMTELIJKE BELEIDSCONTEXT
Het screenen en analyseren van de verschillende 
beleidsdocumenten biedt inzichten over het huidige 
beleid. De huidige beleidsdocumenten vormen immers 
het vertrekpunt om na te denken over de vervolgstappen 
richting toekomstige strategie voor het instrumentarium.

FASE B. VISIE & ONTWERPEND 
ONDERZOEK

STADSIDENTITEITEN
Vanuit de verschillende identiteiten die we vandaag 
detecteren, kunnen we verder werken naar een visie en 
doelstelling voor het stadscentrum. Hierbij is de scope 
steeds 2040. We evolueren naar een structuurschets die de 
ambitie heeft om de dynamieken die het stedelijk landschap 
vormgeven, in kaart te brengen. Anders dan een star 
zoneringsplan - waar gewerkt wordt naar het vastklikken van 
zones -  gaan we omgekeerd te werk. We gaan op zoek naar 
een flexibele structuur waarin interpretaties steeds mogelijk 
blijven. De vijf stadsidentiteiten spelen in op de bestaande 
dynamieken die de ruimte vorm geven. 

BOUWBLOKKEN
Vanuit de bouwblokken-analyse kunnen we verder 
inzoomen op de specificaties en een typering van de 
verschillende bouwblokken. Door een superpositie van 
verschillende criteria komen we tot vier types bouwblokken. 
De typering van de bouwblokken komt voort uit o.a. 
bebouwingstypologie, bereikbaarheid, gebruik, dichtheid, 
binnengebied, ... Deze typering is mee sturend als we 
gaan nadenken op welke manier de bouwblokken moeten 
evolueren.

ONTWERPEND ONDERZOEK 
Parallel met het onderzoek naar de bouwblokken, zijn drie 
strategische zones afgebakend waarin is doorgewerkt aan 
de hand van ontwerpend onderzoek. De strategische zones 
zijn plekken in de stad die representatief zijn voor Roeselare, 
waar met andere woorden principes uit voort kunnen 
vloeien die in de rest van de bouwblokken ook hanteerbaar 
zijn. Er wordt in beeld gebracht wat de input vanuit de 
stadsidentiteiten, de bouwblokken en de beleidsdocumenten 
concreet op het terrein teweeg kan brengen. Door 
gedetailleerd ontwerpend onderzoek toe te passen, 
brengen we extra opportuniteiten, die tot dan toe door 
het vogelperspectief nog niet aan de oppervlakte kwamen, 
mee in beeld. Ook knelpunten worden ontward. Vanuit het 
ontwerpend onderzoek in de drie strategische zones zijn er 
vervolgens principes gedefinieerd, die door opschaling in de 
stadsidentiteiten en types bouwblokken doorwerken.

3. AANPAK  
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BELEIDSDOCUMENTEN
Door de combinatie van de visie op de stadsidentiteiten 
en de visie op de bouwblokken met de uitdagingen in de 
bestaande beleidsdocumenten, worden actiepunten voor 
het toekomstig instrumentarium geformuleerd. Omgekeerd 
vormt de evolutie die het huidige instrumentarium heeft 
meegemaakt, ook input voor de visie op de stadsidentiteiten 
en bouwblokken. Een geïntegreerd verhaal ontstaat voor het 
Beleidsplan Roeselare Centrum. 

FASE C. STRATEGISCH INSTRUMENTARIUM 

In de derde fase ligt de focus voornamelijk op het 
instrumentarium en op het uitzetten van een strategie om 
de visie tot instrumenten te vertalen. De ruimtelijke visie die 
is ontwikkelend in fases A en B, wordt gecombineerd met 
een screening en analyse van de huidige beleidsdocumenten. 
Vervolgens is er voor elk van de ontwerpprincipes uit 
de ruimtelijke visie een vertaling gebeurd naar acties. 
Dit actieplan is samen met verschillende Roeselaarse 
stadsdiensten verfijnd om zo bruikbaar mogelijk te zijn. Het 
actieplan is als bijlage bij dit rapport te vinden. 

Om het overzicht te bewaren, zijn de acties gebundeld 
tot tien strategieën. Vervolgens is er uitgewerkt hoe 
deze strategieën zich toch elkaar verhouden: welke 
stappen kunnen er op korte termijn gezet worden, welke 
op middellange en welke op lange termijn? Dit plan van 
aanpak voor het instrumentarium is uitgewerkt nadat de 
verschillende strategieën tegen het licht van het huidig 
instrumentarium zijn gehouden. Wat kan vandaag al, en wat 
niet?

DOORLOPEND DIALOOG 

De opdracht voor de opmaak van het Beleidsplan Centrum 
Roeselare heeft veel werk gevraagd op een relatief korte 
termijn. Om toch zoveel mogelijk input van de Stad Roeselare 
te kunnen benutten, is er ingezet op een aantal intensieve 
brainstormdagen met de Stad: de werkgroepen. Deze zijn 
onderaan het plan van aanpak opgenomen en tonen de 
continue wisselwerking tussen het ontwerpteam en de Stad 
Roeselare. Naast deze werkgroepen hebben er ook vier 
gespreksdagen plaatsgevonden om veel informatie op korte 
tijd te verwerken en de fijngevoeligheden en nuances te 
detecteren die er bij de Stad Roeselare leven. 

INLEIDING
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AFB. 01
Sponsdag (gespreksdag 1)

AFB. 02
Fietstocht  

AFB. 01

AFB. 02

GESPREKSDAGEN MET VERSCHILLENDE BETROKKEN ACTOREN, 
GEVEN EEN DIVERS EN BREED BEELD VAN DE STAD 

INLEIDING
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I VISIE
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In dit hoofdstuk maken we een lezing van de stad en 
ontwikkelen we begrippen om de identiteit ervan te 
vatten. We benoemen vijf stadsidentiteiten: 1. De Poreuze 
Stad, 2. De Dynamische Stad, 3. De Leesbare Stad, 4. De 
Langzame Stad en 5. De Solidaire Stad. 

Elk van de stadsidentiteiten is opgebouwd aan de hand 
van een lezing en een ambitie. De lezing toont d.m.v. een 
aantal thema's en kaartlagen wat de stadsidentiteit voor 
Roeselare vandaag betekent. De ambities zijn projecties 
over hoe de kwaliteit van deze stadsidentiteit in de 
toekomst kan gewaarborgd en versterkt worden. De 
bouwblokken die hierin een cruciale rol opnemen worden 
opgelicht in een verbeeldende kaart.  

1.1. STADSIDENTITEITEN 
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1.  DE POREUZE STAD  

STADSBEKEN 
De stadsbeken vormen een belangrijke structuur in het 
ontstaan van Roeselare. De Mandel, de Sint-Amandsbeek 
en de Collievijverbeek werden echter doorheen de 
geschiedenis gedeeltelijk overwelfd, waardoor er vandaag 
slechts fragmenten zichtbaar zijn. Het openwerken van 
de ingebuisde beken introduceert nieuwe kansen zowel 
ruimtelijk als op het vlak van ecologie, klimaatadaptatie en 
waterbeheer.

GROENSTRUCTUREN 
De blauwe stadsaders zijn de dragers van diverse 
groenstructuren. De Mandel met haar stadspark en de 
Sint-Michiels scholengroep, de Collievijverbeek met een 
sequentie van campusparken in wording (AZ Delta en de 
scholencampus), de Klauwaartbeek met de REO Veiling en 
de Krommebeek met het te ontwikkelen stadsrandbos. De 
ontwikkeling van groen vormt een belangrijk aandachtspunt 
in de verluchting van de stad.

ZORG, ONDERWIJS EN VOEDING
De scholen (nrs 3-tot-11) en zorginstellingen (AZ Delta 
campus Wilgenstraat en Brugsesteenweg) maken van 
Roeselare een aantrekkingspool op regionale schaal voor de 
omliggende dorpen en omringende gemeenten. 

Ook voeding vormt één van de versterkende elementen die 
Roeselare op de kaart zetten in een ruimere context, denk 
aan REO Veiling, maar ook aan de Lokaalmarkt in de Sint-
Amandskerk als bijzonder initiatief. Deze functies hebben 
grenzen aan de groen-blauwe netwerken en hebben de 
potentie om in te spelen op ruimte van de poreuze stad. 

LEZING
De stadsbeken, 
groenstructuren, 
zorg- en 
onderwijsinstellingen 
zijn sterk verstrengeld, 
ze vormen een diffuse, 
doch samenhangende 
figuur die we 
benoemen als de 
poreuze stad.
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Sint-Amandsbeek 
De Mandel
Klauwaartbeek 
Collievijverbeek 
Krommebeek 
Uitenhovenbeek 
Kanaal Roeselare-Leie 
Ronde kom 
Kleine Bassin 
Grote Bassin 

stadsbeken 
ingebuisde beken

Stadspark 
Noordhof 
Heilighartpark
Campuspark 
AZ Delta Campus 
Rodenbachpark 
Begraafplaats 
Krommebeekbox 

Zorginstellingen  
           AZ Delta campus Wilgenstraat
           AZ Delta campus Brugsesteenweg 

Schoolinstellingen (secundair) 
           VTI Roeselare & Centrum Leren &Werken 
           VABI-Klein Seminarie 
           Barnum 
           MSKA Roeselare campus Tant 
           Broederschool Instituut O.-L.-V. V Vreugde 
           Burgerschool 
           VISO 
           Vrije Middelbare School -VMS 
           Vrij Agro-en Biotechnisch Instituut 

Schoolinstellingen (basis) 
           Stedelijke Basisschool de brug 
           Vrije Basisschool Arkorum-Mozaïk 

Hoger onderwijs 
           VIVES 

Voeding 
           REO Veiling 
           Lokaal markt in Sint-Amandskerk 

AFB. 03 Zorg, Onderwijs en Voeding   AFB. 04 De Poreuze stad  

AFB. 01 Stadsbeken AFB. 02 Groenstructuren  
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RUIMTE MAKEN VOOR WATER EN 
WATERBERGING 
GROTE BOUWBLOKKEN 
De ingebuisde beken vormen een kans voor grote 
bouwblokken. Het openwerken en verbreden van de oevers 
wordt deel van de projectdefinitie om zo het hitte-eiland 
effect te reduceren. De opengewerkte waterstructuren 
functioneren zoals bufferbekkens en als potentiële 
verblijfsplek.  

KLEINE BOUWBLOKKEN 
Voor kleine bouwblokken zijn de ingebuisde beken eerder 
een voorzichtigheid. Ze zullen de opgave voor het bouwblok 
niet danig sturen maar de waakzaamheid kan een aanzet zijn 
voor collectiviteit binnen het bouwblok. De ontwikkeling van 
deze bouwblokken dient te gebeuren met aandacht voor de 
veelheid aan kavels en voor het ontbreken van binnengebied. 

DE GROENSTRUCTUUR VERRUIMT & 
VERSTERKT DE WATERFIGUUR
STERKE PUBLIEKE RANDEN 
De stedelijke functies die langs de groenstructuren gelegen 
zijn, vormen een kans om een gezicht te maken aan de 
poreuze stad. Door bijvoorbeeld de gebouwen terug 
te trekken van de bouwlijn kan in grote bouwblokken 
meegebouwd worden aan het publiek domein. 

POREUZE PRIVATE RANDEN
De private ontwikkelingen langs groen-blauwe structuren 
vormen een kans voor een kwalitatieve vormgeving van 
de perceelgrens tussen de private tuin en groenstructuur. 
Door bijvoorbeeld tuinpoortjes die toegang bieden tot de 
groenstructuur of lage struiken die zichten bieden, ontstaat 
een wisselwerking tussen publiek en privaat.   

STEDELIJKE FUNCTIES ALS TREKKERS
STEDELIJKE FUNCTIES ALS BETEKENISDRAGERS 
De stedelijke functies vormen de trekkers van de poreuze 
stad. Door bouwhoogte te maken en afstand te nemen van de 
bouwlijn ontstaat een verbreed publiek domein, en worden 
deze functies zichtbaar als betekenisdagers langs de groen-
blauwe aders. 

STEDELIJKE FUNCTIES ALS EEN LOKALE 
MEERWAARDE
Deze vaak bovenlokale functies kunnen ook een lokale 
meerwaarde krijgen voor het stedelijk weefsel waar ze zich 
in inschrijven. Door publieke functies, complementair aan 
de stedelijke functies, te huisvesten in een actieve plint 
op schaal van het bouwblok ontstaat een levendig publiek 
domein.  

STEDELIJKE FUNCTIES ALS KATALYSATOR VOOR 
WARMTENET 
Stedelijke functies zoals het ziekenhuis zijn een katalysator 
voor het verder uitbouwen van het warmtenet. Het verder 
uitbouwen van dit warmtenet (mogelijks in lussen) kan op zijn 
buurt een motor zijn voor verdichting. 

+ OPSCHALEN NAAR DE GROEN-
BLAUWE ADERS 
SAMENHANGENDE FIGUUR 
Binnen het opschalen naar de groen-blauwe aders, komen 
een aantal zones op de voorgrond, waar de ambitie hoger 
gelegd wordt om mee te bouwen aan de poreuze stad. Het 
aaneenrijgen van deze opgaves tot één samenhangende 
figuur maakt de poreuze stad. 
 
RANDEN MAKEN DOOR STAPELBOUW 
Deze verbrede figuur wordt versterkt door de randen. 
Binnen deze randen maakt stapelbouw mee de figuur van de 
poreuze stad in relatie met de verruimde open ruimte. De 
verhoudingen van de stapelbouw dienen uitgezet te worden 
in relatie met de open ruimte. 

RANDEN MAKEN DOOR PROGRAMMA 
Verder kan ook het programma de open ruimte versterken 
door in dialoog te treden met het publiek domein.  

AMBITIE - De poreuze stad vormt een figuur die door de 
omliggende bouwblokken versterkt kan worden.
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RUIMTE MAKEN VOOR WATER EN WATERBERGING 

 Grote Bouwblokken 

 Kleine Bouwblokken 

DE GROENSTRUCTUUR VERRUIMT & VERSTERKT DE WATERFIGUUR 

 Sterke Publieke Randen 

 Poreuze Private Randen 

STEDELIJKE FUNCTIES ALS TREKKERS 
 
 Stedelijke Functies als Betekenisdragers 

 Stedelijke functies als een lokale meerwaarde

 Stedelijke functies als katalysator voor warmtenet

+ OPSCHALEN NAAR DE GROEN-BLAUWE ADERS 

 (A) De Ronde Kom (B) Het Stadspark 

 (C) Het Begraafplaats (D) Het Heilig-Hart Park 

 (E) Het Campuspark (F) Het park Rodenbach  

DE POREUZE STAD 
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2.  DE DYNAMISCHE STAD   

KERNWINKELGEBIED 
Het kernwinkelgebied wordt getekend door een 
voetgangerszone die zich opspant tussen de Sint-
Michielskerk in het westen en het station in het oosten van 
de kern. De pleinen vormen verbijzonderingen in dat weefsel. 
De bereikbaarheid van het kernwinkelgebied staat vandaag 
centraal, met goedkope stadsparkings, treinverbindingen en 
een uitgebreid busnetwerk tot ver buiten de stad. 

BEDRIJVIGHEID 
De baanwinkels ten westen van het stadshart vormen een 
aanvulling op het aanbod binnen het kernwinkelgebied. Er 
wordt gestreefd naar een duidelijk verschil tussen deze en de 
kleinschalige winkels in het kernwinkelgebied. 

De assen die uitwaaieren vanuit de Westlaan vormen 
belangrijke verbindingen naar de omliggende dorpskernen 
zoals Staden en Torhout. Het handelsapparaat in deze kernen 
is er sterk op geënt.

KANAALZONE  
De industriezone rond het kanaal vormt een sterk 
samenhangende ruimtelijke structuur met een hoge densiteit 
aan bedrijven en verschillende watergebonden activiteiten. 
Deze ontwikkeling wordt behouden en ondersteund door 
de stad. De verdieping van het kanaal kadert binnen deze 
strategie.

De bebouwing aan de kop van het kanaal toont zich als 
een fiere baken in de stad en is beeldbepalend voor zijn 
directe omgeving. Op een boogscheut bevinden zich de 
bedrijfsgebouwen van Soubry en Rodenbach die mede 
bijdragen tot de industriële identiteit van Roeselare. 

LEZING
De kanaalzone, het 
kernwinkel-
gebied, en de 
handelslinten ten 
westen van de stad 
maken van Roeselare 
een dynamische stad 
met verschillende 
vormen van 
bedrijvigheid.  
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AFB. 03 Kanaalzone    AFB. 04 De Dynamische stad  

AFB. 01 Kernwinkelgebied  AFB. 02 Bedrijvigheid 

Identiteitsdragende industrie 
Rodenbach
Soubry   

toegankelijkheid 
 reisroutes De Lijn 
 Station Roeselare 
 autoroute stadsparking-Kleine ring 
 stadsrandparking 

voetgangersgebied 
 voetgangerszone kernwinkelgebied 
 uitbreiding voetgangerszone kernwinkelgebied 

winkelstad 
 kernwinkelgebied 
 pleinen binnen kernwinkelgebied 

 kanaal Roeselare-Leie 
 bedrijventerreinen langs de kanaalzone
 bedrijven binnen bedrijventerreinen  
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AMBITIE - De ruimte rond het kernwinkelgebied kan bijdragen 
tot het diversifiëren van het aanbod, door het ontwikkelen 
van specifieke bedrijvigheid in de relatie met de stad. Wonen 
en werken in de stad als vernieuwende en aantrekkelijke 
leefomgeving.

VERWEVEN EN VERMENGEN VOOR 
EEN LEVENDIGE KERN 
WERVENDE WINKELTYPOLOGIEËN
In de dynamische stad wordt er ingezet op een meer 
wervende winkeltypologie, waarbij er bijvoorbeeld wordt 
gewoond boven de winkels. Verder wordt er gestreefd naar 
een meer levendige kern door het diversifiëren van het 
winkelaanbod met dagelijkse functies voor de bewoners van 
de stad, waardoor ook de leegstand in de Ooststraat en de 
Noordstraat wordt tegengegaan. 

WINKEL-WANDELCENTRUM 
Het kernwinkelgebied wordt gedragen door een winkel-
wandel gebied, waarbij de Ooststraat fungeert als groene, 
brede drager van het winkelgebied en waarbij een sequentie 
van ‘kleine straatjes’ de Grote markt, de Botermarkt, het De 
Coninckplein en het Polenplein aan elkaar rijgt.

DE BEZOEKER VERSUS DE ROESELARENAAR 
De kern staat in voor de balans tussen bereikbaarheid 
voor dagelijks gebruik van de Roeselarenaar en die van de 
bezoeker, tussen de centrumparking en de stadsrandparking. 
Hierbij gaat het dubbel gebruik van parkeerplaatsen ten 
voordele van het publiek domein. 

EEN GEZICHT MAKEN NAAR DE RING 
De handelsactiviteiten op de ring zitten op de wip 
tussen binnen en buiten. Snel-parkeren maakt de handel 
aantrekkelijk op deze plek en ontlast daarenboven het 
stadshart. In het binnengebied van deze bouwblokken maken 
ambachten de link tussen de achterliggende wijk en de ring. 

RUIMTE MAKEN VOOR 
WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID 
BEELDKWALITEIT VAN DE KANAALZONE 
De kanaalzone heeft een permanentie voor de komende 
jaren, deze wordt verder versterkt als identiteitsdrager door 
het inzetten op beeldkwaliteit. 

FIETSEN LANGS HET KANAAL 
De fietser krijgt een duidelijke plek langs het kanaal door het 
verhogen van leesbaarheid in openbaar domein. Het mineraal 
karakter van de kanaalzone als intrinsiek kenmerk wordt 
hierin behouden. Echter het verduurzamen van het publiek 
domein wordt vooropgesteld, door bijvoorbeeld in te zetten 
op waterinfiltratie langs het fietstracé. 

TRANSITIE NAAR DUURZAME BEDRIJVEN 
Het verduurzamen van de bedrijvigheid in de kanaalzone 
is een voorwaarde voor het behoud van de bedrijven in 
de stad. Met een beeldbepalend front, liggen de kansen 
voor verduurzaming vooral in de binnengebieden aan de 
achterzijde van de kanaalzone. 

+ DIVERSIFIËREN VAN HET AANBOD
In de ruimte tussen de drie dynamische vormen van 
bedrijvigheid (de kern, de ring en het kanaal) wordt het 
aanbod gediversifieerd. Op basis van de morfologie van het 
bouwblok wordt het aanbod versterkt. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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1. HET KLEIN STEDELIJK BOUWBLOK: 

 de groepspraktijk/ de buurtwinkel 
 op de hoek of aan de invalsweg huisvesten. 

2. HET STEDELIJK BOUWBLOK:

 kleine stedelijke functies 
 in de plint in het kernwinkelgebied of aan de invalsweg.

3. HET PRODUCTIEF BOUWBLOK: 

 ambachten als link
 handelsactiviteiten op de wip

4. HET RESIDENTIEEL BOUWBLOK: 

 dagelijkse functies  
 collect&go/de kleine supermarkt

5. DE STEDELIJKE FUNCTIES ALS WAAS OVER DE BOUWBLOKKEN 

 de grootstedelijke functie als lokale meerwaarde

DE DYNAMISCHE STAD 
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3. DE LEESBARE STAD 

DE WEGENIS 
De stadsboulevard wordt gevormd door de Westlaan, de 
Noordlaan, de Brugsesteenweg, de Koning Leopold III-
laan, de Mandellaan, de Kaaistraat, en de Koning Albert 
I-laan. Ze vormen samen een ring rond het stadscentrum. 
Binnen de visie van het groenplan worden de lanen en 
wegen getransformeerd tot groene stadsboulevards om zo 
bij te dragen tot de leesbaarheid van de stadsring als een 
samenhangende structuur rond het stadshart van Roeselare.

ADRESSEN VOOR DE WIJK  
Op verschillende punten wordt de stadsboulevard gekruist 
door autoverkeer, busroutes en fietssnelwegen. Samen 
met de stadsrandparking bepalen deze punten een aantal 
belangrijke toegangen tot de stad, ze fungeren zo als 
stadspoorten maar ook als adressen voor de wijken gelegen 
binnen de stadsring.

DUIDELIJKE SEGMENTEN   
Door de aanwezige typologieën in de rand te cartograferen, 
worden segmenten met een duidelijke samenhang leesbaar. 
We onderscheiden zes segmenten; 
1. het handelslint langs de Westlaan, 
2. de cultuurcluster aan de Spil, 
3. de kanaalzone,  
4. het woonweefsel van Krottegem, 
5. de kop van het spoorpark en 
6. het handelslint langs de Brugsesteenweg dat aansluit op 
het handelslint langs de Westlaan.

LEZING
De ringweg als 
stadsboulevard, 
de adressen tot de 
wijken en 
de typologische 
segmenten vormen 
de aanzet voor het 
ontwikkelen van een 
meer leesbare stad.

1.1. STADSIDENTITEITEN
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AFB. 03 Duidelijke segmenten     AFB. 04 De Leesbare stad  

AFB. 01 Wegenis AFB. 02 Adressen voor de wijk  

1.1. STADSIDENTITEITEN

 bedrijventerrein langs invalswegen/Ring 
 culturele as 
 percelen Krottegem 
 lineair spoorpark  

handelslint Westlaan 
culturele randtypologie 
Kanaalzone- grote watergebonden bedrijvigheid 
Krottegem- arbeiders- en particuliere woningen 
Spoorpark 
Handelsling Brugsesteenweg 
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AMBITIE - De breedte van de ring en de vacante ruimte in de 
rand vormen de aanleiding voor het ontwikkelen van nieuwe 
typologieën. Hier kan-mag-moet wat meer. 

DE GROENE STADSBOULEVARD 
VERSTERKT EN VERRUIMT
De stadsring wordt verruimd door variaties in de bouwlijn, 
zo ontstaat er licht en lucht voor de bebouwde rand en een 
dynamisch decor voor de passant. Door de open ruimte in te 
nemen langs en achter de stadsring verbreedt de ring. Grote 
groene ruimte zoals het campuspark, het spoorpark en het 
Park van de Walle dragen bij tot de grandeur van de ring. 

BREDE STADSPOORTEN ALS 
AANKONDIGING VAN DE STAD
Op de brug tussen stadshart en omliggende stads-en 
dorpskernen kan ingezet worden op stedelijke functies die 
gebruik maken van snel parkeren, om zo het stadshart te 
ontlasten. 
Zowel stedelijke functies als ook wonen kondigen de stad 
aan. Door het terugtrekken van de bouwlijn ontstaan brede 
stadspoorten die een kwaliteit vormen voor het wonen aan 
de stadspoort. Ruime publieke en semipublieke voortuinen 
aan de nieuwe ontwikkelingen voorzien in leefkwaliteit voor 
de woningen en beeldkwaliteit voor de stadspoorten. 

VIJF STERKE SEGMENTEN  
Langsheen de ring bouwen we aan een sequentie van 
wervende rand typologieën. Zo komen we tot vijf sterke 
segmenten: 

(1) Het handelslint langs de Westlaan en Brugsesteenweg  
waar bedrijvigheid krijgt een gezicht en bouwt mee aan het 
publiek domein
(2) De cultuurcluster aan de Spil als ruime aankondiging van 
de stad met stedelijke randen 
(3) De kanaalzone met zijn beeldbepalende kwaliteit van de 
watergebonden activiteit 
(4) Het woonweefsel van Krottegem waar kleinschaligheid 
opgeschaald naar de ring 
(5) De kop van het spoorpark waar we een glimp opvangen 
van het woonpark en de open ruimte 

+ DIEPTE NEMEN OM MEE TE 
BOUWEN AAN DE RING
De bouwblokken langs de ring balanceren tussen de schaal 
van het stadshart en die van de ring. Enerzijds schalen we 
op naar de ring en anderzijds wordt het achterliggende 
weefsel bevestigd en aangekondigd in zijn schaal. Ook in 
gebruikersprofiel wordt onderscheid gemaakt tussen de twee 
kanten. De ring focust vooral op het gemotoriseerd verkeer, 
terwijl het binnengebied naar het achterliggend weefsel 
vooral op de trage weggebruiker inzet. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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DE LEESBARE STAD 

DE GROENE STADSBOULEVARD VERSTERKT EN VERRUIMT

 Groene stadsboulevard 

 Bouwlijn verruimen 

BREDE STADSPOORTEN ALS AANKONDIGING VAN DE STAD

 Brede stadspoort 

 Brug tussen stadshart en oomliggende stads-en dorpskernen 

VIJF STERKE SEGMENTEN 

 wervende randtypologie 

+ DIEPTE NEMEN OM MEE TE BOUWEN AAN DE RING
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4. DE LANGZAME STAD 

INFRASTRUCTUUR
Het stadshart van Roeselare wordt doorsneden door vier 
grote infrastructuren: de spoorweg, de gewestweg, het 
kanaal en de fietssnelweg. Ze bepalen een linker en rechter 
helft van het stadshart. 

IDENTITEITSDRAGER 
De infrastructuren vormen een stadswig die de drager vormt 
van enkele grootschalige open ruimten. We onderscheiden; 
1. het spoorpark met daarin verschillende projecten alsook 
het recent gerealiseerde TRAX, 2. de open ruimte rond de 
cultuursite van De Spil, 3. het campuspark met de bijhorende 
scholengemeenschap, 4. de aaneengesloten restruimte rond 
de Borro-site en 5. de kaaien van de kanaalzone.

VERBINDEN 
Verschillende projecten langs de stadswig zetten in op het 
verbinden over de bestaande infrastructuur. Het recent 
aangelegde stationsplein en de brede onderdoorgang onder 
het spoor, maar ook de fietsbrug aan de kop van het kanaal 
en de onderdoorgang voor auto en fiets ter hoogte van de 
noordelijk stationsomgeving dragen bij tot het verbinden van 
de stadshelften over kanaal, spoor en weg. 

LEZING
De bestaande en 
nieuw te ontwikkelen 
infrastructuren, 
de grootschalige 
publieke ruimten en de 
realisatie van nieuwe 
verbindingen vormen 
de elementen voor het 
ontwikkelen van de 
langzame stad. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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AFB. 03 Verbinden  AFB. 04 De Langzame stad  

AFB. 01 Infrastructuur AFB. 02 Identiteitsdrager  

1.1. STADSIDENTITEITEN

 stationsplein (BBS)
 stationsontwikkeling- Roelevard & TRAX 
 verbinden  

 kanaal Roeselare-Leie 
 gewestweg  
 spoorweg 
 station 
 fietssnelweg  

 scholencampus- VTI Roeselare & Klein Seminarie 
 Borro site   
 kanaalzone Roeselare-Leie 
 lineair spoorpark- TRAX, Noordelijke stationsomgeving,  
 culturele as- De Spil, Heilig Hart Kerk, Park van de Walle, Spillebad   
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AMBITIE- De langzame stad vormt een ruimte waarin de 
mens centraal staat. Een omgeving waarin we inzetten op het 
verbinden van het omliggend stadsweefsel en nieuwe publiek 
ruimte.  

BOVENLOKALE NETWERKEN ALS EEN 
LOKALE MEERWAARDE
De stadswig wordt verder ontwikkeld als centrum van de 
langzame stad. De fietssnelweg blijft hiërarchisch bovenaan 
staan maar wordt versterkt door de Groene Functionele 
Belevingstrajecten (GFB) die aantakken op de wig. De 
fietser wordt verder door de langzame stad geleid d.m.v het 
netwerk aan trage wegen dat het stadshart dooradert. Het 
wegennetwerk van trage wegen bewerkstelligt een grote 
doorwaadbaarheid over en door de bouwblokken. 

GROTE GROENE PUBLIEKE RUIMTE 
MET GROTE DOORWAADBAARHEID 
De grote publieke ruimtes langs de stadswig worden 
toegankelijk en doorwaadbaar gemaakt door het zoeken 
naar aansluitingen met het omliggend stedelijk weefsel. Deze 
aansluitingen zijn de plekken waar de trage weggebruiker 
vanuit het trage wegen netwerk van het stadshart ingang 
vindt tot de grote publieke ruimtes.  

LINKER- EN RECHTERKAMER VAN 
HET STADSHART VERBINDEN
Het uitbouwen van onderdoorgangen en oversteekpunten 
kunnen de linker- en rechterkamer van het stadshart 
verder met elkaar verbinden. Voorbeelden hiervan zijn de 
onderdoorgang aan de Noordelijke Stationsomgeving en 
Roelevard en de oversteek aan de cultuurcluster. 

+ STERKE RANDEN AAN DE 
VERRUIMDE FIGUUR  
Door het maken van stedelijke randen aan de verruimde 
figuur wordt de stadswig versterkt. De stedelijke randen van 
de langzame stad vormen verdichtingsopgaven in relatie met 
de open ruimte en versterken elkaar. De toegangen en de 
adressen worden gericht naar de open ruimte. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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DE LANGZAME STAD 

BOVENLOKALE NETWERKEN ALS EEN LOKALE MEERWAARDE

bovenlokaal
 spoorweg 

 fietssnelweg 

 kanaal 

 invalsweg 
 
lokaal
 trage wegen 

GROTE GROENE PUBLIEKE RUIMTE MET GROTE DOORWAADBAARHEID
(1)  Spoorpark met het recent gerealiseerde TRAX en toekomstige 
woonprojecten zoals de Noordelijke Stationsomgeving en Groenling 
(2) De cultuurcluster met blikvangers als de Spil, het Spillebad 
en de Heilig-Hart Kerk
(3) Het campuspark met verschillende schoolinstellingen
(4) Park Rodenbach als gedeelde kwaliteit voor de kanaalzone en 
omliggende woonomgeving 
(5) De aaneengesloten restruimte rond de Borro-site

LINKER- EN RECHTERKAMER VAN HET STADSHART VERBINDEN

+ STERKE RANDEN AAN DE VERRUIMDE FIGUUR  

?
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5. DE SOLIDAIRE STAD 

DE BEWOONBARE STAD 
Het stadscentrum van Roeselare bestaat uit verschillende 
wijken met elk hun eigen identiteit. De publieke en de open 
ruimte zijn daar sterk bepalend in. Maar ook het gebouwd 
patrimonium en de korrel van het stedelijk weefsel vormen 
een belangrijke laag die helpen om samenhangende wijken te 
benoemen. Op deze manier onderscheiden we acht wijken.

1. HET KLEINE BASSIN EN DE RONDE KOM 
Het centrum van grote beeldbepalende publieke program-
ma’s (AZ Delta, vredegerecht, FOD) met daarrond een confet-
ti van oude loodsen 

2. DE MANDEL 
Als hart van een superbouwblok met een opgave voor auto-
gerichte bedrijvigheid langs de ring 

3. DE COLLIEVIJVERBEEK 
Met een sequentie aan grote bouwblokken met (potentieel) 
groene binnengebieden 

4. LINEAIR SPOORPARK 
Een groot bouwblok in de luwte van grote infrastructuur met 
kansen voor een verdichtingsopgave 

5. KROTTEGEM 
Typische arbeiderswoningen waartussen kleinschalige 
publiek ruimten, sportvelden en industrieel erfgoed verwe-
ven zitten. Krottegem heeft al een sterke wijkidentiteit met 
initiatieven als KrottegemKunst

6. LEVENDIG KERNWINKELGEBIED 
Met daartussen een netwerk van historische pleinen 

7. HET KANAAL
Grootschalige bedrijvigheid met een hoge beeldkwaliteit

8. DE SPIL 
De culturele cluster rond De Spil met het Spillebad, Park van 
de Walle en de Heilig-Hartkerk. 

LEZING 
Het stadshart van 
Roeselare bestaat uit 
acht unieke wijken 
met elk hun eigen 
identiteit, publieke 
en open ruimte en 
stedelijk weefsel. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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AFB. 03 Alle wijken   AFB. 04 De Solidaire stad  

AFB. 01 Wijken met water identiteit AFB. 02 Wijken met stedelijke identiteit   

1.1. STADSIDENTITEITEN

Het Kleine Bassin 
De Mandel
De Collievijverbeek 
Het Kanaal 

Lineair Spoorpark 
Krottegem 
Levendig Kernwinkelgebied
De Spil 

Het Kleine Bassin 
De Mandel
De Collievijverbeek 
Lineair Spoorpark 
Krottegem 
Levendig Kernwinkelgebied
Het Kanaal 
De Spil 
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INZETTEN OP WIJKIDENTITEIT 
VERSTERKT DE BELEVING 
De solidaire stad zet in op het karakter van de wijk door het 
bevestigen en versterken van de typologie en de publieke 
ruimte eigen aan de wijk. De wijkidentiteit wordt versterkt 
door met de wijk na denken over de wijk, door bijvoorbeeld 
een wijknaam te kiezen. Ook evenementen staan in voor 
een levendig stadshart voor zowel de inwoner als voor de 
bezoeker. 

1. HET KLEINE BASSIN EN DE RONDE KOM   
Door de grote korrel van de bouwblokken heeft de wijk 
rond de Ronde Kom een grote slagkracht. De toekomstige 
scholenmerge kan dienen als motor voor de ontwikkeling van 
de Ronde Kom, Klein Bassin en Sint-Amandsbeek tot een 
recreatief waternetwerk. 

2. DE MANDEL  
Voor de wijk rond het Stadspark ligt er enerzijds een opgave 
in het maken van een gezicht voor de bedrijvigheid aan de 
Westlaan. En anderzijds ook in het verder uitbouwen van 
de centrale ademruimte tussen de grote bouwblokken: het 
Stadspark, het Noordhof en de Begraafplaats, om de kwaliteit 
van het residentieel weefsel alsook de grote stedelijke 
functies langs de Mandel te verhogen.  

3. DE COLLIEVIJVERBEEK  
Door in te zetten op de groen-blauwe as langs de 
Collievijverbeek als verblijfsplek en als groen binnengebied 
door de bouwblokken heen en over de kleine ring, kan de 
wijk inzetten op klimaat-adaptatie en ecologie voor het 
woonzorgpark en campuspark.
 

4. LINEAIR SPOORPARK 
Opgave voor een wervende nieuwe leefomgeving aan een 
lineair spoorpark die inzet op grote publieke ruimte en grote 
doorwaadbaarheid.
  
5. KROTTEGEM 
Er ligt een opgave voor de wijk 'Krottegem' in kleinschalige 
renovaties en kwalitatieve leefomgeving. Daarom zetten we 
in op kleinschalige publieke ruimte die ademruimte geeft 
voor de buurt.

6. LEVENDIG KERNWINKELGEBIED 
Er ligt een opgave in een wervende winkeltypologie voor 
bezoeker en Roeselarenaar. Inzetten op fijnmazigheid tussen 
de hoofdstructuur en het netwerk aan ‘kleine straatjes’ die de 
historische pleinen verbinden. De Ooststraat wordt verder 
uitgebouwd als centrale ader tussen stationsplein en Sint-
Michielskerk.

7. HET KANAAL
Het kanaal vormt met zijn beeldbepalende industrie aan het 
water een identiteitsdrager van Roeselare met permanentie 
voor komende jaren. 

8. DE SPIL 
Culturele stadspoort met Van de Walle Park, de Sint-
Michielskerk, de Spil en het Spillebad worden verder ingezet 
als blikvangers van de culturele cluster rond de Spil. 

AMBITIE- In de solidaire stad worden de wijken erkend en 
versterkt. We zetten in op samenhang door diversiteit. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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DE SOLIDAIRE STAD 
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VIJF STADSIDENTITEITEN  

1. DE POREUZE STAD 

LEZING
De stadsbeken, groenstructuren, zorg- 
en onderwijsinstellingen zijn sterk 
verstrengeld, ze vormen een diffuse, doch 
samenhangende figuur die we benoemen 
als de poreuze stad.

AMBITIE
De poreuze stad vormt een figuur die door 
de omliggende bouwblokken versterkt kan 
worden. 

2. DE DYNAMISCHE STAD 

LEZING  
De kanaalzone, het kernwinkel-
gebied, en de handelslinten ten westen 
van de stad maken van Roeselare een 
dynamische stad met verschillende vormen 
van bedrijvigheid.  

AMBITIE 
De ruimte rond het kernwinkelgebied 
kan bijdragen tot het diversifiëren van 
het aanbod, door het ontwikkelen van 
specifieke bedrijvigheid in de relatie 
met de stad. Wonen en werken in de 
stad als vernieuwende en aantrekkelijke 
leefomgeving. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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4. DE LANGZAME STAD 

LEZING 
De bestaande en nieuw te ontwikkelen 
infrastructuren, de grootschalige publieke 
ruimten en de realisatie van nieuwe 
verbindingen vormen de elementen voor 
het ontwikkelen van de langzame stad. 

AMBITIE 
De langzame stad vormt een ruimte waarin 
de mens centraal staat. Een omgeving 
waarin we inzetten op het verbinden van 
het omliggend stadsweefsel en nieuwe 
publiek ruimte. 

3. DE LEESBARE STAD 

LEZING 
De ringweg als stadsboulevard, 
de adressen tot de wijken en 
de typologische segmenten vormen de 
aanzet voor het ontwikkelen van een meer 
leesbare stad. 

AMBITIE   
De breedte van de ring en de vacante 
ruimte in de rand vormen de aanleiding 
voor het ontwikkelen van nieuwe 
typologieën. Hier kan-mag-moet wat meer. 

5. DE SOLIDAIRE STAD 

LEZING 
Het stadshart van Roeselare bestaat uit 
acht unieke wijken met elk hun eigen 
identiteit, publieke en open ruimte en 
stedelijk weefsel. 

AMBITIE   
In de solidaire stad worden de wijken 
erkend en versterkt. We zetten in op 
samenhang door diversiteit. 

1.1. STADSIDENTITEITEN
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1.2. STADSWERVEN 

Binnen dit hoofdstuk zoomen we in op tien zones die zo 
strategisch zijn voor de stad dat de ambitie om mee te 
bouwen aan de identiteit van de stad hoger ligt dan voor 
de rest van het stadshart. 

We benoemen deze zones als 'stadswerven'. De 
bouwblokken binnen deze werven hebben een hoog 
-stedelijk en/of landschappelijk- ontwikkelingspotentieel 
en zijn beeldbepalend voor het centrum van Roeselare. 
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5 LEZINGEN - IDENTITEIT VAN DE STAD 
Vanuit het eerste hoofdstuk van de visie: '1.1. 
stadsidentiteiten', komen een aantal zones op de voorgrond 
die binnen meerdere stadsidentiteiten een betekenis hebben. 
Zoals bijvoorbeeld de bouwblokken rond het Stadspark die 
zowel in de 'Poreuze stad' een sterke rol zullen opnemen, 
door de ligging aan de Mandel als binnen de 'Leesbare stad' 
door hun positie aan de stadsring. Zones die in meerdere 
stadsidentiteiten voorkomen zijn strategisch voor het 
versterken van de identiteit van de stad. 

3 FILTERS - ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL
Anderzijds zijn er de bouwblokken die langs of 
tussen stadsidentiteiten vallen waar een enorm 
ontwikkelingspotentieel is voor zowel stedelijke als 
landschappelijke ontwikkeling. Waarbij ontwikkelen geen 
doel op zich is maar een manier is om de identiteit van 
de stad verder te versterken. In de zoektocht naar het 
ontwikkelingspotentieel voor de stad introduceren we 3 
filters: microcentraliteit, draagkracht en fijnmazig weefsel 
(die verder worden uitgediept in dit hoofdstuk). 

5 LEZINGEN   
geredeneerd vanuit 

de identiteit van stad 

3 FILTERS 
geredeneerd vanuit 

ontwikkelingspotentieel 

STADSWERVEN 

1. MICROCENTRALITEIT 2. DRAAGKRACHT 3. FIJNMAZIG WEEFSEL 

1.  VANUIT LEZINGEN EN FILTERS

Zones met een hoog ontwikkelingspotentieel, 
waar de ambitie hoger ligt om de identiteit de 

stad te versterken.

1.2. STADSWERVEN 

STADSWERVEN 
Door het combineren van de 5 lezingen geredeneerd 
vanuit de identiteit van stad, en de 3 filters die 
het ontwikkelingspotentieel duiden, bekomen 
we de 'stadswerven'. De zones met een hoog 
ontwikkelingspotentieel waar de ambitie hoger ligt om de 
identiteit van de stad te versterken. 
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2.

5.

7. 8.

10.

3.

1.

4.

6.
9.

AFB. 01 

AFB. 01
De 10 stadswerven 
(1) Spoorpark 
(2) Stadspark 
(3) De Ronde Kom 
(4) Ardooisesteenweg 
(5) De Grote Bassin
(6) Damman-Croes 
(7) Stedelijke begraafplaats 
(8) Campus Park 
(9) Kanaalzone
(10) Heilig-Hart Site

1.2. STADSWERVEN 
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3 FILTERS 
Binnen de 'fase A: situering' van het onderzoek hebben 
we het stadshart opgedeeld in bouwblokken. Voor deze 
bouwblokken hebben we een 'Bouwblokken Atlas' gemaakt. 
Een reeks aan kaarten die binnen bepaalde thema's 
bouwblokken oplichten; van puur morfologische thema's 
(type, schaal en binnengebied) tot gis-ondersteunde thema's 
(leegstand, ouderdom, wateroverlast...). De 'Bouwblokken 
Atlas' is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Deze reeks aan kaarten is echter breed. Door deze te 
combineren binnen drie filters kunnen we verbanden leggen 
en conclusies maken. De drie filters (micro-centraliteit, 
draagkracht en fijnmazig weefsel) samen tonen het 
ontwikkelingspotentieel van het stadshart. 

MICRO-CENTRALITEIT 

Binnen de filter micro-centraliteit wordt bereikbaarheid 
gecombineerd met het voorzieningenaanbod. Als we voor 
het stadshart een straal uitzetten van 2km, dan licht heel 
het stadshart op, daarom focussen we specifiek op de 
bouwblokken die aan een bushalte liggen, in de directe 
omgeving van het station, aantakken op de fietssnelweg en 
dooraderd zijn van trage wegen. Door hierbij een score te 
geven aan de bouwblokken waar regionale spelers gelegen 
zijn, lichten de bouwblokken op waar micro-centraliteit aan 
de orde is. Zorg-, (secundaire) school-, voedingsinstellingen 
maar ook cultuur- en sportfaciliteiten die de potentie 
hebben om op lokaal niveau een meerwaarde te bieden. 
Bijvoorbeeld de school die ervoor zorgt dat een bakker ook 
belegde broodjes verkoopt. 

DRAAGKRACHT 

De filter draagkracht brengt de bouwblokken in beeld 
die door hun groot aandeel open ruimte en sturende 
onderliggende dynamiek een hoog ontwikkelingspotentieel 
hebben. Enerzijds worden de bouwblokken door 
M-&  L-size en een lage densiteit aan huishoudens 
opgelicht en vervolgens genuanceerd door de grote van 
hun binnengebied. Anderzijds kunnen het warmtenet 
en bouwkundig erfgoed katalysator zijn voor nieuwe 
ontwikkeling. 

FIJNMAZIG WEEFSEL 

Tot slot lichten door de bril van het fijnmazig weefsel de 
bouwblokken op met een hoog ontwikkelingspotentieel 
voor de kleine (woon)korrel. Het fijnmazig weefsel valt vaak 
tussen de mazen van het net bij 'micro-centraliteit' en 
'draagkracht'. Echter, ze voorzien in een aanzienlijk deel van 
het woningbestand, en dragen bij tot de leefbaarheid van de 
stad. De kleine korrel komt vaak onder druk te staan door 
zijn verouderd patrimonium, leegstand en tekort aan groen 
voor de buurt. Het ontwikkelingspotentieel zal dus vooral als 
hefboom dienen voor het ontwikkelen van wijkgroen en de 
kleinschalige renovatie-opgaves. 
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1. MICRO-

    CENTRALITEIT

2. DRAAGKRACHT 

3. FIJNMAZIG 

    WEEFSEL 

AFB. 01

3 FILTERS 

De filter 'draagkracht' licht de bouwblokken op 
waar grootschalige ontwikkelingen mogelijk zijn.

De filter 'fijnmazig weefsel' licht de bouwblokken 
op waar het kleinschalig weefsel mogelijks onder 
druk komt te staan.

De filter 'micro-centraliteit' licht de bouwblokken 
op waar micro-centraliteit aan de orde is.

1.2. STADSWERVEN 
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2. DE STADSWERVEN   

02. STADSPARK 

03.  DE RONDE KOM 

04. ARDOOISESTEENWEG

01. SPOORPARK

1.2. STADSWERVEN 
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05. DE GROTE BASSIN 

06.  DAMMAN CROES 

07. STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS

08. CAMPUS PARK 

09. KANAALZONE 

10. HEILIG-HART SITE 

1.2. STADSWERVEN 
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TIEN STADSWERVEN 

(1) SPOORPARK 

(2) STADSPARK 

(3) DE RONDE KOM 

(4) ARDOOISESTEENWEG 

(5) DE GROTE BASSIN

(6) DAMMAN-CROES 

(7) STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS 

(8) CAMPUS PARK 

(9) KANAALZONE

(10) HEILIG-HART SITE

1.2. STADSWERVEN 
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2.

5.

8.

10.

3.

1.

4.

6.

9.
7.

1.2. STADSWERVEN 
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 STRATEGISCH 
ONDERZOEK  

Binnen het strategisch onderzoek worden drie zones 
afgebakend waarin is doorgewerkt aan de hand van 
ontwerpend onderzoek. De zones zijn strategische plekken 
in de stad die representatief zijn voor Roeselare, waar met 
andere woorden principes uit voort vloeien die in de rest 
van de bouwblokken ook hanteerbaar zijn. 

Er wordt in beeld gebracht wat de input vanuit de visie 
concreet op het terrein teweeg kan brengen. Door 
gedetailleerd ontwerpend onderzoek toe te passen, 
brengen we extra opportuniteiten, die tot nu toe door het 
vogelperspectief nog niet aan de oppervlakte kwamen, 
mee in beeld. 

Vanuit het strategisch onderzoek zijn er vervolgens 
principes gedefinieerd, die door opschaling in de types 
bouwblokken doorwerken.
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HET STADSPARK  

AFB. 01
We onderzoeken twee bouwblokken 
binnen de strategische zone van 
'Het Stadspark': 1. De stadspoort ter 
hoogte van de kruising Noordlaan- 
Hoogleedsesteenweg, 2. De 
toegangsweg tot het centrum tov de 
Hoogleedsesteenweg.

AFB. 02
'Het Stadspark' zal meebouwen aan 
de identiteit van de 1. De Poreuze 
Stad, 2. De Dynamische Stad, 3. 
De Leesbare Stad en de 5. Solidaire 
stad, en zal een mindere sterke rol 
opnemen voor 4. De Langzame Stad. 

AFB. 03
De afbakening van de strategische 
zone 'Het Stadspark' met de duiding 
van de beelden en de snedes. 

AFB. 02

AFB. 01

AFB. 03

1. 2. 3.

4. 5.
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B. BOUWEN AAN DE INKOM 
VAN HET STADSHART
+ wonen als aankondiging van de stad
inzetten op hoger en compacter
+ terugtrekken van de bouwlijn 
groene voortuin als meerwaarde voor de invalsweg
en als meerwaarde voor klimaat (afkoeling, gezondheid)
+ verweven van wonen met kleinschalige functies zoals de speciaalzaak 

A. DE GROENE 
STADSBOULEVARD 
+ variaties in de rooilijn 
+ groene voorstrook 

C. BEDRIJVIGHEID 
AAN DE RING 

+ duidelijke segmenten 
+ gezicht naar de ring 

+ parking wordt deel van de 
bouwopgave 

+ verweven met wonen 
-

A. DE STRAAT 
+ fietssuggestiestrook 
+ mineraal voetpad 
+ bomen in straatbeeld 
+ bewonerskaart 
+ voldoende brede voetpaden 
zorgt voor meer dynamiek 
(geveltuin, zitbank...)

B. DE GEVEL 
+ ramen in straatbeeld 
+ kwaliteit binnen in de woning 
+ kansen voor groengevel 
+ aandacht voor groendak

C. MIX ONTWIKKELING 
+ kavels samennemen als aanleiding 
de uitzonderingen zoals praktijk 
woning, duplex woning met twee 
adressen 

D. DE STEEG
+ hoekopgave
+ actieve gevel 
+ adressen op de steeg 
+ meer bouwhoogte 

AFB. 04
Ontwerpend onderzoek 
De stadspoort ter hoogte 
van de kruising Noordlaan- 
Hoogleedsesteenweg.  

1. Mix van functies introduceren in 
het bouwblok
2. Parkeren integreren in de 
gebouwen
3. Versterken van het stadsgezicht 
met nieuwe ontwikkelingen 
4. Ruimte maken voor ambachten 
in de stad
5. Logistiek in relatie met nieuwe 
bouwopgaven
6. Oppervlaktes ontwikkelen in een 
samenhangend geheel
7. Locatie aan de ring inzetten en 
extra uitspelen.

AFB. 05
Ontwerpend onderzoek 
De toegangsweg tot het centrum tov 
de Hoogleedsesteenweg.

1. Collectieve parking in één woning 
maakt binnengebied en andere 
plinten vrij
2. Door het weghalen van de auto 
kunnen de woningen zich naar de 
straat richten. Kleinschalige functies 
met maatschappelijk nut vinden hier 
een plek (de praktijk). 
3. Door het gemeenschappelijk 
gebruiken van percelen, ontstaan 
in de pit grotere open ruimtes, 
maar ook kansen voor collectieve 
(zichtbare) regeninfiltratie en 
buffersystemen.
4. Actieve doorsteken versterken 
en uitbreiden met een semi-publiek 
binnengebied

AFB. 04

AFB. 05

4.

3.

2.1.

2.

5.
4.

1.

1.

3. 7.
6.
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DE RONDE KOM 

AFB. 03

AFB. 01

AFB. 02

1. 2. 3.

4. 5.

AFB. 01
We onderzoeken twee bouwblokken 
binnen de strategische zone van 'De 
Ronde Kom': 1. De publieke ruimte 
aan de Ronde Kom, 2. De Zijstraat 
aan de school Barnum. 

AFB. 02
'De Ronde Kom' zal meebouwen aan 
de identiteit van de 1. De Poreuze 
stad, 2. De Dynamische stad, 3. De 
Langzame stad en de 5. Solidaire 
stad, en zal een mindere sterke rol 
opnemen voor 3. De Leesbare stad. 

AFB. 03
De afbakening van de strategische 
zone 'De Ronde Kom' met de duiding 
van de beelden en de snedes. 
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A. HET PUBLIEK DOMEIN 
+ verruimen over de perimeter van de ronde kom 
+ inzetten op natuurlijke dynamiek ifv 
droogtebestrijding en beheer 

B. BETEKENISDRAGERS 
+ de bebouwde rand heeft een 
beeldbepalende kwaliteit
+ hier zetten we in op stad maken 

C.    STEDELIJKE FUNCTIES 
+ zorginstellingen kunnen een 

trekker zijn voor lokale functies 
+ bouwblokken met één eigenaar, 

en grote korrel krijgen opdracht om 
publiek domein te maken 

D. PARKEEROPGAVE 
+ adressen voor de auto worden 
adressen voor de bewoner 
+ deel van de bouwopgave 

A.ÉÉNZIJDIG AUTOPARKEREN
+groener publiek domein op maat van de voetganger 

B.DE DOORSTEEK  
+ ondergrondsparkeren in de 
bouwopgave om binnengebied en 
doorsteek te ontlasten en de ruimtelijke 
kwaliteit en beleving te verhogen. 
+ op maat van de trage weggebruiker  
(fietsenstallingen)   

C.   DE OVERSTEEK 
+ verbinden van publieke ruimte 
over/door de bouwblokken heen  

D.ACTIEVE GEVEL 
+ opladen van de trage weg 
+ ambachten in de stad 
+ verweven van wonen en werken 
+ terrassen creeëren leven in de 
doorsteek 

AFB. 04
Ontwerpend onderzoek 
De publieke ruimte aan de Ronde 
Kom. 

1. Bouwblok vervolledigen door 
bouwopgave en de parking 
ondergronds te organiseren
2. Duidelijk afbakenen van het 
bouwblok
3. Ruimte voorzien voor de trage 
weggebruiker 
4. Uitspelen van locatie doormiddel 
van grotere bouwhoogtes
5. Actieve plint gericht op de 
publieke ruimte, zo wordt de 
zorginstelling opgesteld

AFB. 05
Ontwerpend onderzoek 
De Zijstraat aan de Barnum school.

1. Binnengebied opwaarderen en 
doorsteken toespitsen op traag 
verkeer
2. Zone herontwikkelen op schaal 
van het bouwblok en met een mix 
van typologieën
3. Publieke ruimtes definiëren en 
inrichten voor specifiek gebruik
4. Interessante ruimtes aan publiek 
domein creëren
5. Ontwikkelingen met een relatief 
grote bouwhoogte

AFB. 04

AFB. 05

2.

4.

5.

1.

3.

1.

D. PUBLIEKE VOORTUINEN 
+ dragen bij tot publiek groenbeeld
+ grote overlevingskans voor deze 
bomen 

4.3. 2. 5.5.1.
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ARDOOISESTEENWEG 

AFB. 03

AFB. 01

AFB. 02

1. 2. 3.

4. 5.

AFB. 01
We onderzoeken twee bouwblokken 
binnen de strategische zone van 
'De Ardooisesteenweg': 1. De 
publieke ruimte en residentiële 
weefsel rond het Munitieplein, 2. De 
Ardooisesteenweg als toegangsweg 
tot het centrum. 

AFB. 02
'De Ardooisesteenweg' zal 
meebouwen aan de identiteit 
van de 1. De Poreuze stad, 2. De 
Dynamische stad, 3. De Leesbare 
stad en de 5. Solidaire stad, en zal 
een mindere sterke rol opnemen 
voor 4. De Langzame stad.

AFB. 03
De afbakening van de strategische 
zone 'De Ardooisesteenweg' met 
de duiding van de beelden en de 
snedes. 
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B.PUBLIEK DOMEIN 
+ op maat van de voetganger 
+ zachtere grenzen 

D.DE HOEK 
+ het samennemen van kavels op de hoek 
vergroot de ontwikkelingskansen 
+ de buurtwinkel is de lokale meerwaarde 
voor krottegem 

C. DE KLEINSTEDELIJKE KORREL 
+ opgave ligt in de kwaliteit van de 
vervangopdracht 
+ leefruimtes (zoals keuken en leefruimte) aan 
de straatkant laden het publiek domein op

A.PARKEREN 
+ de auto is te gast 
+ parkeerhavens 
+ deelautos 

C.APPRECIATIE VOOR VARIATIE 
IN DE ROOILIJN 
+ privaat groen wordt zichtbaar 
vanop de straat

D. DE DAGDAGELIJKSE FUNCTIES 
+ zichtbaarheid door voorplein 
+ kleinschalige supermarkten
+ ambachten in de stad 
+ het postkantoor
+ deelmobiliteit 
+ de zwakke weggebruiker: 
fietsen, bushalte 

A. BOUWEN AAN DE INVALSWEG 
+ appartementen op strategische locaties 
binnen het fijnmazig weefsel
+ opladen van het publiek domein 
+ verweven wonen en werken 

B. AFWERKEN VAN DE RIJ 
+ afwerken maakt kwaliteit voor de 
straat, maar variatie in de rooilijn geeft 
een divers beeld 
+ het omplooien bij nieuwe ontwikkeling 

AFB. 04
Ontwerpend onderzoek 
De publieke ruimte en residentiële 
weefsel rond het Munitieplein.

1. Groene publieke ruimtes met 
kansen voor biodiversiteit
2. Opschalen van woningen en 
functies aan de ring
3. Garages verplaatsen uit de plint 
en bundelen in parkeerhavens. 
Introduceren van deelauto’s
4. Groene daken resulteren in een 
hogere beeldkwaliteit voor het 
binnengebied
5. Private ontwikkelingen stimuleren 
naar een coherent geheel
6. Voortuinen ontharden als 
meerwaarde voor straatbeeld 

AFB. 05
Ontwerpend onderzoek 
De Ardooisesteenweg als 
toegangsweg tot het centrum. 

1. Handel downsizen naar een maat 
gelinkt aan de locatie
2. Groen introduceren in het 
bouwblok
3. Ruimte maken voor bestaande 
functies zorgt voor een levendige 
ontwikkeling en een interessant 
publiek domein
4. De auto niet toelaten in de 
nieuwe woonwijk, maar verzamelen 
in parkeerhavens aan de rand.
5. Inspelen op ligging door 
het ontwikkelen van diensten: 
deelauto’s, postpunt, .bushalte...
6. Ontwikkelen van binnengebied als 
woonerf, op maat van het bouwblok 
en met een mix van typologieën. 

5.
2.

3.1.4.6.

4.

3.
2.

5.

1.6.
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T1 HET KLEINSTEDELIJK BOUWBLOK 

T2 HET STEDELIJK BOUWBLOK   

T3 HET RESIDENTIEEL BOUWBLOK  
 
T4 HET PRODUCTIEF BOUWBLOK 
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1.3. BOUWBLOKKEN 

Het centrum van Roeselare is opgebouwd uit vele 
bouwblokken. In dit hoofdstuk benoemen we de principes 
voor vier types bouwblokken. Deze types zijn gebaseerd 
op de 'schaal' van het bouwblok (small, medium of large) 
en 'korrel' of de grootte van de percelen. Deze bepalen de 
morfologie of de verschijningsvorm van het bouwblok. We 
onderscheiden vier types: 1. Het Kleinstedelijk Bouwblok, 2. 
Het Stedelijk Bouwblok, 3. Het Residentieel Bouwblok en 4. 
Het Productief Bouwblok. 

De categorisering van de bouwblokken vertrekt van de 
huidige situatie. Echter per type benoemen we de kansen 
en de principes voor een kwalitatieve ontwikkeling in de 
toekomst. De kaart van de type-bouwblokken is dus niet 
statisch maar ontwikkelt mee met het stadshart. 

Op basis van de morfologie, schaal en korrel, zijn er een 
aantal bouwblokken die niet onder één van de 4 types te 
benoemen zijn. Ze zijn zeer divers en vaak heel strategisch 
(de overlap met de stadswerven is groot), waardoor een 
masterplan eerder aan de orde is, dat zich inschrijft in de 
visie voor de stadsidentiteiten. 

Elk van de type bouwblokken is opgebouwd aan de 
hand van een 'vaststelling' die het bouwblok beschrijft 
in zijn huidige stedelijke context, gekoppeld aan 'kansen 
en opgaves' voor de toekomstige ontwikkeling van het 
type bouwblok. Vervolgens wordt er per type bouwblok 
principes ontwikkeld voor 'rand', 'binnengebied', 'publiek 
domein', 'programma' en 'parkeeropgave'. 
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T.1.  HET KLEINSTEDELIJK BOUWBLOK  

VASTSTELLING 
Het kleinstedelijk bouwblok bestaat in hoofdzaak uit 
grondgebonden rijwoningen met een beperkte hoogte en 
het adres aan de straat.

OPGAVEN & KANSEN 
De woonvorm biedt kansen om gezinnen te houden in- of 
aan te trekken naar- de stad. De woonvorm staat evenwel 
onder druk door een toenemende verappartementisering. 
Het behouden en versterken van dat woonaanbod vormt een 
opgave!

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Streetview van de Hoogleedsesteenweg 

als basis voor ontwerpend onderzoek 

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Luchtfoto type Kleinstedelijk Bouwblok

als basis voor principes 



611.3. BOUWBLOKKEN

DE RAND 

KORREL 

Op hoeken en smalle percelen worden kansen gemaakt 
om het woonaanbod te verrijken en vernieuwing op gang te 
trekken. 

-a. Het samennemen van twee kavels kan op voorwaarde dat 
de grondgebonden woning het hoofdtype blijft, echter:

- de combinatie met een praktijk is mogelijk
- een grondgebonden samen met een tweede (andere) 
woonvorm is mogelijk 

- b. Door het samennemen ontstaat een kans tot vormelijke 
uitzonderingen: 

- een hoogte-accent, de dakvorm, het dakterras, 
zijdelingse gevelopeningen en meer
- ook doorgangen naar het binnengebied zijn mogelijk

- c. Op de hoeken van de bouwblokken kan/mag net iets meer: 
-  door terug te trekken van de bouwlijn kan publiek 
domein verbreed worden
- 2 tot 4 appartementen in combinatie met een collec-
tieve plint zijn mogelijk.

CELWAND 

De gevel vormt een belangrijk aandachtspunt om de 
adressering vorm te geven, maar ook om het leven aan de 
straat en in de wijk te versterken.

Sprekende gevels vormen de wanden van het publiek domein :
- a. leefruimten (bv. keuken, bureauruimte) organiseren 
aan de straat 
- b. inpandige garages vermijden indien mogelijk
- c. ruimte maken voor het ‘binnenkomen’ en de fiets

SOGent_Ledebergse Hoekwoningen

# samennemen

# vormelijke uitzonderingen

# hoeken

Mys & Bomans Architecten_De Maaten_Antwerpen

# sprekende gevels

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

# samennemen

# vormelijke uitzonderingen

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

# samennemen

# vormelijke uitzonderingen

# sprekende gevels
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HET BINNENGEBIED 

PIT

De gebieden in het bouwblok vormen het complement van 
de meer actieve straatkant, een omgeving die de kwaliteit 
van het wonen in sterke mate bepaalt.

De binnengebieden vormen open ruimten met een uitgesproken 
groen karakter. Een aantal acties staan hierbij centraal of als 
aanbeveling bij nieuwe constructies. 

- a. de kern ontpitten en bijgebouwen wegnemen om 
schaduw te reduceren
- b. inzetten op vergroening en ontharding ifv 
waterinfiltratie 
- c. het collectief maken van buitenruimte over meerdere 
kavels heen

RAND

De individuele ontwikkelingen geven vorm aan de rand, de 
beeldkwaliteit en de beleving van het binnengebied. 

De overgang tussen de bebouwde omgeving en het 
binnengebied stelt haar eisen:

- a. uitbouwen in de tuin worden beperkt en enkel voor 
leefruimten of keukens toegelaten
- b. het vergroenen en/of duurzaam maken van de daken 
bovenop de uitbouwen wordt verplicht

Verbindingen tussen de straat en het binnengebied verdienen 
bijzondere aandacht: 

- a. doorgangen zijn bij voorkeur in open lucht, 
onderdoorgangen zijn minder gewenst
- b. verbindingen geven aanleiding tot het realiseren 
van gevels die het traject begeleiden  (het maken van 
zijdelingse gevels ifv licht en levendigheid) 
- c. indien aanwezig, takken de doorgangen aan op 
bestaande voetwegen op die manier dragen ze bij aan de 
doorwaadbaarheid van de kern.
- d. doorsteken vormen de aanleiding om ontsluitingen te 
voorzien aan de achterkant ruimte voor de fiets lijkt een 
evidente meerwaarde. 

Mys & Bomans Architecten_Lange Lolbroek-

straat_Antwerpen

# open ruimte

# verbindingen

Import.Export Architecture_Ter Pitte_Antwerpen

# open ruimte

# overgangen

Dierendonckblancke_Gent

# licht en zicht

# overgang

Marie-José Van Hee architecten_Ballieu_Gent

# verweven

# doorwaardbaar
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PUBLIEK DOMEIN 

De straten en pleinen grenzend aan deze bouwblokken 
vormen de schakel tussen de individuele woningen, de wijk 
en de stad. De bewoner wordt stadsbewoner.

Door ruimte te maken voor de zwakke weggebruiker wordt de 
bewoner aangemoedigd om in de stad te leven en de wagen 
minder te gebruiken. Er kan ingezet worden op een aantal 
specifieke maatregelen 
- a. éénzijdig parkeren om ruimte te maken voor vergroening 
en brede voetpaden
- b. straatprofielen vernauwen en indien mogelijk éénrichting 
maken
- c. ruimte maken voor fietspaden of fietsstraten

PROGRAMMA 

Binnen deze bouwblokken wordt in eerste instantie ingezet 
op wonen en wonen in combinatie met basisvoorzieningen 
en nevenfuncties om het lokaal leven te ondersteunen. 

- a. grondgebonden wonen, de kangoeroewoning, enkele 
appartementen, ...

  (de woonopgaven zijn kleinschalig en beperkt in aantal 
per kavel) 

- b. de praktijkwoning als nevenfunctie en de buurtwinkel als 
basisvoorziening vormen voorbeelden van functies die het 
leven in deze context kunnen versterken.

PARKEEROPGAVE 
Parkeeropgaven worden geclusterd om ruimte te maken 
binnen de bouwopgave.  

Verschillende vormen van geclusterd parkeren zijn denkbaar: 
- a. in de plint als binnen een bouwblok meerdere renovaties 
simultaan verlopen 

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum 

Roeselare

# in de stad leven

# wonen

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum 

Roeselare

# in de stad leven

# wonen

Mys & Bomans Architecten_Oudemansstraat_

Antwerpen

# wonen

# kleinschalige functies

Raum_Carportwoning_Tildonk

# geclusterd parkeren

# wonen



641.3. BOUWBLOKKEN

T.2. HET STEDELIJK BOUWBLOK  

VASTSTELLING 
Het stedelijk bouwblok bestaat uit EEN MIX van 
RIJWONINGEN, WONEN BOVEN FUNCTIES (vaak 
commercieel, maar ook diensten), kleine en middelgrote 
APPARTEMENTSGEBOUWEN, zorgvuldig ingepast of koud 
tegen elkaar. 

OPGAVEN & KANSEN
In deze bouwblokken is nauwelijks ruimte beschikbaar, de 
kavels grenzen zijdelings en met de rug tegen elkaar. In deze 
context wordt nagedacht over de plint, gestapeld wonen, het 
introduceren van gedeelde ruimte en de doorwaadbaarheid 
van het bouwblok.

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Streetview van de Hoogleedsesteenweg 

als basis voor ontwerpend onderzoek 

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Luchtfoto type Stedelijk Bouwblok

als basis voor principes 
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DE RAND 

KORREL 

De korrel is zeer divers en wordt in die zin verder 
ontwikkeld. Grondgebonden woningen, historische panden 
en kleine appartementsgebouwen vormen samen een 
landschap met een gedifferentieerd woonaanbod dat verder 
verbreed wordt. 

-a. Het samennemen van kavels kan, om zo wonen te 
organiseren dwars op de straat of in tweede orde. 
-b. De plinten worden geprogrammeerd, geen 
parkeergarages, maar levende plinten met ruimte voor 
handelsfuncties, diensten, kantoorachtigen en wonen aan de 
straat.

CELWAND 

De ‘poort’ als toegang en aankondiging vanaf de rand naar 
het binnengebied 

De celwand wordt bebouwd, maar doorprikt om toegangen te 
maken tot het binnengebied. Deze ‘poorten’ laden het publiek 
domein op binnen een stedelijke context. 
- door ruimte te maken voor de fiets 
- door kleinschalige functies te betrekken op de doorgangen
- onderdoorgangen worden indien mogelijk vermeden, maar 
zijn steeds hoog of breed

Rommelwaterpark_Gent

# samennemen

# binnengebieden

360Architecten_Gent

# binnengebieden

# doorwaadbaarheid

# plinten

Robbrecht & Daem_KanaalhuizenGent

# binnengebieden

# doorwaadbaarheid

Witherford Watson Mann Architects_Cambridge

# binnengebieden

# doorwaadbaarheid
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HET BINNENGEBIED 

PIT

Ontwikkelen rond collectieve binnenhoven versterkt de 
rand  

Door de schaal van het bouwblok is het binnengebied vaak 
versnipperd. Echter de kleine snippers aan publieke en private 
groenruimte in de pit van het bouwblok zijn cruciaal in het 
dooraderen van het bouwblok en het versterken van de rand. 
- a. vormgeven van de tweede celwand als belangrijke opgave
- b. ontwikkelen van betekenisvolle plekken en gedeelde 
ruimte tussen de kavels:

hier zetten we in op functies die niet verkeersgenererend 
zijn maar een betekenis hebben voor de omliggende 
kavels zoals een atelier of een fietsherstelplaats. 

- c. de overgangen tussen publiek, collectief en privaat 
worden zorgvuldig vorm gegeven. 
- d. private tuinen aan grondgebonden woningen zijn 
aangewezen  
- e. het parkeren dient zoveel mogelijk door de bouwopgave 
aan de rand te worden opgenomen om zo verharding in het 
binnengebied tegen te gaan.

HET BINNENGEBIED 

DOORWAADBAARHEID 

De doorwaadbaarheid wordt opgeladen in het binnengebied. 

De open ruimte vormt het verlengde van de straat en 
introduceert lucht in de meer dens bebouwde delen van de 
stad.: 
- a. leefstraten vormen adressen aan wonen in relatie met het 
publiek domein
- b. binnengebieden organiseren woonvormen en trajecten 
doorheen bouwblokken

360ARchitecten_Gent

# binnengebieden

# doorwaadbaarheid

Volt Architecten_Lofts Rodebroek_Ronse 

# gedeelde ruimte

# samennemen

Bastiaan Jongerius Architecten_Elandshof_

Amsterdam

# samennemen

CAAN Architecten_Koopvaardijlaan_Gent_Gent

# binnengebieden

# doorwaadbaarheid

# wonen en kantoren
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PUBLIEK DOMEIN 
Doorsteek en oversteek maken een doorwaadbaar geheel 
over de bouwblokken heen

-a. ‘kleine straatjes’ van het kernwinkelgebied en de 
voetwegen van het binnengebieden te verbinden 
- b. om grotere publieke ruimtes in de stad te verbinden op 
schaal van de trage weggebruiker 
-c. het publiek domein verruimen over de bouwlijn van het 
bouwblok

PROGRAMMA 
Het verweven van commerciële functies en diensten 
met wonen is inherent verbonden met de morfologie van 
het bouwblok. Inzetten op de stedelijke plint om deze te 
faciliteren.

Functievermening en functieverweving dragen bij tot een 
levendig stadshart, 

- a. commerciële functies en diensten met een 
bovenlokaal bereik voor de bezoeker 
- b. maar ook dagelijkse functies (basisvoorzieningen) 
voor de bewoner

PARKEEROPGAVE  
Een hogere woningdensiteit (wonen boven de winkel) 
resulteert in een hogere parkeernood. Parkeren is 
een opgave voor het bouwblok en wordt voorzien in 
bezoekersparkeren. 

-a. Er wordt nagedacht over kleinschalige parkeerhavens 
met autodeelsystemen, 
-b. collectief en publiek parkeren ondergronds in de rand 
-c. parkeergebouw in de rand met kansen voor 
nabestemming 

Stationstraat_Sint-Niklaas

# publiek domein 

Bovenbouw Architecten_Renovatie panden 

Leysstraat_Antwerpen 

# stedelijke plint 

# wonen en commerciële fucnties

Meta-Architecten_Gummarus_Antwerpen

# wonen en commerciële functies 

Lacaton and Vassal_School of architecture_Nantes

# parkeren

# doorwaadbaarheid



681.3. BOUWBLOKKEN

T.3. HET RESIDENTIEEL BOUWBLOK  

VASTSTELLING 
Het residentieel bouwblok is samengesteld uit een 
combinatie van GRONDGEBONDEN WONINGEN 
met hun adres aan de straat, één of enkele kleine 
appartementsgebouwen, in sommige gevallen ook 
een (BIJZONDERE) VILLA, een LOODS en een RUIM 
BINNENGEBIED dat zich kenbaar maakt aan de straat. 

OPGAVEN & KANSEN
Het bouwblok biedt kansen om na te denken over 
nieuwe vormen van grondgebonden woningen als 
verdichtingsstrategie in relatie met de reeds bebouwde rand. 
Op strategische locaties kunnen kleine appartementsblokken 
zorgen voor de nodige densiteit.

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Streetview van de Ardooisesteenweg  

als basis voor ontwerpend onderzoek 

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Luchtfoto type Residentieel Bouwblok

als basis voor principes 



691.3. BOUWBLOKKEN

DE RAND 

KORREL 

De binnengebieden mogen dan wel ruim zijn, de rand is 
nooit veraf, grotere ontwikkelingen zijn mogelijk, maar zijn 
samengesteld uit kleinschalige volumes in relatie tot de 
rand.   

-a. Aan de rand vormen één of enkele kleine 
appartementsblokken samen de aanleiding om een 
verbijzondering mogelijk te maken tussen de grondgebonden 
woningen, voor de publieke ruimte en om een uitgesproken 
adres te maken aan de straat

- gestapelde woonvormen zijn aan de orde als 
uitzondering, bijvoorbeeld op de hoek of als aankondiging 
van het binnengebied 
- de volumes bepalen een ensemble in relatie met de 
buren en op maat van de omgeving
- verschillende ‘werkvormen’ maken een plint aan de 
ontwikkeling en het publiek domein. 

-b. In het binnengebied kunnen grondgebonden woningen hun 
positie innemen rond een woonerf. Ze bepalen een ensemble 
met een uitgesproken eigen identiteit. 

- grondgebonden woningen worden aaneengezet in 
boeiende reeksen
- private, collectieve en publieke ruimte worden 
nauwgezet afgebakend
- variatie in oppervlaktes en woningaanbod zorgen voor 
een gedifferentieerd publiek.

CELWAND 

Het bouwblok wordt afgewerkt tot op de bouwlijn, op 
enkele verbijzonderingen na:  

- a. een publieke doorsteek naar een achterliggende 
ontwikkeling
- b. het terugtrekken van de bouwlijn om 
verbijzonderingen te maken aan de straat 
- c. bebouwing dwars op de straat oriënteren om het 
achterliggende aan te kondigen.

De Gouden Liniaal Architecten_Borgerhout

# kleine appartementsblokken

NU Architecten_Waregem

# kleine appartementsblokken

# wonen en werken

# doorgang

RAUM Architecten_Hotel Min_Antwerpen

# kleine appartementsblokken

# wonen en werken

# doorgang

Denc-studio_Den Draad_Gentbrugge

# grondgebonden woningen

# woonerf



701.3. BOUWBLOKKEN

HET BINNENGEBIED 

PIT

Het bouwen in deze binnengebieden, omgeven door 
reeds bestaande woonvormen, vraagt om een zorgvuldige 
inpassing opdat de bestaande woonkwaliteit niet 
gecompromitteerd zou worden. 

Nieuwe ontwikkelingen in het binnengebied versterken de 
bestaande kwaliteiten of vormen een welgekomen aanvulling 
op het bestaand aanbod. Een aantal thema’s staan daarbij 
centraal bij het opstellen van een inrichtingsplan 

- a. er wordt afstand bewaard tov bestaande tuinen, of 
tuinen worden rug aan rug 
georganiseerd om schaduw van nieuwe constructies te 
reduceren.
- b. erven vormen de inzet van vernieuwende 
ontwikkelingen om adressen en voordeuren te 
organiseren. Hierbij staat de voetganger centraal, komt 
de auto op de tweede plaats, sporadisch, of als het echt 
moet.
- c. de relatie tussen de woning en het publiek domein 
vormt een aandachtspunt, 
de publieke ruimte staat ten dienste van haar bewoners 
en de toevallige passant. 

HET BINNENGEBIED 

DOORWAADBAARHEID 

Het ontwikkelen van een binnengebied vraagt om een 
aangepaste mobiliteit, er wordt gestreefd naar kwalitatieve 
doorsteken op maat van de bewoners.

a. De aankondiging van de doorsteek gebeurt vanop het 
publiek domein
- door ruimte te maken aan de straat. 
- de architectuur en het gelijkvloers programma 
ondersteunen de leesbaarheid van die plek.
b. De doorsteken lopen nooit dood, maar maken 
verbindingen mogelijk 
- De doorsteken takken waar mogelijk aan op het 
bestaand trage wegennetwerk
- Op die manier zorgen ze voor informele verbindingen 
over de bouwblokken heen.

Pandreitje_ Brugge

# grondgebonden woningen

# woonerf

# aanvulling

URA_ Collectieve sociale woningen_Lokeren

# grondgebonden woningen

# woonerf

# doorwaadbaarheid

Drei Heeren_Puls Architecten_Antwerpen

# grondgebonden woningen

# doorwaadbaarheid

Pandreitje_ Brugge

# grondgebonden woningen

# woonerf

# aanvulling
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PUBLIEK DOMEIN 
De variatie in de bouwlijn zorgt voor een kleinschalige 
verbijzondering in het publiek domein en een verademing 
in de straat.   

De private (groene) ruimtes worden deel van het verruimd 
publiek domein   

- a. zoals de voortuin of het voorhof
- b. zoals het voorplein aan een belangrijk gebouw
- c. de gebouwen trekken zich terug om zichzelf en wat 
erachter ligt in de verf te zetten

PROGRAMMA 
Binnen deze bouwblokken wordt ingezet op wonen en wo-
nen met aanvullende functies die van betekenis kunnen zijn 
voor verschillende bouwblokken.   

Het zichtbaar maken van de functies aan de straat, de positie 
tov het binnengebied en de aansluiting op de tracés die het bin-
nengebied doorkruisen vormen belangrijke aandachtspunten 
om zo veel mogelijk gebruikers aan te spreken:

- er worden geen verkeer genererende functies 
toegelaten (cfr. supermarkten)
- inzetten op het ontwikkelen van lokale hubs waar 
verschillende diensten samen komen
- inzetten op verweven van wonen en werken op 
sleutelpunten.

PARKEEROPGAVE  
Parkeeropgaven worden geclusterd om ruimte te maken 
elders.

Het ontlasten en de beeldkwaliteit van het binnengebied staan 
centraal:

- a. inzetten op deelsystemen zoals autodelen, bereikbaar 
voor verschillende omwonenden 
- b. collectief parkeren in ondergrondse of half verzonken 
plinten
- c. het parkeren dicht bij de straat houden om het 
ruimtebeslag te verminderen.

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum Roeselare

# aankondiging

# aanvulling

51N4E_De Lork_Brussel

# aankondiging

# publiek domein

Wit-architecten_La Vignette_Leuven

# parkeeropgave

# doorwaadbaarheid

B-Architecten_Antwerpen

# aankondiging

# dwarse gevels
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T.4.  HET PRODUCTIEF BOUWBLOK  

VASTSTELLING 
Het PRODUCTIEF BOUWBLOK bestaat uit grondgebonden 
RIJWONINGEN met hun adres aan de straat en brede 
APPARTEMENTSBLOKKEN afgewisseld met grootschalige 
DETAILHANDEL. 

OPGAVEN & KANSEN
De grootschalige detailhandel en aanverwanten nemen ruimte 
in, ze vormen kansen voor specifieke ontwikkelingen op de 
overgang tussen ring en stadshart. Maar ze leggen tegelijk een 
claim op het achterliggend, vaak kleinschalig stadsweefsel. Het 
vormt een opgave om de verschillende schalen met elkaar te 
verzoenen en te bepalen welk type bedrijvigheid een plaats kan 
krijgen als meerwaarde in relatie met het centrum van de stad. 
“A Good city needs Industry”.

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Streetview van de Noordlaan  

als basis voor ontwerpend onderzoek 

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centrum RSLR

Luchtfoto type Productief Bouwblok

als basis voor principes 
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DE RAND 

KORREL 

Mediëren tussen verschillende korrels, het verweven en 
verdichten staan centraal

-a. De grootschalige detailhandel krijgt een gezicht aan de 
straat en maakt ruimte aan de ring

- Door afstand te nemen van de invalswegen om 
kruispunten niet extra te belasten. 
- Door hoogte te maken en het combineren van 
functies met wonen en kantoorachtigen 
- Door het ruimtebeslag te optimaliseren, zoals; 

- ondergronds parkeren,
- het benutten van het dakoppervlak,
- het afwikkelen van laden en lossen op eigen 
terrein weg van het publiek domein. 

-b. Ambachten en andere kleinschalige clusters voor maak- en 
herstel-economie worden ingezet als alternatief (of aanvulling ) 
op de grootschalige detailhandel in relatie met de stad. 

- Bijvoorbeeld een brouwer, een bakker, een 
fietsenmaker, een hersteldienst, ...  
- De functies organiseren zich rond een collectief 
terrein,
- En introduceren nieuwe vormen van wonen als 
overgang naar het omringend weefsel.

-c. Het bestaand woonweefsel vormt een te koesteren rand die 
mee de identiteit van het bouwblok bepaalt. Samennemen van 
kavels behoort tot de mogelijkheden.

CELWAND 

Gezicht maken voor bedrijvigheid aan de ring en in relatie 
met het stadshart

Het bouwblok wordt bepaald door het bouwen op de bouwlijn, 
grootschalige detailhandel en clusters van maak- en herstel-
economie vormen uitzonderingen waarrond aangepaste 
woonvormen en publiek domein de overgang verzorgen tussen 
klein- en grootschalige bouwopgaven. 

- a. de grootschalige detailhandel wordt voorzien met 
haar adres aan de ring, 
niet aan invalswegen of het achterliggend stadsweefsel, 
de positie van de bouwlijn 
draagt bij aan de leesbaarheid van het volume en de 
vergroening van de ringfiguur,
- b. ruimte maken voor baaien waarrond bedrijvigheid 
zich concentreert, als havens in relatie met het 
stadsweefsel.

Lousbergmarkt_Gent

# ambachten in de stad

# verweven

Supermarktwonen_Limburg

# grootschalige detailhandel

# wonen

# verweven

Aldi-Vennestraat_Genk

# grootschalige detailhandel

# wonen

# publieke ruimte

Dok Noord_Gent

# bedrijvigheid

# wonen

# verweven
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HET BINNENGEBIED 

PIT

De ontwikkelingen in het bouwblok zijn sterk verschillend 
van elkaar, ze richten zich naar de buitenkant en delen 
ruimte in het hart. 

-a. De tuinen van grondgebonden woningen vormen een 
opgave, te verzoenen aan de binnenkant met de omringende 
functies. Een aantal thema’s staan centraal:

- ruimte voor gedeelde logistiek, parkeren, laden en 
lossen integraal georganiseerd voor bedrijvigheid, 
detailhandel en wonen 
- ruimte voor ontsluiting
- ruimte voor overgangen tussen private tuinen en 
bedrijvigheid 

-b. De platte daken van bedrijven vormen een kans om na te 
denken over onder meer:

- ruimte voor waterrecuperatie en energie
- ruimte voor wonen en buitenruimte op het dak 

HET BINNENGEBIED 

DOORWAADBAARHEID 

De doorwaadbaarheid van de binnengebieden vormt geen 
prioritaire opgave, doch een aandachtspunt in relatie tot 
het verdichten en verweven met woonfuncties. 

- a. Ontsluiting enkel aan de rand van het bouwblok 
het is geenszins de bedoeling om doorsteken te maken 
voor gemotoriseerd verkeer. 

- b. verbindingen doorheen bouwblokken inzetten op zwakke 
weggebruiker, 
- c. de stadsbeken of belangrijke fietsroutes vormen 
aanleidingen om de bedrijvigheid er aan te adresseren 

Standaertsite_Gent

# binnengebied

# bedrijvigheid

Plusoffice_Labo XX_Antwerpen

# binnengebied

Collectief Noord_Basisschool ’t Alberreke_

Antwerpen

# doorwaadbaarheid

Bar Bidon_Gent

# ambachten in de stad

# verweven
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PUBLIEK DOMEIN 
Terugtrekken van de bouwlijn om mee te bouwen aan de 
ring

Private groene ruimtes worden deel van het verruimd publiek 
domein aan de ring of invalsweg 
- a. als verbreding van de stedelijke boulevard door 
kwalitatieve groenruimte om afstand en zichten te maken naar 
het aanpalend commercieel programma. 
 - b. als verbreding van de toegangswegen van de ring naar het 
centrum. 

De zwakke weggebruiker komt op de voorgrond en de 
bebouwing wijkt terug om ruimte te maken voor wonen 
en kleinschalige handelsactiviteiten op de wip tussen 
kern en buitengebied

PROGRAMMA 
Ruimte maken voor bedrijvigheid en wonen in de stad

- a. bedrijvigheid in relatie met de stad
- b. grondgebonden woningen, wonen op functies en 
appartementsgebouwen als overgang tussen verschillende 
schalen

PARKEEROPGAVE  
Met de realisatie van een aantal grotere bouwopgaven 
worden parkings ondergronds gerealiseerd om de kleinere 
bouwopgaven te ontlasten. Op die manier ontstaat meer 
ruimte voor kwalitatieve verdichting en verweving op het 
terrein.

- a. verkeersgenererende functies hebben beter een plaats 
elders
- b. ondergronds parkeren of op het dak en kort parkeren aan 
de straat
- c. ruimte maken voor laden en lossen weg van de straat
- d. ruimte maken voor de fiets thv belangrijke invalswegen

Ontwerpend onderzoek Beleidsplan Centru Roeselare

# publiek domein

# programma

B-Architecten_Frame21_Antwerpen

# verweven

Meta-Architecten_Gummarus_Antwerpen

# verweven

# wonen en bedrijvigheid
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VIER TYPES BOUWBLOKKEN  

HET KLEINSTEDELIJK BOUWBLOK 

VASTSTELLING 

Het kleinstedelijk bouwblok bestaat in hoofdzaak uit 
grondgebonden rijwoningen met een beperkte hoogte en 
het adres aan de straat.

OPGAVEN & KANSEN 

De woonvorm biedt kansen om gezinnen te houden in- of 
aan te trekken naar- de stad. De woonvorm staat evenwel 
onder druk door een toenemende verappartementisering. 
Het behouden en versterken van dat woonaanbod vormt een 
opgave!

HET STEDELIJK BOUWBLOK  

VASTSTELLING 

Het stedelijk bouwblok bestaat uit EEN MIX van 
RIJWONINGEN, WONEN BOVEN FUNCTIES (vaak 
commercieel, maar ook diensten), kleine en middelgrote 
APPARTEMENTSGEBOUWEN, zorgvuldig ingepast of koud 
tegen elkaar. 

OPGAVEN & KANSEN 

In deze bouwblokken is nauwelijks ruimte beschikbaar, de 
kavels grenzen zijdelings en met de rug tegen elkaar. In deze 
context wordt nagedacht over de plint, gestapeld wonen, het 
introduceren van gedeelde ruimte en de doorwaadbaarheid 
van het bouwblok.



771.3. BOUWBLOKKEN

HET RESIDENTIEEL BOUWBLOK  

VASTSTELLING 

Het residentieel bouwblok is samengesteld uit een 
combinatie van GRONDGEBONDEN WONINGEN 
met hun adres aan de straat, één of enkele kleine 
appartementsgebouwen, in sommige gevallen ook 
een (BIJZONDERE) VILLA, een LOODS en een RUIM 
BINNENGEBIED dat zich kenbaar maakt aan de straat. 

OPGAVEN & KANSEN 

Het bouwblok biedt kansen om na te denken over 
nieuwe vormen van grondgebonden woningen als 
verdichtingsstrategie in relatie met de reeds bebouwde rand. 
Op strategische locaties kunnen kleine appartementsblokken 
zorgen voor de nodige densiteit.

HET PRODUCTIEF BOUWBLOK  

VASTSTELLING 

Het PRODUCTIEF BOUWBLOK bestaat uit grondgebonden 
RIJWONINGEN met hun adres aan de straat en brede 
APPARTEMENTSBLOKKEN afgewisseld met grootschalige 
DETAILHANDEL. 

OPGAVEN & KANSEN 

De grootschalige detailhandel en aanverwanten nemen ruimte 
in, ze vormen kansen voor specifieke ontwikkelingen op de 
overgang tussen ring en stadshart. Maar ze leggen tegelijk een 
claim op het achterliggend, vaak kleinschalig stadsweefsel. Het 
vormt een opgave om de verschillende schalen met elkaar te 
verzoenen en te bepalen welk type bedrijvigheid een plaats kan 
krijgen als meerwaarde in relatie met het centrum van de stad. 
“A Good city needs Industry”.
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II. STRATEGIE
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De Stad Roeselare heeft de intentie om het resultaat van dit 
beleidsplan centrum Roeselare te vertalen naar een concreet 
beleidsinstrument dat een referentiekader is voor gewenste 
ontwikkelingen. In deel 1 van het rapport is de ruimtelijke 
visie daartoe uitgewerkt, om vervolgens in dit tweede deel 
van het rapport de strategie uit te zetten om tot een concreet 
beleidsinstrument te komen. Hier wordt verduidelijkt welke 
instrumenten kunnen worden ingezet om de visie uit het eerste 
deel te realiseren en welke stappen daartoe leiden op korte, 
middellange en lange termijn. 

VISIE
Het schema toont hoe de vertaling van ruimtelijke 
visie tot strategie is gebeurd. In de ruimtelijke visie zijn 
verschillende doelstellingen en ontwerpprincipes voor 
de vijf stadsidentiteiten, tien stadswerven en vier types 
bouwblokken geformuleerd.  Deze doelstellingen zijn 
opgenomen in een actieplan, dat als bijlage aan dit rapport is 
toegevoegd. 

ACTIEPLAN
Het actieplan is samen met verschillende Roeselaarse 
stadsdiensten verfijnd om zo realistisch, bruikbaar en 
concreet mogelijk te zijn. Dit actieplan is opgebouwd uit vier 
kolommen: 

- De doelstelling zoals ze is beschreven in de ruimtelijke 
visie (deel 1 van dit rapport). De exacte bewoording is 
overgenomen uit deel 1, om de koppeling ook voor de 
lezer helder te houden.

- In de tweede kolom is de doelstelling omgezet naar 
verschillende acties. Deze acties en de bijhorende 
beschrijving vormen de concrete doorvertaling van de 
doelstelling naar een actie die door de Stad Roeselare 
kan worden genomen.

- Vervolgens vormt de ‘tag’ de derde kolom: om de acties 
te kunnen koppelen aan elkaar, zijn ze geclusterd 
aan de hand van ‘tags’: thema’s of onderwerpen die 
uiteindelijk tot de 10 strategieën hebben geleid.

- Ten slotte is in overleg met de werkgroep van de 
Stad Roeselare ook de actor of de groep van actoren 
benoemd in de vierde kolom. Dit is de dienst of 
organisatie die het meest geschikt is om deze actie op 
te nemen.

STRATEGIEËN
Dit actieplan is een eerste stap: het vormt een bundeling 
van alle acties die ondernomen kunnen worden om de 
doelstellingen te realiseren, maar dit is nog geen strategie. 

Een strategie bepaalt immers hoe de verschillende acties 
zich tot elkaar verhouden, en op welke termijn ze kunnen 
worden uitgevoerd. Dit is ook wat in de volgende stap is 
gebeurd: alle acties met dezelfde ‘tag’ zijn gegroepeerd, en 
vormen samen de 10 strategieën. Deze 10 zijn als “fiches” 
opgemaakt en zijn terug te vinden in hoofdstuk 2.1 ‘Strategie 
Instrumentarium’. De nummering bij de ondertitels die in 
deze fiche is opgenomen, verwijst naar het actieplan in 
bijlage.

AFTOETSING HUIDIG INSTRUMENTARIUM
Vervolgens zijn de 10 strategieën tegen het licht van het 
huidig instrumentarium gehouden. Welke doelstellingen 
uit de ruimtelijke visie kunnen binnen het huidig 
instrumentarium worden gerealiseerd, en welke (nog) 
niet? De bestaande instrumenten die momenteel in 
de stad Roeselare verordenend zijn (APA, BPA’s, RUP’s, 
Stedenbouwkundige verordening, …), maar ook de niet-
verordenende beleidsinstrumenten (GRS, woningtypetoets, 
…) zijn geanalyseerd. Deze analyse is als katern ‘aftoetsing 
huidig instrumentarium’ opgenomen.

PLAN VAN AANPAK INSTRUMENTARIUM
De tien strategieën staan niet op zichzelf. In het plan 
van aanpak voor het instrumentarium (hoofdstuk 2.2) is 
uitgewerkt hoe de 10 strategieën zich toch elkaar verhouden. 
De tien strategieën worden in relatie tot elkaar gebracht en 
definiëren op die manier 4 rollen voor de Stad Roeselare. 
Dit resulteert vervolgens ook in een plan van aanpak voor 
het instrumentarium: in hoeverre kunnen we de visie 
realiseren binnen het huidige instrumentarium, en welke 
aanpassingen zijn noodzakelijk? Wat kan vandaag al, en 
wat niet? Wat zijn de stappen die de Stad Roeselare kan 
zetten op korte, middellange en lange termijn om de visie te 
kunnen realiseren en tegelijk hun bestaand instrumentarium 
veerkrachtiger te maken?
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visie strategie plan van aanpak 
instrumentarium
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2.1 STRATEGIEËN

De ruimtelijke doelstellingen uit het eerste deel zijn 
vertaald naar concrete acties die de Stad Roeselare kan 
ondernemen om de visie zoals ze nu voorligt, te realiseren. 
Deze koppeling is terug te vinden in het actieplan. In dit 
hoofdstuk zijn deze acties geclusterd tot tien strategieën. 
Elk van deze strategieën wordt als fiche weergegeven 
met een aantal slagzinnen die het doel van de strategie 
verduidelijken, een algemene toelichting en de acties 
of principes die bij deze strategie horen. Inspirerende 
referentieprojecten werken de fiche af. 
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De stad wordt door diverse actoren 
gemaakt: ondernemers, startende bedrijven, 
ontwikkelaars en architecten die zorgen 
voor nieuw aanbod op de vastgoedmarkt, 
onderwijs- en zorginstellingen die hun 
campussen uitbouwen, verenigingen die 
bouwen aan ruimte voor vrijetijdsbesteding en 
ontmoeting, ... Het ontwikkelen van de stad is 
niet het privilege van de (stedelijke) overheid. 
Bewoners en ondernemers willen (onderdelen 
van) hun leefomgeving zelf organiseren, 
nemen initiatief en vragen ruimte om de 
stad en haar stedelijkheid vorm te geven. Het 
verder uitwerken van een participatiecultuur 
en het hanteren van een nog sterkere open 
communicatie zorgen voor een grotere kans 
op een duurzame doorvertaling van het 
gewenste beleid. 

Door als stad burgers ook verder 
te stimuleren, te sensibiliseren en 
samenwerkingen en gesprekken te promoten 
in een open communicatiecultuur, vergroot 
het draagvlak voor duurzame ontwikkelingen 
bij de verschillende actoren en bouwen ze mee 
aan de toekomst van Roeselare. Onder meer 
in het kader van een vergunningsaanvraag 
ontstaat zo een dialoog tussen de lokale 
overheid en de (toekomstige) bouwheren 
met als doelstelling om via ruimtelijke 
ontwikkelingen niet alleen economische, 
maar ook maatschappelijke meerwaarde te 
realiseren.

Door als stad nog sterker in te zetten op een open communicatiecultuur, 
kan de klassieke, eerder afwachtende houding tussen stedelijke diensten 
en inwoners worden omgekeerd. Zo gaat men steeds meer in dialoog met 
elkaar, waardoor het draagvlak voor meer duurzame ontwikkelingen 
vergroot en ook (toekomstige) bouwheren mee willen bouwen aan de 
verschillende identiteiten die Roeselare als stad sterker maken.

SPOOR BEWONERS AAN HUN PRIVAAT 
DOMEIN TE ONTHARDEN EN TE 
VERGROENEN TEN VOORDELE VAN DE 
POREUZE STAD (2.2)

Een poreuze stad kan niet enkel worden 
verwezenlijkt door de ontharding en 
vergroening van het publiek domein. Een grote 
meerwaarde voor porositeit, klimaatadaptatie, 
etc. zit juist in het ontwikkelen van de 
buitenruimte op private gronden. Private 
randen kunnen daarom een belangrijke 
invloed hebben op de poreuze stad. 
Bijvoorbeeld de ontharding van voortuinen 
en het aanleggen van geveltuinen, kan een 
aanzienlijke rol spelen in het tegengaan van 
het hitte-eiland effect. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de vergroening van private 
tuinen te verwezenlijken. Enerzijds kan de stad 
dit als een verplichte regelgeving opnemen en 
dit koppelen aan percentages verharding t.o.v. 
niet-verharding (kan enkel worden opgelegd 
wanneer men een vergunningsaanvraag 
indient). Een andere mogelijkheid is met 
de betrokken bewoners (bv. bewoners 
van bouwblokken grenzend aan grote 
groenstructuren) een communicatietraject op 
te starten. Een dergelijk communicatietraject 
kan aftoetsen waarom ontharding van (voor)
tuinen nog niet wordt toegepast, en wat de 
inwoners tegenhoudt om de verharding weg 
te halen. 

Parallel aan het traject kan ook de meerwaarde 
voor de stad worden bepaald. De stad bekijkt 
welke ondersteuning stimulerend kan werken 
om de gewenste doelstellingen te halen door 
bijvoorbeeld: een ‘Plant een boom’-actie, de 
organisatie van groepsaankopen voor groen, 

T O E L I C H T I N G

D O E L

2.1. STRATEGIEËN

1  OPEN 
COMMUNICATIECULTUUR

 ROESELARE ALS GESPREKSPARTNER
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begeleiding van ontwerpen voor voortuinen, 
etc. Op deze manier ontstaat er een 
samenwerking tussen de stedelijke diensten 
en de betrokken bewoners en is er meer kans 
op een duurzaam groenbeheer van de tuinen. 

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN 
VOOR WONEN BOVEN WINKELS IN HET 
KERNWINKELGEBIED. – GA GESPREKKEN 
AAN MET DE HANDELAARS (6.1)

De levendigheid in het kernwinkelgebied komt 
en gaat vandaag met de openingsuren van 
de aanwezige handelszaken. De eenzijdige 
focus op de handelsfunctie is hiervoor de 
grootste reden. Bovengelegen verdiepingen 
staan leeg of worden ingezet voor opslag. Een 
verhoging van de levendigheid kan worden 
teweeggebracht door een verweving van 
commerciële functies en woongelegenheden.
De verweving is niet vanzelfsprekend 
door enkele praktische regelingen. 
Woongelegenheden op verdiep dienen een 
eigen ingang te hebben, wat wil zeggen dat 
een deel van de etalage van de winkel zou 
moeten verdwijnen. 

Het organiseren van brainstormtafels met 
handelaars om tot mogelijke oplossingen te 
komen, kan ervoor zorgen dat er toch een 
verweving tussen beide functies mogelijk is, 
zonder dat het tot verlies voor de handelaars 
leidt. Leg tijdens deze brainstormtafels ook 
andere doelstellingen van de stad op tafel 
(onder meer de bijhorende parkeeropgave) om 
te komen tot nieuwe gedragen oplossingen.  

ORGANISEER EEN ‘GEEF MIJN WIJK EEN 
NAAM’-WEDSTRIJD (17.2)

Opvallend aan Roeselare is de aanwezigheid 
van verschillende wijken in het stadshart. 
Behalve Krottegem hebben deze wijken 
geen naam. Nochtans kan het geven van 
een naam aan bepaalde wijken, voor meer 
betrokkenheid en fierheid zorgen onder de 
bewoners. Zoek de referentie hiervoor binnen 
de eigen stad: #VANRSL is ondertussen een 
sterk (beeld)merk geworden dat de trots bij de 
Roeselarenaar aanwakkert. 

Er is tijd nodig om te komen tot een gedragen 
wijknaam. De dynamische groei hiervan kan 
worden gestimuleerd door de stad tijdens 
een participatietraject. Dit kan enerzijds door 
denktafels te organiseren, maar ook door een 
wedstrijd ‘geef mijn wijk een naam’ te lanceren 
waarbij inwoners potentiële namen kunnen 
insturen die dan tijdens een buurtfeest wordt 
gestemd. Op deze manier kan een wijknaam 
ook bijdragen tot de sociale cohesie van de 
verschillende wijken en voelen bewoners zich 
ook meer betrokken en verantwoordelijk voor 
hun wijk. 

ZORG VOOR EEN AANSPREEKPUNT PER WIJK 
EN STIMULEER WIJKEVENEMENTEN (17.1)

Om de cohesie en de identiteit van de 
verschillende wijken verder te versterken is 
er nood aan een duidelijk aanspreekpunt in 

2.1. STRATEGIEËN



88

T O E L I C H T I N G de wijk. Om een open communicatie tussen 
stad en bewoners zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, is het belangrijk dat de wensen, 
bezorgdheden en gespreksonderwerpen 
zowel vanuit bewoners als vanuit de stad 
worden uitgewisseld. Het actief stimuleren 
van wijkevenementen kan hierbij helpen. 
De Stad kan hieraan meewerken door 
alle condities te scheppen waardoor 
wijkevenementen kunnen doorgaan. Het 
tijdelijk autovrij maken bijvoorbeeld van 
enkele straten of informatie over het 
wijkevenement publiceren in de stadskrant, 
op de website of op social media zal de 
levendigheid van de wijk ten goede komen.

Stad Roeselare kan hier nog verder in gaan 
door bijvoorbeeld een burgerbudget per 
wijk te voorzien. Dit budget moet worden 
besteed aan projecten die de leefkwaliteit en 
vooral de identiteit van de wijk versterken 
en verbeteren. Deze inspanning vanuit 
de stad genereert een betrokkenheid van 
de bewoners die bovendien ook helpt om 
maatschappelijke meerwaarde te creëren.

2.1. STRATEGIEËN
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01
#VANRSL als sterk (beeld)
merk waarbij de trots van 
de Roeselarenaar wordt 
aangewakkerd. Het krijgt ook 
zijn doorwerking in andere 
(ruimtelijke) trajecten zoals de 
‘klimaatswitch’. 

AFB. 02
Burgerbudget Gent. Gent 
maakt net als verschillende 
andere gemeentes (Zulte, 
Kalmthout, Neder-Over-
Heembeek, …), een budget 
vrij om een ideeën, gegroeid 
vanuit de bevolking, in 
werkelijkheid om te zetten.

AFB. 03
Geveltuintjes Merelbeke: 
in Merelbeke bouwen de 
gemeentelijke diensten op 
vraag van de bewoner de 
geveltuin: uitbreken bestaande 
verharding, plaatsen van 
borduren, opvullen met 
teelaarde, plaatsen van een 
klimconstructie in rvs-kabel. 
De bewoner koopt en plant 
zelf aan.

AFB. 04
Makerskwartier Den Haag: 
een straat die in de jaren 
1970-1980 in verval is geraakt 
waardoor winkels de deuren 
hebben gesloten, wordt 
nieuw leven ingeblazen en 
profileert zich vandaag met 
een duidelijke identiteit. In 
het Makerskwartier vind je 
hippe, ambachtelijke ateliers/
winkels waar de ondernemers 
(‘Makers’) zelf ter plaatse hun 
producten maken. 

2.1. STRATEGIEËN
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Een toetsingskader is geen verordend 
instrument, maar biedt de dienst 
vergunningen wel een document/instrument 
dat kan worden ingezet bij vooroverleg. Door 
het hanteren van een toetsingskader gebeuren 
beoordelingen of overlegmomenten minder 
ad hoc en weten (toekomstige) bouwheren 
ook op basis van welke elementen, principes 
of ambities hun vergunningsaanvraag zal 
worden beoordeeld. Het toetsingskader 
wordt dan zowel door de stedelijke dienst 
als door de bouwheer gebruikt. Zij vullen 
het toetsingskader in en geven het project 
scores op verschillende aspecten. Tijdens 
het vooroverleg zal deze beoordeling langs 
beide kanten voer zijn voor het gesprek. 
Door een toetsingskader te hanteren wordt 
ook de cultuur van dialoog en vooroverleg 
(voor de effectieve indiening van een 
vergunningsaanvraag) verder gestimuleerd (zie 
strategie 1). 

Deze manier van werken wordt vandaag al in 
Roeselare gehanteerd onder de vorm van een 
woningtypetoets voor meergezinswoningen in 
functie van de leefbaarheid en woonkwaliteit. 
Deze toets kan worden aangevuld met de 
visie uit dit beleidsplan die nog sterker inzet 
op een ruimtelijke differentiatie binnen de 
hoofdkern en ook kwalitatieve voorwaarden 
vooropstelt voor andere of meer grootschalige 
functies (handel, bedrijvigheid, …) en voor 
binnengebieden.

In deel 1 van dit rapport is een ruimtelijke visie 
ontwikkeld op het niveau van stadsidentiteiten 
en bouwblokken. Wanneer een initiatiefnemer 

De visie ‘beleidsplan centrum Roeselare’ verbeeldt en verwoordt de 
principes die aan de basis liggen van de beeldkwaliteit van het Roeselaarse 
stadscentrum. Vanuit deze principes wordt een toetsingskader opgemaakt 
dat de randvoorwaarden voor ontwikkeling bepaalt en dat wordt ingezet 
om de kwaliteit van aanvragen te beoordelen op hun kwalitatieve bijdrage. 
Het is geen verordenend instrument, maar wordt gehanteerd bij het 
vooroverleg van de vergunningsaanvraag.

een projectvoorstel heeft, kan aan de hand 
van een toetsingskader onder meer worden 
afgewogen of het ontwerp meebouwt 
aan de identiteit van Roeselare (door de 
ligging van het project in een bouwblok dat 
aantakt op één van de stadsstructuren) en 
in overeenstemming is met de ruimtelijke 
draagkracht van het type bouwblok. Dit vormt 
met andere woorden een toetssteen voor de 
‘goede ruimtelijke ordening’. De inhoudelijke 
input voor dit toetsingskader ligt met dit 
beleidsplan centrum Roeselare klaar (voor 
het centrum van de stad), kan aangevuld 
worden met aspecten uit andere visies en 
beleidsdocumenten waar de stad belang aan 
hecht, en vraagt dan enkel nog de vertaling tot 
een instrument. In hoofdstuk 2.2 gaan we hier 
verder op in.

De ruimtelijke visie uit deel 1 benoemt al een 
heel aantal thema’s die een plaats kunnen 
krijgen in het toetsingskader.  

CREËER EEN DYNAMISCHE BOUWLIJN TEN 
VOORDELE VAN MEER ADEMRUIMTE AAN 
HET PUBLIEK DOMEIN (3.1/34.1/37.1/44.1)

Het spelen met de bouwlijn door deze terug 
te trekken op strategische plekken zorgt voor 
accenten in het bebouwd weefsel en geeft het 
openbaar domein ruimte voor groen, lucht, 
licht, etc. Door de dynamische bouwlijn wordt 
niet alleen openheid gecreëerd. Door deze 
vrijgekomen ruimte ook natuurlijk en groen 
in te richten, is er ook meer waterinfiltratie, 
biodiversiteit en verkoeling in de stad. 

T O E L I C H T I N G

D O E L

2  VAN VISIE NAAR  
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 ROESELARE ALS FACILITATOR
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01 en 02
Beeldkwaliteitsplan 
Nijlen: afwegingskader 
als gespreksbasis tussen 
gemeentedienst en bouwheer 
(PlusOffice architects).

Het verschuiven van de voorbouwlijn hoeft 
niet noodzakelijk te betekenen dat de 
achterbouwlijn mee opschuift. Men kan ook 
(en bij voorkeur) kiezen voor compactheid op 
een kleinere footprint.

Dit principe is niet overal van toepassing, 
maar kan worden nagestreefd op strategische 
plekken in het weefsel en kan fungeren als 
aanduiding van een publieke doorsteek of 
de toegang tot achterliggende ontwikkeling 
of in functie van het uitbouwen van de 
verschillende segmenten langs de ring.

HOGERE BOUWHOOGTE TOELATEN OM 
ZO EEN VERBREED PUBLIEK DOMEIN 
TE CREËREN, ‘TOEGANGSPOORTEN’ TE 
ONTWIKKELEN EN DE LEESBAARHEID 
VAN DE BOUWBLOKKEN TE VERBETEREN 
(3.3/11.1/20.1/33.1)

Door herkenningspunten in het bebouwd 
weefsel te bepalen (bijvoorbeeld op hoeken 
van straten en in het bijzonder aan de 
kruispunten van de ring met invalswegen) en 
een hogere bouwhoogte toe te laten, wordt 
meer open ruimte gecreëerd. Daarnaast 
zorgen accenten ook voor de verhoging van de 
leesbaarheid van het stedelijk weefsel en/of 
de ringstructuur.

Wanneer uitzonderingen op hoeken 
worden toegestaan, zullen deze plekken 
zich differentiëren van de rest van het 
bebouwd weefsel, waardoor de identiteit en 
herkenbaarheid verder worden versterkt. Door 
op hoeken andere voorwaarden qua hoogte, 

bouwlijn, vormgeving en diepte te hanteren, 
kan ook het woonaanbod in kleinstedelijke 
bouwblokken verder worden gedifferentieerd. 
In residentiële bouwblokken zijn gestapelde 
woonvormen geen standaard, maar eerder 
een uitzondering op de hoek of bijvoorbeeld 
als aankondiging van het binnengebied. Een 
densere woondichtheid op deze plekken zal 
ook hier de identiteit en leesbaarheid van het 
bouwblok verbeteren.

BEPAAL DE BEELDKWALITEIT AAN DE RING 
AAN DE HAND VAN DE VERSCHILLENDE 
SEGMENTEN EN DOE UITSPRAKEN OVER DE 
BEDRIJVIGHEID LANGS DE RING (7.1)

De bedrijvigheid aan de kleine ring rond het 
centrum van Roeselare, bepaalt vandaag voor 
een groot deel het beeld van de stad. Streef 
bij deze bedrijven naar een meer kwalitatieve 
gevel naar de stadsring (vergroenen parking, 
meerdere bouwlagen, publiciteit, ...) en vertaal 
deze beeldkwaliteit ook in het toetsingskader 
voor de vergunningsaanvragen.

HET TWEELEDIGE VAN DE BOUWBLOKKEN 
LANGS DE RING (13.1)

De bouwblokken gelegen langs de ring hebben 
een dubbele functie. Enerzijds grenzen zij 
aan een infrastructurenbundel waar een 
combinatie van gemotoriseerd verkeer met 
fietsverkeer passeert. Anderzijds grenst 
de andere zijde aan het woonweefsel in 
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het centrum van Roeselare. Toekomstige 
projecten of renovaties van bestaande 
bedrijven, moeten rekening houden met deze 
tweeledigheid. Grootschalige functies dienen 
aan de ringzijde te worden georganiseerd. 
Kleinschaligere functies kunnen aansluiten op 
het woonweefsel.

STIMULEER ACTIEF EEN VERBREED 
WOONAANBOD IN COMBINATIE MET 
BASISVOORZIENINGEN IN KLEINSTEDELIJKE 
BOUWBLOKKEN (25.1)

In het kleinstedelijk bouwblok is de 
hoofdfunctie wonen, waarbij nevenfuncties 
zoals basisvoorzieningen of praktijken 
worden toegelaten. Een actief onderzoek 
naar de verbreding en diversifiëring van het 
woonaanbod (andere woonvormen zoals co-
housing) is cruciaal, maar de woonopgave is 
kleinschalig en beperkt in aantal per kavel.

VERWEEF COMMERCIËLE FUNCTIES MET DE 
WOONFUNCTIE OM DE LEVENDIGHEID TE 
GARANDEREN (31.1)

Het stedelijk bouwblok wordt gekenmerkt 
door de verweving van commerciële functies 
en wonen. De combinatie van beide functies 
zorgt voor een verhoogde levendigheid, 
ook na sluitingstijd. De functievermenging 
en -verweving dragen bij tot een levendig 
stadshart voor bewoner en bezoeker. Het is 
belangrijk om deze functies in het stadshart 

te blijven voorzien en deze actief hier aan te 
trekken en te faciliteren. 

ZET IN OP HET VERWEVEN VAN WONEN MET 
FUNCTIES DIE VERENIGBAAR ZIJN MET EEN 
WOONOMGEVING. DE WOONKWALITEIT 
BLIJFT PRIMEREN (38.1)

Het residentieel bouwblok wordt gekenmerkt 
door een minder grote dynamiek in 
vergelijking met andere types bouwblokken. 
Om de levendigheid te vergroten, kunnen 
functies die verenigbaar zijn met een 
woonomgeving in deze bouwblokken worden 
ingebracht. Deze aanvullende functies worden 
best zo zichtbaar mogelijk ingepland. Zo 
vergroten ze maximaal de levendigheid met 
een minimale impact op het wonen. Belangrijk 
is dat deze functies geen verkeersgenererend 
effect hebben (bijvoorbeeld supermarkten). 
Het residentieel bouwblok heeft immers een 
goede leefkwaliteit en -omgeving.

OPTIMALISEER HET RUIMTELIJK 
RENDEMENT VAN GROOTSCHALIGE 
DETAILHANDEL (40.1)

Het huidig ruimtebeslag van de grootschalige 
detailhandel is enorm door de beperkte 
bouwhoogte. Het ruimtebeslag moet worden 
geoptimaliseerd door: gestapeld bouwen te 
stimuleren, parkeren onder of op het gebouw 
te promoten, dakoppervlakken als bruikbare 
ruimte te beschouwen, etc. Ook het verweven 

2.1. STRATEGIEËN
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van handel met wonen, kantoren, etc. kan 
ingezet worden om het ruimtelijk rendement 
te optimaliseren.

VERWEEF IN DE PRODUCTIEVE 
BOUWBLOKKEN DE GROOTSCHALIGE 
DETAILHANDEL MET AMBACHTEN, MAAK- 
EN HERSTELECONOMIE (40.2)

De perceelsgrootte en bebouwing binnen het 
productief bouwblok zijn zeer divers. Ruimten 
voor ambachten, ateliers, werkplaatsen, co-
working, ... die een 'tussenschaal' hebben, 
kunnen voor een geleidelijke overgang zorgen 
tussen de grootschalige detailhandel en het 
bestaande woonweefsel. Deze functies dragen 
ook bij tot de leefkwaliteit in het bouwblok. 
Organiseer deze functies bij voorkeur rond 
een collectief terrein ('baaien').

OPTIMALISEER VERWEVING TUSSEN 
GROOTSCHALIGE BEDRIJVIGHEID EN 
HET WOONWEEFSEL, MAAR KOESTER 
EN VERSTERK DAARBIJ HET BESTAANDE 
WOONWEEFSEL (40.3/45.1)

Het productief bouwblok onderscheidt zich 
door de verschillende functies. Het verweven 
van bedrijvigheid en wonen kan op het eerste 
zicht voor conflicten zorgen, maar maakt ook 
deel uit van het leven in een stad. De juiste 
harmonie en verhouding tussen beide functies 
vinden, is belangrijk. Bewaak het evenwicht 
tussen verschillende schalen van bebouwing 

2.1. STRATEGIEËN

en introduceer nieuwe woonvormen als 
overgang naar het omringend weefsel. De 
combinatie van grootschalige bedrijvigheid en 
kleinschalig woonweefsel brengt uitdagingen 
op vlak van privacy en begrenzing met zich 
mee. Grootschalige bedrijvigheid moet 
optimaal worden gericht naar de ring, terwijl 
het achterliggend woonweefsel zoveel 
mogelijk moet worden gevrijwaard.
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Tijdens het overleg met de stadsdiensten 
zijn er een aantal elementen uit de visie 
aangehaald die zo belangrijk zijn voor de 
identiteit en kwaliteit van Roeselare, dat 
het wenselijk is om deze een juridische, 
verordenende kracht te geven. Deze 
principes kunnen in de (herziening van 
de) gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening worden opgenomen. De 
onderstaande principes vloeien voort uit de 
ruimtelijke visie die in het eerste deel van dit 
rapport is toegelicht, voornamelijk vanuit het 
bouwblokkenonderzoek. Uiteraard zal een 
herziening van de bestaande verordening uit 
veel meer dan enkel deze elementen bestaan.

Bij het opstellen van de verordening is 
het van belang verder te denken dan de 
klassieke aanpak. Een verordening kan ook 
een wervend document zijn waarbij klassieke 
regels gekoppeld worden aan een heldere 
toelichting (en afbeeldingen) die voor de 
burger verduidelijken waarom bepaalde 
aspecten worden opgelegd of net niet 
worden toegelaten. Het is immers doordat 
elke (toekomstige) Roeselarenaar als een 
‘goede huisvader’ aandacht schenkt aan zijn 
eigen huiskavel, dat Roeselare verder zal 
ontwikkelen als aangename stad. In de huidige 
verordening is deze manier van werken al in 
een aantal artikels gehanteerd. Ga daarop door 
en werk dit uit voor de volledige verordening.

Om verschillende principes en ambities van de visie beleidsplan centrum 
Roeselare te kunnen doorvertalen naar verordenende voorschriften, dient 
de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening te worden herzien. De 
herziening van de verordening gaat hand in hand met het hanteren van 
een open communicatiecultuur om als stad niet alleen verordenend op te 
treden, maar ook voldoende te stimuleren en sensibiliseren.

ZET IN OP GROENE PERCEELSGRENZEN (2.1)

De perceelsgrens tussen het privaat en publiek 
domein is een belangrijk aandachtspunt voor 
de vormgeving van een groene, publieke 
ruimte. Ook levende, groene perceelsranden 
kunnen bijdragen tot de versterking van de 
groene structuur in de stad. Deze groene 
structuur zorgt voor zowel biodiversiteit, 
aaneengesloten groenzones, zichtgroen, 
etc. Neem 'levende hagen' op in de 
verordening i.p.v. afsluitingen in hout, steen, 
plaatmateriaal, metaaldraad, ... om zo ook de 
straatkanten aantrekkelijker te maken. 

STEDELIJKE FUNCTIES ALS LOKALE 
MEERWAARDE – CREËER ACTIEVE PLINT OP 
SCHAAL VAN HET BOUWBLOK (3.2/21.1/27.2)

De invulling van het gelijkvloers van een 
bouwblok draagt rechtstreeks bij tot de 
belevingskwaliteit van het openbaar domein. 
Door actieve functies onder te brengen achter 
de gevels die aan het publiek domein grenzen 
(vb. verblijfsruimtes, handel, horeca, etc.) 
wordt het openbaar domein levendiger. De 
connectie tussen private ruimte en de straat 
zorgt voor een hogere dynamiek, veiligheid 
en een sneller gebruik van het openbaar 
domein door kinderen en jongeren. Inpandige 
garages en opbergfuncties zorgen net voor 
een afgesloten gelijkvloers en stimuleren 
de levendigheid niet. Het vermijden van 
inpandige garages en het stimuleren van 
leefruimten (keuken, bureauruimten, etc.) aan 
de straatzijde van het gelijkvloers, zal voor 

T O E L I C H T I N G

D O E L

3  GEMEENTELIJKE 
STEDENBOUWKUNDIGE  
VERORDENING ROESELARE ALS FACILITATOR

2.1. STRATEGIEËN
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01 en 02
Bouwcode Mortsel als een 
helder en communicatief 
document  ter herziening 
van de algemene 
stedenbouwkundige 
verordening (Voorland & 
Maat-ontwerpers).

meer levendigheid op het openbaar domein 
zorgen. 

Echter blijft het organiseren van woonfuncties 
aan de straatkant met smalle voetpaden geen 
evidentie. Het terugtrekken van de effectieve 
bouwlijn en het creëren van een groene 'gevel' 
ter hoogte van de bouwlijn creëert een soort 
voortuin voor de bewoners die kan dienen 
als buffer tussen de leefruimte en de smalle 
voetpaden.

Pak het huidige artikel ‘contact met de straat’ 
in de verordening aan om de levendigheid 
van het straatbeeld te versterken. Waar nodig 
moet dan de parkeernorm worden herzien.

ONDERZOEK DE POTENTIES VAN HET 
WARMTENET IN FUNCTIE VAN DE 
VERDICHTINGSOPGAVEN IN DE STAD OM 
DOELGERICHT HET NET UIT TE BOUWEN (4.1)

Het warmtenet is een troef van en voor 
Roeselare en een belangrijk element in de 
hernieuwbare energievoorziening van de stad. 
Deze troef kan worden versterkt door het 
warmtenet verder uit te bouwen. Hiervoor 
moet enerzijds de zoektocht naar producenten 
(grote en kleine warmtebronnen) en anderzijds 
ook de zoektocht naar consumenten 
(groepswoningen en grotere functies), 
worden verder gezet om het systeem van het 
warmtenet rendabel te houden. Het inzetten 
van stedelijke functies als aantakkingen op het 
bestaande warmtenet, kan het systeem enkel 
versterken. 

Het voordeel van inzetten op een warmtenet 
als hernieuwbare energie is dat het in 
de toekomst ook kan worden gebruikt 
voor koeling van gebouwen. Veranker dit 
warmtenet nog sterker dan momenteel in de 
verordening het geval is.

ZET IN OP DE TRANSITIE VAN DUURZAME 
BEDRIJVEN (8.3)

De nabijheid van de Kanaalzone ten opzichte 
van het centrum brengt een opgave voor de 
bedrijven met zich mee. Het systematisch 
inzetten op het verduurzamen van bedrijven 
is noodzakelijk. De verordening kan ook 
voorwaarden stellen over o.a. groennorm, 
waterinfiltratie, wateropvang en berging, etc. 
op het privaat domein van deze bedrijven.

LAAT TWEE KAVELS SAMENNEMEN OP 
SMALLE PERCELEN (20.2/27.1)

Twee kavels kunnen worden samengenomen 
op voorwaarde dat de grondgebonden woning 
het hoofdtype blijft, eventueel in combinatie 
met een praktijk of een tweede (andere) 
woonvorm. Door het samennemen ontstaat 
een kans tot vormelijke uitzonderingen zoals 
een hoogte-accent, een andere dakvorm, een 
bouwlijn die in functie van gevelgroen naar 
achter wordt geplaatst of doorgangen naar het 
binnengebied.

In het stedelijk bouwblok wordt het 
samennemen van kavels onder bepaalde 

2.1. STRATEGIEËN
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voorwaarden toegelaten. Wanneer via een 
collectief project twee kavels zorgen voor een 
actieve plint, zal dit worden toegelaten. Op 
deze manier wordt er gestreefd naar meer 
interactie tussen het openbaar domein en het 
private leven.

BEPERK DE UITBOUWEN RICHTING HET 
BINNENGEBIED OM VERDERE VERHARDING 
EEN HALT TOE TE ROEPEN EN KOPPEL HIER 
VOORWAARDEN VOOR GROENDAKEN AAN 
(23.1)

Het beperken van de uitbouwen richting de 
binnengebieden roept niet enkel een halt 
toe aan de verdere verharding, maar ook aan 
de verrommeling van de binnengebieden. 
Door hiervoor strengere voorwaarden op te 
leggen en aan mogelijke/beperkte uitbouwen 
ook een verplichting van groendaken te 
koppelen, zal de leefkwaliteit in het bebouwd 
weefsel verhogen. Dit sluit aan bij de intentie 
van Roeselare om een 'groene daken-
stad' te worden en zo slimme energie en 
stadslandbouwprojecten te genereren. 

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR 
GECLUSTERD PARKEREN IN OF ROND 
BINNENGEBIEDEN (39.1)

Het ontlasten van binnengebieden vereist een 
onderzoek naar alternatieve mogelijkheden 
om de parkeeropgave op te lossen. 
Alternatieven zoals geclusterd parkeren, 
inrichten van parkeerhavens op privaat of 

publiek domein, etc. Neem dit waar mogelijk 
ook op in de verordening: alternatieve vormen 
met parkeren kunnen ook in aanmerking 
komen om de parkeernorm te halen.

GEEF GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL EEN 
VOORGEVEL NAAR EN RUIMTE AAN DE RING 
(41.1)

De grootschalige detailhandel krijgt een 
adres aan de ring, niet aan invalswegen of het 
achterliggend stadsweefsel. De positie van de 
bouwlijn draagt bij aan de leesbaarheid van het 
volume en de vergroening van de ringfiguur.

BENUT PLATTE DAKEN VAN BEDRIJVEN 
VOOR ENERZIJDS WATERRECUPERATIE 
EN ENERGIE , MAAR ANDERZIJDS OOK ALS 
GROENDAK (42.1)

Platte daken worden vandaag in de stad nog 
teveel als restruimte beschouwd. Nochtans 
biedt deze oppervlakte ook heel wat potenties. 
Platte daken gebruiken voor waterrecuperatie 
of het inzetten voor de opwekking van 
energie zal de klimaatbestendigheid van 
de stad verbeteren. Anderzijds kan het plat 
dak ook worden beschouwd als verlengde 
buitenruimte en worden ingericht als 
groendak.

2.1. STRATEGIEËN

T O E L I C H T I N G
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ZET DE KWALITEITSKAMER 
IN BIJ DE BEOORDELING VAN 
VERGUNNINGSAANVRAGEN AAN DE 
STADSWERVEN EN NEEM DEZE MANIER VAN 
WERKEN OP IN DE VERORDENING (19.3)

De ontwikkelingen in de 10 stadswerven (zie 
verder) zullen een grote impact hebben op 
het hele stadshart van Roeselare en de lat 
ligt er hoog: ze moeten ook bijdragen aan de 
toekomstige identiteit van de stad. 
Om de kwaliteit van de toekomstige 
ontwikkelingen in de 10 stadswerven 
voldoende te bewaken, wordt een adviserende 
multidisciplinaire kwaliteitskamer ingezet bij 
de beoordeling van de vergunningsaanvragen. 
Zo wordt externe expertise ingebracht 
bij de beoordeling van deze strategische 
projecten. De inzet van de kwaliteitskamer 
voor de 10 stadswerven wordt ingeschreven 
in de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening. 

Naast de bovenstaande elementen die 
voortvloeien uit de principes van de 
ruimtelijke visie, zijn er ook een aantal 
aspecten die tijdens de aftoetsing met 
het huidig instrumentarium aan het licht 
zijn gekomen. Bij de herziening van de 
algemene stedenbouwkundige verordening 
en bij uitbreiding bij de opmaak van andere 
verordenende instrumenten (zoals RUP), is het 
belangrijk om volgende thema’s ook mee te 
nemen:

- Parkeernorm: De verplichting van 
garages in smalle gevels is misschien 
wel een positief gegeven op het vlak van 
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parkeerdruk in de buurt, maar tegelijk kan 
dit de levendigheid van het straatbeeld in 
het gedrang brengen.

- Boom- of groennorm: Door het concreet 
benoemen van een groennorm en nieuwe 
ontwikkelingen die hier niet aan kunnen 
voldoen een compensatievergoeding te 
laten storten in bijvoorbeeld een stedelijk 
bomenfonds, kan men als stad een sterker 
groenbeleid voeren. Het afwijken van de 
norm en het storten van de vergoeding 
kan enkel wanneer blijkt dat de voorziene 
hoeveelheid groen niet noodzakelijk 
of nuttig is (bijvoorbeeld door een 
nabijgelegen groenstructuur).

- Aandacht voor kwalitatieve 
fietsstalplaatsen: In het verleden en 
vandaag ging en gaat er veel aandacht 
naar het parkeren van voertuigen. Aan 
de kwalitatieve invulling en de locatie 
van fietsstalplaatsen wordt minder 
aandacht besteed. Nochtans vereist het 
idee ‘auto eerder te gast’ ook de nodige 
aanpassingen aan de fietsstalplaatsen. 
De evolutie van de (elektrische) fiets 
zorgt ook voor een grotere bezorgdheid 
over het veilig stallen van de fietsen. 
Inwoners willen met een gerust hart hun 
fiets achterlaten, waarbij ze weten dat hij 
veilig en ongeschonden zal blijven. Neem 
daarom ook normen op in de verordening 
over de kwaliteit van fietsstalplaatsen.
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Een Integraal Plan Openbaar Domein is 
een handleiding voor de vormgeving en 
aanleg van het openbaar domein. Een IPOD 
bevat een algemene huisstijl voor de stad 
waarbij het gebruik van dezelfde materialen, 
straatmeubilair, kleurenpalet, maar ook 
boomsoorten en planten voor een grotere 
eenheid en leesbaarheid van de publieke 
ruimte zorgen. Daarnaast werkt de IPOD ook 
een toetsingskader uit voor de verschillende 
straten, pleinen, … van het openbaar 
domein. Deze worden onderverdeeld 
in diverse types met elk een specifieke 
wegprofilering, aankleding en materialisatie 
binnen de algemene huisstijl. Zo kan bv. het 
kernwinkelgebied een duidelijk ander profiel 
krijgen dan de omliggende wijken of kunnen 
de segmenten van de kleine ring binnen één 
huisstijl, toch divers worden aangepakt.

De kracht van een IPOD als instrument schuilt 
in de integrale aanpak voor het openbaar 
domein. Deze integrale aanpak vereist 
een voorafgaande visie over het openbaar 
domein. Onderzoek naar de gewenste 
beeldtaal of huisstijl van het openbaar domein 
is noodzakelijk voordat deze kan worden 
vastgelegd in de IPOD zelf. In het centrum van 
Roeselare zijn enkele specifieke plekken die 
extra aandacht vragen bij de ontwikkeling van 
een beeldtaal.

Het openbaar domein is een belangrijke identiteitsdrager voor Roeselare. 
Door de opmaak van een Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD) kan er 
meer samenhang worden gecreëerd in de inrichting van het openbaar 
domein met een heldere beeldtaal en tegelijk ingezet worden op 
ontharding en vergroening.

ONTWIKKEL EEN HELDERE BEELDTAAL 
VOOR DE VERSCHILLENDE PLEINEN 
EN GEBRUIK DIT ALS STRUCTUREREND 
ELEMENT IN HET CENTRUM (6.2)

In het centrum van Roeselare zijn er 
enkele pleinen aanwezig (o.a. Grote Markt, 
Botermarkt, De Coninckplein, etc.) die in het 
verleden onafhankelijk werden vormgegeven. 
De Stad Roeselare is vandaag al bezig met 
verkennende studie rond de pleinen in het 
centrum, waarbij een verbetering wordt 
gezocht tussen de uniformiteit en de 
verbondenheid van de verschillende pleinen.

ONTWIKKEL EEN HELDERE BEELDTAAL 
VOOR HET OPENBAAR DOMEIN 
VAN HET KERNWINKELGEBIED 
(HOOFDWINKELSTRAAT EN NEVENSTRATEN) 
(6.3)

Het kernwinkelgebied is beleidsmatig goed 
afgebakend, maar ook ruimtelijk zal een 
heldere beeldtaal de leesbaarheid van het 
kernwinkelgebied vergroten. Bezoekers 
vinden op deze manier makkelijker hun 
weg en weten waar ze precies moeten zijn 
voor hun eigen noden. De Ooststraat is een 
belangrijke groene en brede drager die wordt 
verbonden met verschillende kleinere straatjes 
en doorgangen. In het kernwinkelgebied dient 
te worden ingezet op voetgangers met brede 
voetpaden en autovrije straten.

T O E L I C H T I N G

D O E L

4  IPOD — INTEGRAAL PLAN 
OPENBAAR DOMEIN

 ROESELARE ALS BOUWHEER
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01
Secchi Vigano - Along the 
Dijle - uniforme aanleg (zowel 
verharde als onverharde 
materialen) langs de Dijle in 
het centrum van Mechelen. 
AFB. 02
Integraal Plan Openbaar 
Domein (IPOD) - 
Gent - richtlijnen voor 
groenvoorzieningen in de stad.

ZORG VOOR EEN RUIMTELIJKE VERTALING 
VAN HET KARAKTER VAN DE WIJK IN HET 
PUBLIEK DOMEIN (18.1)

Bij de definiëring van de verschillende wijken 
en bij het versterken van de identiteit van 
elke wijk door een specifieke naamgeving 
zal ook een heldere specifieke beeldtaal 
van het publiek domein hieraan bijdragen. 
Stem de richtlijnen voor de vormgeving van 
het publieke domein af op de identiteit van 
de verschillende wijken. Dit vertaalt zich 
niet noodzakelijk in een volledig andere 
vormgeving van de publieke ruimte, maar 
kan ook inzetten op een uniek karakter van 
specifieke elementen binnen deze vormgeving 
(vb.: andere vorm van verlichting of andere 
beplanting).
 

BEVESTIG DE HUIDIGE BEELDKWALITEIT 
VAN DE KANAALZONE (8.1)

De Kanaalzone is een deel van het centrum 
met een erg specifiek mineraal karakter. De 
watergebonden bedrijvigheid blijft ook in 
de toekomst hier zijn plek vinden, waardoor 
er sterk moet worden ingezet op de juiste 
beeldkwaliteit voor de hele Kanaalzone. De 
huidige minerale identiteit van het openbaar 
domein is een sterkte van deze zone en dient 
behouden te blijven en explicieter gemaakt te 
worden in de toekomst.

WERK EEN VISIE UIT OM DE PUBLIEKE 
RUIMTE VAN VERSCHILLENDE 
IDENTITEITSDRAGENDE BOUWBLOKKEN TE 
VERGROENEN EN DE VERBINDING TE MAKEN 
TUSSEN DEZE ZONES. (15.1)

In het centrum van Roeselare zijn enkele 
belangrijke en grootschalige bouwblokken 
aanwezig. Ze hebben een belangrijke identiteit 
die kan bijdragen aan het publiek domein 
van de stad. Het vergroenen van deze 
bouwblokken en het inzetten op onderlinge 
verbondenheid als netwerk, kan het publiek 
domein in de stad versterken. Zorg ervoor dat 
in de IPOD de beeldkwaliteit van het openbaar 
domein van deze bouwblokken uitdrukkelijk is 
bepaald:

1. Spoorpark met recent gerealiseerde 
TRAX en toekomstige woonomgeving

2. Cultuurcluster De Spil
3. Campuspark met verschillende 

schoolinstellingen
4. De kaaien van de kanaalzone
5. De aaneengesloten restruimte rond de 

Borro-site.

CREËER EEN DYNAMISCHE BOUWLIJN 
OM HET OPENBAAR DOMEIN VERDER TE 
VERSTERKEN, TEN VOORDELE VAN MEER 
ADEMRUIMTE AAN HET PUBLIEK DOMEIN 
OF OM STRATEGISCHE PLEKKEN TE 
BENADRUKKEN (3.1/37.1/T3)

De kwaliteit van het openbaar domein wordt 
mee bepaald door de aangrenzende private 
eigendommen. De connectie tussen het 
openbare en het private deel is erg belangrijk 
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in stedelijke gebieden. Het is daarom 
interessant om op strategische plekken een 
meer dynamische bouwlijn (het niet altijd 
bouwen tot op de rooilijn) te hanteren.

Het terugtrekken van de bouwlijn op 
strategische plekken zorgt voor een groter 
gevoel van openheid en meer ‘ademruimte’ 
aan het publiek domein. Door de vrijgekomen 
ruimte ook natuurlijk en groen in te 
richten, wordt niet alleen meer openheid 
gecreëerd maar zijn er ook meer kansen voor 
waterinfiltratie, biodiversiteit en verkoeling, 
het versterken van de sociale interacties, etc.

ONTWIKKEL VERDER DE STADSRING ALS 
GROENE BOULEVARD DOOR VARIATIES IN DE 
BOUWLIJN (10.1)

Roeselare wil de ringstructuur verder 
optimaliseren. Deze optimalisatie mag 
zich niet enkel beperken tot de mobiliteit 
en verkeersleefbaarheid, maar kan ook de 
beeldkwaliteit van de ring meenemen. Hierbij 
staat de vergroening van de ring zelf centraal. 
Maar ook plaatselijke verbredingen van de 
ring, het vergroenen van voortuinen en betere 
verbindingen met aanpalende parken, kunnen 
zorgen voor licht en lucht.

2.1. STRATEGIEËN

T O E L I C H T I N G
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ONTWIKKEL EEN VISIE  
OP DE 10 STADSWERVEN  
EN MAAK DEZE KENBAAR

De tien stadswerven zijn beeldbepalend 
voor het centrum en zijn hefbomen voor de 
toekomstige ontwikkeling van de stad. Net 
door hun sleutelpositie in het stadsweefsel, is 
het belangrijk om de 10 stadswerven concreet 
te benoemen en er een programma van eisen 
of zelfs een visie voor te ontwikkelen. 

De 10 stadswerven zijn echter vaak ook (deels) 
in private handen. Het bewaken en sturen 
van de kwalitatieve ontwikkeling van deze 
10 werven is daarom zeer belangrijk. De stad 
ontwikkelt best proactief een programma 
van eisen op deze stadswerven zodat ze een 
kader heeft om met private ontwikkelaars in 
overleg te gaan. Door als stad op voorhand 
een programma van eisen op de stadswerven 
te definiëren, moet er niet ad hoc worden 
gereageerd wanneer er een concrete vraag 
van een bouwheer aan de stadsdiensten wordt 
gericht.

NEEM DE VISIE OP DE STADSWERVEN MEE 
OP IN HET TOEKOMSTIG BELEIDSPLAN 
RUIMTE ROESELARE (= HERZIENING GRS) 
(19.2)

De Stad Roeselare moet ook duidelijk maken 
aan eigenaars, ontwikkelaars en het brede 
publiek dat ze nauw zal toekijken op de 

In het onderzoek ‘beleidsplan centrum Roeselare’ zijn 10 opmerkelijke 
stadswerven in Roeselare aangeduid. Deze zones vormen een hefboom 
voor toekomstgerichte ontwikkeling van het stadscentrum en kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en identiteit van de 
stad Roeselare. Deze zones zijn belangrijk om als stad op de radar te 
houden. De stad kan enerzijds de stadswerven zelf ontwikkelen of de 
kwaliteitskamer inzetten bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. 

ontwikkelingen in deze gebieden, net door 
hun belang voor de stad. De 10 stadswerven 
en de hoofdlijnen van het programma van 
eisen of de visie worden m.a.w. best kenbaar 
gemaakt. Dit kan door de 10 stadswerven op te 
nemen in een beleidskader van het toekomstig 
beleidsplan ruimte Roeselare (BRR). 

Omdat de opmaak van dit BRR enige tijd in 
beslag kan nemen, is het wel belangrijk om 
voor de meest urgente stadswerven (bv. 
omgeving van de Ronde Kom) vandaag al een 
visie te ontwikkelen en deze te gebruiken 
als beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening. 

Op korte termijn kunnen de stadswerven 
algemeen ook op kaart worden gezet door 
ruchtbaarheid te geven aan de stadswerf 
door bijvoorbeeld het inzetten op tijdelijke 
invullingen, een burgerbudget, aanpakken van 
kleine quick-wins, etc. 

ZET DE KWALITEITSKAMER 
IN BIJ DE BEOORDELING VAN 
VERGUNNINGSAANVRAGEN AAN DE 
STADSWERVEN (19.3)

De ontwikkelingen in de 10 stadswerven zullen 
een grote impact hebben op het hele stadshart 
van Roeselare en de lat ligt er hoog: ze moeten 
ook bijdragen tot de toekomstige identiteit 
van de stad. 

Om de kwaliteit van de toekomstige 
ontwikkelingen in de 10 stadswerven 
voldoende te bewaken, wordt een adviserende 

T O E L I C H T I N G

D O E L

5  STADSWERVEN  
VAN ROESELARE

 ROESELARE ALS BOUWHEER
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R E F E R E N T I E S AFB. 01
Voor de noordelijke 
stationsomgeving van 
Roeselare (1 van de 
stadswerven - spoorpark) is 
een masterplan van BUUR 
reeds voorhanden.

AFB. 02
De ontwikkeling van de 
TRAX-site naar een ontwerp 
van BUUR toont de eerste 
realisatie van één van de 
stadswerven.

multidisciplinaire kwaliteitskamer ingezet bij 
de beoordeling van de vergunningsaanvragen. 
Zo wordt externe expertise ingebracht 
bij de beoordeling van deze strategische 
projecten. De inzet van de kwaliteitskamer 
voor de 10 stadswerven wordt ingeschreven 
in de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.  

NEEM EEN PROACTIEVE HOUDING AAN 
DOOR ALS STAD ZELF, WAAR MOGELIJK, 
DELEN VAN DE STADSWERVEN TE 
ONTWIKKELEN (19.4)

De Stad Roeselare kan de stadwerven niet 
alleen op de radar houden en een visie 
ontwikkelen, ze kan ook de visie (deels) 
zelf tot uitvoering brengen. Zo kan de stad 
bijvoorbeeld al overgaan tot de ontwikkeling 
van het openbaar domein conform de 
ontwikkelde visie, kunnen delen worden 
opgekocht, etc. Door zelf tot ontwikkeling 
over te gaan, kan de stad immers de 
toekomstige evolutie van de stadswerven 
nog meer sturen en heeft ze een sterkere 
onderhandelingspositie. 

Deze proactieve houding sluit aan bij het 
profiel van de ‘stadsontwikkelaar’ die zal 
instaan voor de kwalitatieve coördinatie van 
stadsontwikkelingsprojecten.

2.1. STRATEGIEËN
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Elke stad kan vanuit zijn (ontstaans)
geschiedenis een verhaal over de relatie 
tussen stad en water vertellen. Het verhaal 
van elke stad is uniek, ook het verhaal van 
Roeselare met de vele beeklopen, de Mandel, 
het Kanaal etc. Ter hoogte van de vele 
ingebuisde waterlopen is dit verhaal vandaag 
niet leesbaar, maar op andere plaatsen 
– De Grote Bassin, het Kanaal - wel. Het 
openleggen van waterlopen is belangrijk als 
klimaatadaptieve maatregel, maar geeft ook 
aanleiding tot een uitgebreider en groener 
openbaar domein. Dit beleidsplan heeft niet 
de intentie om alle ingebuisde beken open 
te leggen, wat overigens ook niet realistisch 
is. Wel moet er worden nagestreefd om op 
een aantal strategische plekken de lat hoog 
te leggen en deze visie op de waterlopen ook 
duidelijk te maken aan (potentiële) bouwheren. 

ZORG VOOR EEN VISIE OP WATERLOPEN IN 
ROESELARE (1.1)

Geografisch gezien ligt Roeselare in een dal 
waardoor het extra overstromingsgevoelig is 
bij hevige neerslag. In het verleden werden 
bijgevolg omwille van de overstromingen 
en om het bebouwd weefsel verder uit te 
bouwen, heel wat beken en waterlopen 
ingebuisd. Het inbuizen van waterlopen is 
echter maar een artificiële oplossing. Door 
de nog extremere regenval en de extreme 
verharding van het openbaar domein (en dus 
een versnelde afvoer van het regenwater) 
krijgt Roeselare nog steeds te maken met 

Water kan een identiteitsdrager zijn in het openbaar domein, die 
tegelijk ook aanleiding geeft tot een groener karakter en een betere 
klimaatrobuustheid van de stad. In Roeselare zijn nog heel wat potenties 
om het waterverhaal vanuit een circulair denken ook de beeldkwaliteit 
van de stad te laten versterken. Het ontwikkelen van een uniforme 
visie op water kan worden uitgewerkt als beleidskader, wat later in het 
beleidsplan ruimte Roeselare kan worden opgenomen.

overstromingen. Deze ‘kwantitatieve’ vraag 
(meer ruimte voor water) kan optimaal worden 
gekoppeld aan een kwalitatief verhaal: het 
openleggen van enkele waterlopen zorgt niet 
alleen voor een betere klimaatadaptatie, maar 
kan ook een trekpleister voor inwoners zijn.

Algemeen is er in Roeselare een technisch 
onderzoek nodig naar de mogelijkheden om 
de verschillende waterstructuren opnieuw 
de ruimte te geven die ze verdienen. 
Bij ontwikkelingen van verschillende 
bouwblokken kunnen potenties ontstaan om 
waterlopen weer open te leggen, in te richten 
als publiek domein en zo bij te dragen aan de 
poreuze stad. Dit idee werd reeds opgepikt 
bij de toekomstige ontwikkelingen van de 
voormalige Heilig Hart site. Als het technisch 
nog niet mogelijk is, dan is het toch belangrijk 
om het verhaal van het watersysteem 
wel zichtbaar te maken. Dit kan door het 
behouden van de ingebuisde beek, maar het 
waterverhaal te duiden door een tweede 
groenblauw netwerk bovenop of net naast de 
ingebuisde beek uit te werken (zoals in het 
Vlietenplan van de stad Mechelen). Zo wordt 
de ruimte voor water vandaag al verzekerd 
en kunnen toekomstige bouwprojecten hier 
maximaal rekening mee houden.
Op termijn zou de beleidsvisie op water 
of het waterplan kunnen evolueren 
naar een monitoringsysteem waarin het 
volledige watersysteem van de binnenstad 
is opgenomen, zodat afhankelijk van de 
weersverwachting extra water opgeslagen 
wordt of de bufferbekkens tijdelijk geloosd 
worden om grote watertoevoeren op te 
vangen. Hiervoor is een technische studie 
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01
Lange Heergracht in Mechelen 
als deel van het Vlietenplan. 

AFB. 02
Sint Jansbeek Arnhem – 
Buro Poelmans Reesink. De 
beek is een aanjager voor 
de herontwikkeling van 
het wederopbouwgebied 
in de binnenstad van 
Arnhem. De kwaliteit van 
de openbare ruimte zet de 
toon en de ingreep betekent 
ook een verbetering in 
de waterhuishouding, het 
stadsklimaat en biodiversiteit.

nodig, die start op strategische plekken in de 
poreuze stad. 

LEG INGEBUISDE BEKEN IN GROTE 
BOUWBLOKKEN MAXIMAAL OPEN IN 
NETWERKEN MET LANGGEREKTE 
OEVERS (1.2)

In 2017 werd het actieplan waterbeheersing 
opgestart in samenwerking met Provincie 
West-Vlaanderen. Het is belangrijk dat 
Roeselare ervoor zorgt dat deze acties 
effectief worden uitgevoerd. Het openleggen 
van beken helpt namelijk om het hitte-
eiland effect te reduceren. In grootschalige 
bouwblokken ontstaat hierdoor naast 
waterberging ook een ruimte voor recreatie 
en ontspanning. Bijvoorbeeld de Ronde Kom 
en Kleine Bassin zijn vandaag een van de 
belangrijkste herkenningspunten in de stad. 
Ze hebben beide een belangrijke identiteit 
die nog niet ten volle wordt benut. De Ronde 
Kom wordt vandaag vooral gekenmerkt door 
de wegenis en autoverkeer rondom het water. 
Nochtans zijn hier mobiliteitskansen om het 
verkeer op een andere manier te organiseren 
en een groot deel van het openbaar domein 
ter beschikking te stellen voor inwoners en 
recreanten. Op deze manier krijgt het water 
niet louter een klimaatadaptieve functie, maar 
kan er ook een ontspannende en recreatieve 
functie aan worden gekoppeld. 

KLEINSCHALIGE RUIMTEN VOOR 
WATERINFILTRATIE BESTENDIGEN EN 
BEVESTIGEN (1.3)

Het opleggen van waterlopen is op sommige 
plaatsen niet haalbaar door de beperkte open 
ruimte in het centrum. Niettegenstaande kan 
er op kleinere schaal ook worden nagedacht 
over wateropvang en –infiltratie. Op private 
gronden moet er worden gestreefd naar een 
systeem om collectieve wateroplossingen te 
voorzien, bijvoorbeeld een regenwaterput, 
en moet voldoende ontharding de natuurlijke 
infiltratie bevorderen. Op publieke gronden 
moet er worden gestreefd naar waterpleinen, 
overstroombare grondzones en ‘raingardens’. 
Al deze kleine ingrepen dragen ook bij aan 
de klimaatadaptiviteit van het centrum van 
Roeselare. 

2.1. STRATEGIEËN
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ERKEN DE VIJF SEGMENTEN VAN DE KLEINE 
RING EN GEEF ZE VERDER VORM (12.1)

De ring bezit vandaag vijf verschillende 
segmenten die bijdragen tot de hele sfeer 
van de ring, maar ook belangrijk zijn voor de 
identiteit van het centrum van Roeselare als 
geheel. De vijf segmenten dienen verder te 
worden uitgewerkt aan de hand van de juiste, 
identiteitsversterkende aanleg per segment:

1. Het handelslint tussen de Westlaan en 
Brugsesteenweg waarbij het beeld en 
de identiteit worden bepaald door de 
aanpalende bedrijvigheid.

2. Zone rond De Spil als cultuur- en 
ontspanningscluster, maar tegelijk ook een 
belangrijke functie als aankondiging van 
het centrum van de stad.

3. De Kanaalzone wordt gekenmerkt door 
een minerale indruk met meer industriële 
en watergebonden activiteiten.

4. Zone met het woonweefsel van 
Krottegem brengt de kleinschaligheid en 
fijnmazigheid van het centrum tot aan de 
ring.

5. De kop van het spoorpark waar vanop de 
ring een glimp van het woonpark en de 
open ruimte wordt gevoeld.

Bij de verdere ontwikkeling van de ring 
moet er bijzondere aandacht zijn voor 
verkeersgenererende functies langsheen 
de ring. De verkeersafwikkeling van 
deze bedrijven dient zoveel mogelijk 
aan de ringzijde plaats te vinden om het 

De visie in het beleidsplan centrum Roeselare is een aanvulling op het 
huidige, reeds bestaande mobiliteitsplan. Werk verder aan een coherent 
mobiliteitsplan om het stadshart van Roeselare maximaal te ontlasten 
van het autoverkeer. Hierbij moet zoveel mogelijk worden ingezet op de 
ringstructuur en invalswegen als hoofdontsluiting. De opmaak van een 
coherent mobiliteitsplan gaat hand in hand met de ontwikkeling van het 
fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer in en naar het stadshart.

achterliggend kleinschalig woonweefsel te 
ontlasten van zwaar verkeer.

ONTWIKKEL DE STADSRING VERDER ALS 
GROENE BOULEVARD DOOR VARIATIES IN DE 
BOUWLIJN (10.1)

Stad Roeselare heeft de intentie om de 
ringstructuur verder te optimaliseren. Deze 
optimalisatie mag zich niet enkel beperken 
tot de mobiliteit en verkeersleefbaarheid, 
maar moet ook de beeldkwaliteit van de 
ring meenemen. De vergroening van de 
ring is hierin een belangrijk aandachtspunt. 
In het mobiliteitsplan moet de focus op 
een verkeersveilige ring liggen, maar met 
voldoende potenties om de groene boulevard 
verder uit te bouwen. Groenaanleg kan ook 
worden gebruikt om de veiligheid van de 
weggebruikers te vergroten en een andere 
vorm van mobiliteit te stimuleren.

STIMULEER DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE 
ZWAKKE WEGGEBRUIKERS EN MOEDIG ZO 
DE INWONERS AAN OM MINDER GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE WAGEN (24.1)

Ruimte maken voor de zwakke weggebruiker 
zal de keuze voor ‘stappen’ of ‘trappen’ 
aantrekkelijker maken en de impact van de 
auto op het openbaar domein verminderen. 
Ruimte voor de trage weggebruiker moet 
worden gezocht door bijvoorbeeld het 
implementeren van éénzijdig parkeren 
(inclusief verbreding van voetpaden 
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01
Ontwerpschets van de 
herinrichting van de 
Bagattenstraat in Gent als 
kwalitatieve fietsstraat.

AFB. 02
Circulatieplan Leuven

en vergroening), vernauwing van de 
straatprofielen, aanleggen van volwaardige 
fietspaden of zelfs fietsstraten, het voorzien 
van kwalitatieve parkeerfaciliteiten voor 
fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, etc. 

Hanteer bij de herinrichting of optimalisatie 
van straten bij voorkeur vrijliggende 
fietspaden en fietssuggestiestroken en 
richt nieuwe kruispunten conflictvrij in. 
Niet alleen voldoende aandacht schenken 
aan de nodige ruimte voor voetgangers en 
fietsers is belangrijk in de aanvullingen bij 
het mobiliteitsplan, maar ook het herzien 
van de hoofdgebruiker van een weg. Bij een 
fietssuggestiestrook blijft gemotoriseerd 
verkeer hoofdgebruiker, bij een fietsstraat 
is de fiets hoofdgebruiker. Deze (her-)
toe-eigening van de ruimte werkt sterk 
stimulerend voor fietsgebruik in de stad. 

GEBRUIK DE STADSWIG ALS 
STRUCTUREREND ELEMENT VOOR HET 
NIET-GEMOTORISEERD VERKEER (14.1) 
& ZORG VOOR EEN STRUCTUREREND EN 
AANGENAAM FIETSPAD LANGS HET KANAAL 
(8.2)

In de visie voor het beleidsplan centrum 
Roeselare wordt de stadswig geïdentificeerd 
als een belangrijk structurerend element in 
het stadshart van Roeselare. De stadswig volgt 
dezelfde figuur als het kanaal en de spoorweg 
en is een ideale plaats om voldoende ruimte 
voor niet-gemotoriseerd verkeer te geven. De 
aanleg van een sterk en kwalitatief fietspad 
voor zowel functionele als recreatieve fietsers 

zal ook de keuze voor de auto verder doen 
dalen. 
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108

ONDERZOEK HET GEBRUIK VAN HUIDIGE 
PARKINGS EN DE MOGELIJKHEDEN NAAR 
EEN BETER AFSTEMMING VAN RAND- EN 
CENTRUMPARKINGS (6.4)

Een onderzoek naar een balans tussen de 
centrumparkings en parkings meer aan de 
rand van de stad zou de aantrekkelijkheid 
van Roeselare verder kunnen verhogen. 
Vandaag rijden er in het hart van de stad veel 
auto’s rond op zoek naar een parkeerplek of 
betalende parking. Randparkings kunnen een 
alternatieve oplossing zijn als er ook wordt 
ingezet op een alternatief om de laatste 
afstand (randparking tot het centrum) te 
kunnen afleggen. Dit kan bijvoorbeeld een 
winkelwandelbus zijn (vb. Gent), maar ook 
een fietsdeelsysteem of fietsverhuursysteem. 
Daardoor kan het voor bezoekers 
aantrekkelijker worden om niet tot in het hart 
van de stad te rijden, maar om te parkeren aan 
de rand van het centrum en vanaf daar de stad 
verder te beleven. Onderzoek hoe een trage 
wegennetwerk of een groenblauw netwerk de 
wandeling tussen randparking en centrum als 
deel van de unieke beleving van Roeselare kan 
worden ingezet.

Roeselare wordt gekenmerkt door een hoog aandeel autogebruik. 
Zowel door inwoners als door bezoekers wordt de auto vaak als eerste 
vervoersmiddel gekozen. Het aanbod parkeerplaatsen in Roeselare is 
vandaag erg hoog en parkings worden gepromoot door een goedkoop 
tarief. Er is nood aan een overkoepelend plan waarbij de inzet van 
centrum- en randparkings wordt afgewogen en meegenomen.

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR 
GECLUSTERD PARKEREN (26.1/32.1/39.1/46.1)

Vandaag wordt het openbaar domein rond veel 
woningen gekenmerkt door parkeerplaatsen. 
Dit komt de belevingskwaliteit van het 
openbaar domein niet ten goede. Een 
onderzoek naar de potenties van het 
clusteren van parkeerplaatsen, organiseren 
van parkeerhavens op privaat of publiek 
domein en zo een reductie van het aantal 
autoparkeerplaatsen teweegbrengen, is een 
uitdaging voor veel steden en gemeenten in de 
nabije toekomst. De oplossing ligt niet enkel 
in het ruimtelijk organiseren, maar dit ook in 
technische werken die een juist parkeerregime 
bepalen en zo alle overbodige auto's uit 
de stad te weren. Een onderzoek met de 
juiste parkeeroplossing zal niet alleen de 
belevingswaarde van de stad verhogen, ook de 
tevredenheid van inwoners en appreciatie van 
bezoekers over het duidelijk parkeersysteem 
teweegbrengen. 

(AUTO)DEELSYSTEMEN IN ROESELARE 
STERKER IMPLEMENTEREN

Veel centrumsteden in Vlaanderen bieden 
kansen voor verschillende autodeelsystemen. 
Ook Roeselare zal daar in de toekomst meer 
op moeten inzetten. Het delen van auto’s is 
populairder dan ooit, net door de hoge kosten 
gelinkt aan de auto, maar ook door een meer 
milieubewuste levensstijl. In veel steden krijgt 
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R E F E R E N T I E

AFB. 01
Parkeerplan Gent

een deelauto ook een groter comfort, zoals 
de mogelijkheid om overal gratis te parkeren. 
Naast het autodeelsysteem, trekken andere 
deelsystemen voor bijvoorbeeld fietsen, 
bakfietsen, elektrische fietsen, steps of 
brommers veel aandacht. 
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Het autogebruik is nog steeds erg hoog 
in Roeselare. Recent werden er al enkele 
ingrepen gedaan om autoluwe of zelfs 
autovrije routes te bepalen en ervoor te 
zorgen dat fietsers en voetgangers een 
volwaardige plek krijgen in de stad. Een 
dergelijk systeem kan echter enkel werken 
wanneer fietsers en voetgangers een 
volledig netwerk hebben waarop ze zich 
vrij kunnen bewegen. Het in kaart brengen 
van de huidige en potentiële fiets- en 
voetgangersverbindingen is hierin heel 
belangrijk. Hiervoor hoeft de stad zich niet 
louter te baseren op bestaande wegenis, 
maar kan er ook worden gekeken naar 
potentiële doorsteken bij de ontwikkeling of 
veranderingen van bouwblokken. 
Steden en gemeenten staan vandaag voor 
een groot vraagstuk over het conflict tussen 
gemotoriseerde voertuigen, fietsers en 
voetgangers. De evolutie van bijvoorbeeld 
de fiets, of andere vervoersmiddelen, zorgt 
ervoor dat inwoners vandaag een grote 
vervoerskeuze hebben. De auto, maar 
ook collectieve middelen zoals bus, trein, 
tram, maar ook een gamma aan fietsen tot 
elektrische fietsen en steps, elektrische steps, 
etc. Dit maakt dat elk vervoersmiddel een 
veilige en eerlijke plaats in het stadsweefsel 
verdient. De huidige vormgeving heeft 
voornamelijk aandacht voor de auto wat vaak 
voor conflictsituaties zorgt niet enkel tussen 
auto en bv. fiets, maar ook meer en meer 
tussen bijvoorbeeld fietsers onderling. Het in 
kaart brengen van het fijnmazig netwerk kan 
omwille van deze reden niet onafhankelijk van 
het mobiliteitsplan gebeuren.

Door het ontwikkelen van een aantrekkelijk netwerk van wegen waar 
voetgangers en fietsers voorrang hebben, kan het autogericht karakter 
van Roeselare worden omgekeerd. Er moet voldoende aandacht gaan naar 
de uniforme vormgeving van alle straten, verweven tot één netwerk om 
trage weggebruikers te stimuleren.

ONTWIKKEL EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN 
TRAGE WEGEN OM DE DOORWAADBAARHEID 
VAN DE STAD VOOR VOETGANGERS EN 
FIETSERS TE VERGROTEN (14.2)

Vandaag is Roeselare, door de omvang van 
de bouwblokken en het versteende openbaar 
domein, (nog) niet de meest aangename 
stad om doorheen te wandelen. Door de 
doorwaadbaarheid van de bouwblokken te 
vergroten en een netwerk van trage wegen 
uit te zetten, wordt Roeselare 'kleinschaliger', 
meer op maat van de mens. 
Roeselare is vandaag bezig met een inventaris 
van bestaande trage wegen. Zorg dat de 
potentiële trage wegen in grote bouwblokken 
ook worden opgenomen en zet daarna actief 
in op de missing links in het netwerk. Gebruik 
de verandering in straatprofielen of de 
omschakeling naar trage weg ook om meer 
groen in het straatbeeld te brengen. 

ONDERZOEK ALLE MOGELIJKHEDEN 
NAAR REALISATIE VAN EXTRA 
ONDERDOORGANGEN ONDER DE SPOORLIJN 
EN OVERSTEEKPUNTEN OP DE WEGEN DIE 
DE STADSWIG VORMEN (16.1)

Ruimtelijk wordt het centrum van Roeselare 
in twee gedeeld. De verbinding tussen de 
linker- en rechterkamer is beperkt tot enkele 
onderdoorgangen onder de spoorlijnen en 
een aantal oversteekpunten op de wegen 
op de stadswig. Het is aangewezen om deze 
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R E F E R E N T I E S

AFB. 01
Staden streeft naar het 
uitbouwen van een trage 
wegennetwerk door zijn 
kern. Ook de ontwikkeling 
van hun nieuw administratief 
en dienstencentra was voor 
de gemeente een ideale 
opportuniteit om een trage 
groenblauwe verbinding te 
maken in een open ruimte 
gebied tussen de kern, via het 
ACDC en het speelbos, tot 
een bovenlokaal fietspad (een 
oude spoorwegbedding die als 
fietspad opnieuw in ingericht).
(Volt architecten en atelier 
GRAS)

bestaande verbindingen zoveel mogelijk 
te benutten en met deze vaste punten 
rekening te houden in de uitbouw van 
het netwerk van trage wegen. Daarnaast 
blijft ook het actief zoeken naar mogelijke 
realisaties van bijkomende onderdoorgangen 
en onderhandeling hierover met Infrabel 
belangrijk, ook al gaat dit over een strategie op 
lange termijn.

STIMULEER DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE 
ZWAKKE WEGGEBRUIKER EN MOEDIG ZO DE 
INWONERS AAN OM MINDER GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE WAGEN (24.1)

Ruimte maken voor de zwakke weggebruiker 
zal de keuze voor 'stappen' of 'trappen' 
aantrekkelijker maken en kan de impact van de 
auto op het straatbeeld verminderen. Ruimte 
voor de zwakke weggebruiker moet worden 
gezocht door bijvoorbeeld het implementeren 
van éénzijdig parkeren (inclusief verbreding 
van voetpaden en vergroening), vernauwing 
van de straatprofielen, aanleggen 
van volwaardige fietspaden of zelfs 
fietsstraten, het voorzien van kwalitatieve 
parkeerfaciliteiten te voorzien voor fietsen, 
bakfietsen, elektrische fietsen, etc.

MAAK OP DE JUISTE PLAATSEN 
DOORSTEKEN VOOR TRAAG VERKEER 
DOORHEEN DE BOUWBLOKKEN (23.2/28.1)

De binnengebieden van de stedelijke 
bouwblokken, maar ook de omvang van 

deze blokken, maken het mogelijk om 
doorheen deze bouwblokken doorsteken 
voor wandelaars en fietsers te voorzien. Op 
een aantal cruciale plaatsen (missing links 
in fijnmazig netwerk) doorgangen doorheen 
een bouwblok voorzien, zal het traag verkeer 
stimuleren, maar kan ook de kwaliteit van 
het bouwblok vergroten (voorzien van groen, 
kleinschalige functies langs het pad). 
Deze doorsteken zijn liefst geen 
onderdoorgangen van een gebouw, om 
onaangename plekken te vermijden, 
maar effectieve doorgangen tussen twee 
gebouwen. Bij elk bouwblok moet uiteraard 
de afweging tussen voldoende rust voor de 
bewoners en voldoende levendigheid en/of 
veiligheidsgevoel worden afgewogen. 

MAAK EEN NETWERK VAN TRAGE WEGEN 
DOOR DE BINNENGEBIEDEN, GEEN 
DOODLOPENDE PADEN (36.1)

De principes van de verschillende types 
bouwblokken stellen een maximale 
doorwaadbaarheid van de binnengebieden 
voor. Dit kan door één van de bovenstaande 
principes gerealiseerd worden, maar ook door 
het bewust organiseren van leefstraten in de 
binnengebieden (T2), of de doorwaadbaarheid 
van grote bouwblokken te verhogen door 
nieuwe ontwikkelingen in de binnengebieden 
zo te organiseren dat de ontsluiting 
hoofzakelijk via trage wegen kan worden 
georganiseerd (T3). Maak deze doorsteken 
voor traag verkeer 'op maat van de bewoners' 
(toegangen vanuit de achtertuinen, voldoende 
aandacht voor behoud privacy, koppelen aan 
het vergroenen van het binnengebied, ...).

2.1. STRATEGIEËN
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In het onderzoek van het Beleidsplan 
Centrum Roeselare werden verschillende 
types bouwblokken en bijgevolg ook types 
binnengebieden gedefinieerd. Het verder in 
kaart brengen van de binnengebieden en deze 
verder onderverdelen in verschillende types is 
belangrijk om de toekomstige mogelijkheden 
van de binnengebieden te bepalen. In de 
visie op binnengebieden kan men een 
onderverdeling maken op basis van:

- ruimtelijk programmatorische kenmerken: 
grootte en schaal van het binnengebied, 
korrel van het perceelstructuur, functies 
in het binnengebied en kwaliteit van de 
gebouwen rond het binnengebied

- sociaal maatschappelijk beeld van de wijk 
en de noden die de wijk heeft

- Situationele schets van de binnengebieden 
(eigendomsstatuur, gebruik, beheer, 
toegankelijkheid).

Op basis hiervan kan een doordachte en 
uniforme visie op de binnengebieden worden 
uitgebouwd.

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN OM IN DE 
BINNENGEBIEDEN RUIMTE TE GEVEN AAN 
TOEKOMSTIGE WOONONTWIKKELINGEN 
(33.2)/ VERZEKER DE BESTAANDE 
KWALITEITEN IN DE BINNENGEBIEDEN EN 
ZORG DAT NIEUWE ONTWIKKELINGEN DE 
BESTAANDE KWALITEIT AANVULLEN (35.1)

Bij grootschalige binnengebieden is 
herontwikkeling noodzakelijk om de 

Binnengebieden zijn belangrijke onderdelen van het stadsweefsel 
in Roeselare en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Kwaliteitsvolle en goed uitgewerkte binnengebieden, afhankelijk van de 
schaal, grootte en vormgeving van de verschillende types bouwblokken, 
zorgen voor een verhoging van de leefkwaliteit.

woonomgevingskwaliteit van de wijk te 
versterken. Het verluchten en ontpitten 
van deze binnengebieden gebeurt door een 
totaalaanpak van de binnengebieden op 
basis van een masterplan. Aan de hand van 
een ontwerpend onderzoek kan de Stad 
Roeselare op zoek gaan naar een manier om 
de overgedimensioneerde binnengebieden 
ook extra te benutten en zo het ruimtelijk 
rendement nog meer op te trekken. Nieuwe 
ontwikkelingen in de binnengebieden 
moeten de bestaande kwaliteiten versterken 
en een aanvulling zijn op het bestaande 
woonaanbod. Vertrek hierbij in de eerste 
plaats vanuit leefkwaliteit en een werkend 
groenblauwe structuur, kijk daarna wat de 
mogelijkheden zijn voor bijkomende ‘harde’ 
functies. Richtlijnen zoals een bepaalde 
afstand tot tuinen, vormgeving van de nieuwe 
ontwikkeling, lichten en zichten, relatie 
privaat en publiek domein moeten hier streng 
worden gerespecteerd.

ZET BINNENGEBIEDEN IN ALS OVERGANG 
TUSSEN TWEE VERSCHILLENDE FUNCTIES 
(43.1)

In het productief bouwblok verzorgt het 
binnengebied de overgang tussen de 
grootschalige functie en woonfunctie. Extra 
doorsteken door het bouwblok zijn in dit type 
niet gewenst. De binnengebieden dienen op 
een bepaalde manier te worden ontworpen 
dat ze net hun overgangsfunctie en 
bufferfunctie optimaal kunnen opnemen. Op 
die manier kan de grootschalige functie zich 
maximaal ontplooien zonder het kleinschalig 

T O E L I C H T I N G

D O E L

10  VISIE OP BINNENGEBIEDEN
 ROESELARE ALS VISIONAIR

2.1. STRATEGIEËN
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R E F E R E N T I E S
AFB. 01
Gemeente Mechelen: 
Toetskader voor een 
kwaliteitsvolle ontwikkeling 
van de binnengebieden 
(Omgeving)

AFB. 02
Studie 'optimaliseren 
en verluchten van 
binnengebieden' in opdracht 
van de Stad Gent (Voorland)

woonweefsel en de gewenste woonkwaliteit in 
gedrang te brengen. 

STIMULEER EEN ACTIEVE ONTHARDING VAN 
DE BINNENGEBIEDEN (22.1)

In het verleden functioneerden 
binnengebieden als het verlengde van 
het privaat domein en werden er vaak ad 
hoc uitbouwen toegevoegd, tuinhuizen 
geïnstalleerd en terrasverhardingen 
aangelegd. Dit heeft als gevolg dat het areaal 
aan verharde oppervlakte in de stad enorm 
groot is geworden en er nog maar weinig 
waterinfiltratie en groen aanwezig is in de 
binnengebieden. Algemeen wordt er gestreefd 
naar zo veel mogelijk ontpitten en verluchten 
van binnengebieden. 

BEPERK DE UITBOUWEN RICHTING HET 
BINNENGEBIED OM VERDERE VERHARDING 
EEN HALT TOE TE ROEPEN (23.1)

In het huidig planologisch kader zijn 
uitbouwen in de binnengebieden toegelaten. 
Om het ontpitten van binnengebieden te 
maximaliseren, moeten deze uitbouwen 
worden vermeden. In beperkte mate kan een 
uitbouw wel nog worden toegelaten, maar 
moeten er meer klimaatadaptieve maatregelen 
worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld 
door de verplichting (of aansporing) van 
groendaken, een hoger percentage verplicht 

onverharde oppervlakte ten opzichte van het 
verhard oppervlak, etc.

ACTIVEER COLLECTIEVE EN GROENE 
BINNENGEBIEDEN (29.1)

De schaal van het stedelijk bouwblok 
zorgt vandaag vaak voor een versnipperd 
binnengebied. In de toekomst liggen meer 
potenties en voordelen in het collectiviseren 
van de binnengebieden om zo bij te kunnen 
dragen aan biodiversiteit, vergroening en 
leefbaarheid. Daarom is het belangrijk om 
betekenisvolle plekken te creëren, overgangen 
tussen privaat en publiek zorgvuldig vorm 
te geven, ontharding van binnengebieden te 
stimuleren en parkeren in binnengebieden te 
beperken.

De private eigendomsstructuren maken 
dit geen evidente opgave, maar er kunnen 
stappen worden gezet door middel van 
sensibiliseren of wanneer de mogelijkheid zich 
stelt om in specifieke gevallen een collectief te 
organiseren (vb. bij de gelijktijdige verkoop van 
verschillende aanpalende eigendommen). 

ZORG VOOR EEN VORMGEVING VAN DE 
BINNENGEBIEDEN ALS VERLENGDE VAN DE 
STRATEN EN HET OPENBAAR DOMEIN (30.1)

Leefstraten en binnengebieden zijn 
belangrijke elementen voor de kwaliteit van 
de woonomgeving. In het stedelijk bouwblok 

2.1. STRATEGIEËN
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moeten binnengebieden een groenere 
inrichting krijgen dan het publiek domein en 
mogen ze ook een iets meer privaat karakter 
krijgen. Kleine straatjes en voetwegen door 
de binnengebieden moeten met elkaar 
worden verbonden zodat er ook een groter 
netwerk ontstaat en binnengebieden een meer 
verbonden karakter krijgen.

ZORG VOOR EEN AANKONDIGING VAN 
DOORSTEKEN VANOP HET PUBLIEK DOMEIN 
NAAR HET BINNENGEBIED (36.2)

Wanneer binnengebieden (gedeeltelijk) 
toegankelijk zijn, dienen zij ook een 
aankondiging te krijgen vanop het openbaar 
domein. Het is niet de bedoeling om donkere 
hoekjes en steegjes toe ontwikkelen, maar 
wel om kwalitatieve aankondigingen te 
voorzien. Een dergelijke aankondiging gebeurt 
door effectief ruimte te maken aan de straat 
en de dynamische bouwlijn te hanteren. 
Architectuur, vormgeving en functies op het 
gelijkvloers kunnen de leesbaarheid van de 
plek bevorderen.

T O E L I C H T I N G

2.1. STRATEGIEËN



1152.1. STRATEGIEËN



RUP’s

GRS

BLP’s

BPA’s

APA 1991

Gewestplan



117

 AFTOETSING HUIDIG 
INSTRUMENTARIUM  

Welke doelstellingen uit de ruimtelijke visie kunnen binnen 
het huidig instrumentarium worden gerealiseerd, en welke 
(nog) niet? De bestaande instrumenten die momenteel 
in de stad Roeselare verordenend zijn (APA, BPA’s, RUP’s, 
Stedenbouwkundige verordening, …), maar ook de niet-
verordenende beleidsinstrumenten (GRS, woningtypetoets, 
…). zijn daartoe geanalyseerd. 

De huidige planologische context en de evoluties 
daarbinnen worden eerst toegelicht, om vervolgens in te 
gaan op de aftoetsing van de ruimtelijke visie binnen dit 
planologisch kader. Een samenvatting van deze aftoetsing 
is in dit katern opgenomen.
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HUIDIGE PLANOLOGISCHE CONTEXT 

GEWESTPLAN
Opgemaakt in 1979

Voornamelijk woongebied, beperkte oppervlakte parkgebied, 
gemeenschapsvoorzieningen en zone voor industrie

ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG (APA)
Opgemaakt in 1991

Verfijning van het gewestplan
Legt de Beleidsplanprocedure (BLP)  vast

Definiëren van woongebieden, kerngebieden, 
bedrijvengebieden
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BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG (BPA)
Verder definiëren en detailleren van het APA.
Voornamelijk over bestemming wonen, maar ook al 
onderscheid van verschillende woontypologieën die wenselijk 
zijn in de verschillende gebieden. 
Het verweven van deze woonbestemming met o.a. 
gemeenschapsvoorzieningen, KMO-zones, bedrijvenzones, 
(grootschalige detailhandel), recreatie. 
Aandacht voor niet gemotoriseerde doorsteken in het 
bebouwde weefsel.

BELEIDSPLANNEN (BLP’S)
1e golf BLP’s:
BLP Kleine Bassin 1996: 
Verouderde bedrijfsgebouwen afbreken
Totaalgebied creeëren waarin woonbestemming zal primeren. 
Openbaar domein zal een verblijfsvriendelijk karakter hebben.

2e golf BLP’s:
BLP De Kern 2005 en BLP Noordpark 2008
Multifunctionele zones waarbij verweving van functies 
centraal staat.
Woonfunctie is belangrijk, maar levendigheid moet worden 
gegarandeerd.
Complementair winkelaanbod in deze zones voorzien.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (GRS 
2012)
Het Hart: Evenwicht zoeken tussen woonfunctie en andere 
stedelijke functies.
= Aantrekkelijk woonaanbod, afgestemd parkeerbeleid, 
voldoende ademruimte.

Stedelijk woongebied met kwaliteitsvolle woonomgeving 
voor verschillende doelgroepen, ecologische dragers, veilige 
doorsteken voor voetgangers en fietsers
Versterken van de woonfunctie= reconversieprojecten
Andere stedelijke functies: cultuur, onderwijs, diensten, 
detailhandel, administraties met respect voor de leefbaarheid 
van eigen inwoners.
Publieke ruimte: fijnmazig netwerk van straten, pleinen en 
publiek toegankelijke groene ruimte, maar ook een uitgewerkt 
parkeerbeleid.

Doelen:
Het Hart in haar totaliteit versterken met de stationsomgeving 
als motor
Socio-culturele en educatieve pool uitbouw (oa nieuwe 
bibliotheek, Rodenbach)
Structurerende rol van de invalswegen. beleidsplannen (blp’s)
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (GRUP)
RUP Stationswijk 2015
Opzet: Handels-, horeca-, diensten- en kantoorfunctie 
mogelijk maken zonder woonfunctie, op voorwaarde 
dat ze verenigbaar is met de omgeving. (BPA zorgde 
voor een procentuele verdeling -70/30- van hoofd- en 
nevenbestemming.)
Link met het GRS: uitvoering van de economische visie in het 
GRS. alsook gebaseerd op volgende delen uit GRS: gewenste 
woonstructuur, gewenste natuurlijke en landschappelijke 
structuur en verkeersstructuur.

RUP Brugsesteenweg 2018
Opzet: Hoofdinvalsweg ten noorden van Roeselare die 
grotendeels bestemd was als bedrijvengebied voor KMO en 
dienstverlening. Zoektocht naar beeldkwaliteit van zowel de 
gebouwen, de aanleg van de buitenruimte en inrichting van 
het openbaar domein.
Link met het GRS: Structurerende rol van de invalswegen, 
evenwicht tussen wonen en werken, vlotte en veilige 
verkeersdoorstroming, hoge beeldkwaliteit.

SYNTHESE
Resultaat is een gelaagde planningscontext met veel 
verschillende types documenten die doorheen de tijd werden 
opgemaakt. 
Naast het type documenten is er ook een verschuiving 
van focus en toevoeging van nieuwe vraagstukken in deze 
documenten merkbaar doorheen de tijd.
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Gewestplan APA BPA & BLP GRS RUP

Woongebied maar 
ook ruimte voor 
handel, diensten, 
ambachten

Multifunctionele 
zone waarbij 
VERWEVING 
centraal staat

LEEFKWALITEIT

BEELDKWALITEIT EN DRAAGKRACHT

DUURZAAMHEID EN HERNIEUWBARE ENERGIE

IDENTITEIT

EVENWICHT 
ZOEKEN tussen 
stedelijk wonen, 
stedelijk functies, 
publieke ruimte en 
fijnmazig netwerk

Geeft uitvoering 
aan o.a. 
economische 
visie, woon- en 
verkeersstructuur, 
landschappelijke 
visie van het GRS

Andere planologische 
documenten

Woningtypetoets
Parkeerverordening
Algemene stedenbouwkundige verordening
Visiedocumenten (groenplan, mobiliteitsplan, kernplan,...)

Masterplannen
(Stationswijk, De Munt, Kleine Ring, De Coninckplein,...)

Stadsvernieuwingsdossiers

THEMATISCH

RUIMTELIJK

EVOLUTIE PLANOLOGISCHE CONTEXT
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AFTOETSING VISIE AAN PLANOLOGISCHE CONTEXT

WAT WILLEN WE?
De verschillende principes en doelstellingen in de 
ruimtelijke visie vertrekken vanuit de huidige situatie van 
het centrum van de stad. Hoe is de situatie vandaag, welke 
kenmerken in deze huidige situatie bepalen de identiteit 
van Roeselare die we willen versterken, en hoe kunnen we 
die in de toekomst versterken? Door na te denken over deze 
toekomstperspectieven, is bij het ontwerpend onderzoek 
niet altijd rekening gehouden met de huidige planologische 
context. De planfiguur voor het centrum van Roeselare is 
immers zeer complex, en in bepaalde delen ook gedateerd 
waardoor ze het toekomstonderzoek met principes voor de 
types bouwblokken zou beknotten. Met andere woorden: 
er is nagedacht over “Wat willen we?”, zonder af te toetsen 
of dat ook mogelijk is binnen het bestaande instrumentele 
kader.

WAT KUNNEN WE VANDAAG? 
WAT KUNNEN WE (NOG) NIET?
Om een strategie voor het instrumentarium te kunnen 
opmaken en uitspraken te doen over toekomstige 
stappen die wenselijk zijn om te zetten op het vlak 
van instrumentarium, is het aftoetsen met de huidige 
planologische context uiteraard wel aan de orde. Welke 
principes en doelstellingen kunnen we vandaag reeds 
toelaten of verplichten? Kan een initiatiefnemer die de visie 
helemaal ziet zitten, die ook realiseren? Door de aftoetsing 
te maken, wordt het meteen ook duidelijk wat nog niet 
kan binnen het bestaande, instrumentele kader en welke 
(ongewenste) initiatieven (nog) niet tegengehouden kunnen 
worden.

Concreet is er voor het centrum van Roeselare een overzicht 
gemaakt van de BPA’s, RUP’s en verkavelingsvoorschriften die 
momenteel gelden, in combinatie met 

- de principes die per type bouwblok van toepassing zijn
  > T1 – kleinstedelijk BB

• Twee kavels samennemen
• Actieve plint
• Uitbouw naar binnengebieden – 

verharding binnengebieden
> T2 – stedelijk BB

• Twee kavels samennemen
> T3 – residentieel BB

• Dynamische bouwlijn
> T4 – productief BB

• Ruimtelijk rendement verhogen
• Versterking woonweefsel

- de principes uit de ruimtelijke strategie die algemeen 
gelden

• dynamische voorbouwlijn
• actieve plint
• hogere bouwhoogte
• wonen boven winkels

Het overzicht van de huidige planologische situatie bevat:
> 12 BPA’s/RUP’s, waarvan 6 vandaag al ouder dan 15 jaar
> 3 BLP’s die geen verordenende kracht (meer) hebben
> 44 verkavelingen, waarvan 29 vandaag al ouder dan 15 
jaar.

Bijgevoegde figuur toont het principe dat is gehanteerd 
bij de aftoetsing. De plannen staan voorgesteld in de rijen, 
met in de kolommen de hierboven beschreven principes. 
Afhankelijk van de ligging van het BPA/RUP/verkaveling is er 
vervolgens bepaald over welke types bouwblokken het gaat 
(aangeduid in kleurvlakken). Vervolgens zijn er over elk van 
de elementen uitspraken gedaan over de mogelijkheid om 
het principe toe te staan binnen het huidig instrumenteel 
kader. De gedetailleerde weergave van deze aftoetsing biedt 
voor dit rapport geen meerwaarde, maar is aan de betrokken 
Roeselaarse stadsdiensten meegegeven.

Uit de aftoetsing van de visie aan de planologische context 
kunnen we op hoofdlijnen concluderen dat er veel BPA's 
en verkavelingen ouder zijn dan 15 jaar, waardoor er 
onder voorwaarden kan worden afgeweken van een aantal 
voorschriften en bijgevolg de ruimtelijke visie mogelijk 
is (zie ook plan van aanpak). Daartegenover zijn er in de 
jongere BPA's en RUP's in het centrum toch ook heel wat 
voorschriften die de ruimtelijke visie in de weg staan. Dit 
gaat voornamelijk over de dynamische bouwlijn, de actieve 
plint, bouwhoogtes en het al dan niet verplichten van 
parkeerruimte voor de auto (ten koste van die actieve plint).
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T1  BB T2 BB T3 BB T4 BB algemeen
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2.2 PLAN VAN AANPAK
INSTRUMENTARIUM

Het voorgaande hoofdstuk heeft de ruimtelijke 
doelstellingen en principes die zijn ontwikkeld in het 
eerste deel van dit rapport, geclusterd tot tien strategieën. 
Deze strategieën staan uiteraard niet op zichzelf. Ze 
worden in relatie gebracht met elkaar en definiëren op 
die manier vier rollen voor de Stad Roeselare. Door de 
aftoetsing met het huidige instrumentarium is in dit 
laatste hoofdstuk vervolgens ook een plan van aanpak 
geformuleerd met de stappen die de Stad Roeselare kan 
zetten op korte, middellange en lange termijn om de 
visie te kunnen realiseren binnen het kader van een sterk 
instrumentarium.
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De tien strategieën die in het voorgaande hoofdstuk zijn 
gedefinieerd, zijn onder te verdelen in vier rollen voor de 
Stad Roeselare. We starten daarbij met de eerste rol, die een 
ondersteuning biedt voor de andere drie rollen.

ROESELARE ALS GESPREKSPARTNER 
Doordat de Stad Roeselare zich nog sterker profileert als 
een gesprekspartner die in dialoog gaat met zowel (private) 
bouwheren, als ook met andere overheden en eigen diensten, 
kan de Stad bewaken dat het ambitie- en kwaliteitsniveau 
van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen hoog blijft. 
In een open communicatiecultuur wordt een open dialoog 
gevoerd wat veel minder vaak zal zorgen voor een ‘wij-zij-
verhaal’, maar eerder voor een oplossingsgerichte houding 
vanuit de verschillende actoren. Hierdoor kan de Stad zijn rol 
als facilitator, bouwheer en visionair nog sterker opnemen 
en zo het gewenste beleid voeren om aan de toekomst van 
Roeselare te bouwen.

ROESELARE ALS FACILITATOR 
Als facilitator neemt Roeselare een actieve, ondersteunende, 
maar tegelijk sturende rol op om kwalitatieve ruimtelijke 
ontwikkeling na te streven. Twee strategieën vallen onder 
deze rol: enerzijds zorgt het toetsingskader voor vergunning 
voor een open dialoog tussen bouwheer en de Stad. 
Anderzijds geeft de opmaak van de verordening juridische 
kracht aan de elementen die de kwaliteit en identiteit van 
Roeselare bepalen. Door deze instrumenten op te maken als 
stad en ze zelf ook te hanteren, worden de juiste condities 
gecreëerd zodat iedereen kan meebouwen aan de identiteit 
van Roeselare.

ROESELARE ALS BOUWHEER 
Niet alleen private actoren bouwen aan de identiteit van 
de stad. Ook de Stad Roeselare is zelf een bouwheer. Het 
openbaar domein is een zeer belangrijke identiteitsdrager 
van Roeselare. Het inrichten van het openbaar domein met 
een heldere beeldtaal kan meer samenhang creëren en ook 
private ontwikkelingen inspireren. 

Daarnaast zijn er in de ruimtelijke visie van dit beleidsplan 
centrum ook 10 stadswerven aangeduid die een hefboom 
vormen voor de toekomstige ontwikkeling van Roeselare. 
Het is belangrijk om aan deze zones ‘mee te bouwen’, in 
de figuurlijke, maar soms ook in de letterlijke zin van het 
woord. Hou de zones op de radar, zet een kwaliteitskamer 
in bij het beoordelen van vergunningsaanvragen, zet de 
‘stadsontwikkelaar’ in voor de kwalitatieve coördinatie 
van stadsontwikkelingsprojecten en treedt waar nodig of 
gewenst, als Stad zelf op als bouwheer.

ROESELARE ALS VISIONAIR 
Als visionair bepaalt de Stad Roeselare het beeld van 
zijn grondgebied voor de toekomst en heeft ze hiervoor 
verschillende visies ontwikkeld (groenplan, mobiliteitsplan, 
klimaatadaptatieplan in ontwerp, …). Bij het ontwikkelen 
van de visie op het centrum, zijn er principes naar boven 
gekomen die op hun beurt terug input leveren voor die 
oorspronkelijke visies. Vijf strategieën bouwen voort op 
bestaande inzichten en leveren input voor de actualisatie van 
die visies (parkeerplan, mobiliteitsplan, of het ontwikkelen 
van nieuwe visies (vb. binnengebieden).

1.  VIER ROLLEN VOOR ROESELARE 
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1 open communicatiecultuur

 Roeselare als
 visionair

2 van visie naar toetsingskader 6 beleidsvisie water

8 parkeerplan

10 visie op binnengebieden

3 gemeentelijke 
 stedenbouwkundige verordening 7 mobiliteitsplan

9 fijnmazig netwerk 
 langzaam verkeer

 Roeselare als
 facilitator

Roeselare als
gesprekspartner

4 IPOD - integraal plan openbaar  
 domein

5 stadswerven van Roeselare

 Roeselare als
 bouwheer

4 rollen voor
Roeselare
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2.     PLAN VAN AANPAK INSTRUMENTARIUM  
Met het beleidsplan centrum Roeselare is de Stad op zoek 
naar een visie en een kader om de kwaliteit van het centrum 
van Roeselare, het stadshart, te behouden en verder te 
versterken. De Stad Roeselare heeft de intentie om het 
resultaat van dit beleidsplan te vertalen naar een concreet 
beleidsinstrument dat kan dienen als referentiekader voor 
gewenste ontwikkelingen. De Stad voelt immers een sterke 
ontwikkelingsdruk, voornamelijk door de vele aanvragen voor 
het bouwen van appartementen. 

Daarom wordt in dit hoofdstuk verduidelijkt welke 
instrumenten kunnen worden ingezet om de visie uit het 
eerste deel van dit beleidsplan te realiseren en welke stappen 
daartoe leiden op korte (vandaag), middellange (komende 
jaren) en lange termijn (3 tot 5 jaar). 

Het schema op de volgende pagina bestaat uit drie delen: 
RSL vandaag, visie en strategie.

RSL VANDAAG 
De ruimtelijke visie die in dit document is opgebouwd, is 
uiteraard niet van nul gestart. In tegendeel, er zijn al veel 
verschillende visies opgemaakt voor Roeselare, met daarbij 
het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan als basis en een 
ruimtelijk instrumentarium ter uitvoering daarvan. Op 
basis van onder meer het Algemeen plan van Aanleg (APA), 
de verschillende bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften en de woningtypetoets worden 
vandaag de vergunningsaanvragen beoordeeld. Daarnaast 
werkte Roeselare al aan heel wat visies om de stad meer 
kwaliteit te bieden zoals het groenplan, mobiliteitsplan, etc. 
Ook deze plannen werden meegenomen als informatie voor 
de uitwerking van het beleidsplan centrum Roeselare.

VISIE 
Het volgende deel in het schema bestaat uit ‘visie’. Dit is de 
ruimtelijke visie die in deel 1 van dit rapport is ontwikkeld 
en doet uitspraken over het Centrum van Roeselare aan 
de hand van 5 stadsidentiteiten, 10 stadswerven en 4 
types bouwblokken. Samen bepalen zij een heel scala aan 
doelstellingen en principes. Deze zijn één op één vertaald tot 
een actieplan (een bundeling van alle acties die ondernomen 
kunnen worden om de doelstellingen te realiseren), dat in 
bijlage van voorliggend rapport terug te vinden is.

STRATEGIE 
Om vanuit de verschillende acties uit het actieplan een 
strategie te ontwikkelen, moeten de verschillende acties met 
elkaar in relatie worden gebracht en op een tijdsperspectief 
worden geplaatst. De 10 strategieën uit hoofdstuk 2.1 
toonden reeds hoe acties gegroepeerd kunnen worden, 
maar hebben dit nog niet uitgezet in een tijdsperspectief. 
In dit hoofdstuk wordt een plan van aanpak voor het 
instrumentarium opgenomen. Dit is ook terug te vinden in 
het derde luik van het schema op de volgende pagina. De 
tien strategieën zijn hierop in relatie tot elkaar weergegeven, 
en zijn gekoppeld aan vier rollen voor de Stad Roeselare (als 
gesprekspartner, facilitator, bouwheer en visionair).

Het uitgangspunt bij dit plan van aanpak voor het 
instrumentarium is de volgende vraag: In hoeverre kunnen 
we de visie realiseren binnen het huidige instrumentarium, 
welke aanpassingen zijn noodzakelijk en over welke 
termijnen spreken we? Het derde luik van het schema 
(strategie) bestaat daarom uit drie verticale balken: de 
tijdsperspectieven korte termijn (wat kunnen we vandaag 
doen), middellange termijn (wat komt er de komende jaren op 
ons af), en lange termijn (wat kunnen we doen op een termijn 
binnen 3 tot 5 jaar?).

VAN BELEIDSPLAN CENTRUM ROESELARE NAAR 
BELEIDSPLAN RUIMTE ROESELARE
Het luik ‘strategie’ start met de ruimtelijke visie van het 
‘beleidsplan centrum Roeselare’. Om dit beleidsplan 
planologisch te kunnen verankeren, zal het deel moeten 
uitmaken van het ‘beleidsplan ruimte Roeselare’, dat wordt 
opgemaakt voor het volledige grondgebied. Hiertoe wordt 
Roeselare idealiter op korte termijn als geheel bekeken. Deze 
actie staat centraal in het schema weergegeven.

ROESELARE ALS GESPREKSPARTNER
De rol die Roeselare opneemt als gesprekspartner, staat 
onderaan het schema weergegeven en wordt gekoppeld 
aan de rol die Roeselare opneemt als bouwheer.  De 
strategie ‘open communicatiecultuur’ (strategie 1) is 
daarbij het vertrekpunt. In een open communicatiecultuur 
kan een dialoog worden gevoerd. Dit zorgt voor een 
oplossingsgerichte houding bij de actoren waardoor de Stad 
nog sterker zijn rol als facilitator, bouwheer en visionair kan 
opnemen. Deze strategie zal zorgen voor een duurzame 
ontwikkeling van de visie en is met andere woorden een 
absolute voorwaarde en drager voor de andere strategieën.
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ROESELARE ALS FACILITATOR
De rol die Roeselare kan opnemen als facilitator (op 
het schema afgebeeld boven de rol van Roeselare als 
gesprekspartner), geeft letterlijk weer wat de Stad Roeselare 
kan doen om het resultaat van voorliggend document 
te vertalen naar een concreet beleidsinstrument: een 
referentiekader voor gewenste ontwikkelingen. Een 
eerste stap daarin, op korte termijn, is het opmaken van 
een toetsingskader. Wat dit toetsingskader is en hoe het 
zich verhoudt tot de huidige woningtypetoets, wordt 
weergegeven in de tweede strategie: van visie naar 
toetsingskader.

Door het aftoetsen van de ruimtelijke visie met de huidige 
verordenende instrumenten, is aan het licht gekomen dat 
er een aantal aspecten uit de visie niet mogelijk zijn binnen 
de huidige voorschriften van de BPA’s en verkavelingen 
(zie 'aftoetsing huidig instrumentarium'). Op zich biedt het 
uitdoofscenario van BPA’s die ouder zijn dan 15 jaar wel een 
aantal perspectieven, omdat er kan worden teruggevallen 
op het APA. (“Van voorschriften van BPA’s ouder dan 
15 jaar, kan worden afgeweken bij aanvragen voor een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” 
- art. 4.4.9/1 VCRO.) Maar tegelijk zijn er een aantal nadelen: 
dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden en op initiatief 
van de bouwheer, er volgt een openbaar onderzoek van 
30 dagen bij elke aanvraag, het maakt het planologisch 
kader complexer en minder juridisch sluitend voor de 
deputatie. Om deze obstakels te kunnen wegwerken, is er 
op lange termijn een vernieuwd planologisch kader nodig: 
de stedenbouwkundige verordening kan worden herzien, 
gekoppeld met de opmaak van een RUP voor het centrum. 

Het RUP dat hiervoor wordt voorgesteld, is een 
‘light’-RUP. Het neemt de bestemmingen op, maar de 
inrichtingsprincipes worden zoveel mogelijk opgenomen in 
de verordening. Hierdoor wordt het RUP als het ware een 
nieuwe versie van het APA. Dit RUP is noodzakelijk om op 
die manier alle BPA’s en RUP’s die momenteel in het centrum 
van Roeselare gelden, af te schaffen. Zolang de huidige BPA’s 
en RUP’s blijven bestaan, is de nieuwe stedenbouwkundige 
verordening in die zones immers niet van kracht. De 
combinatie van het RUP en de verordening zullen zorgen 
voor één transparant planologisch kader. Omdat de 
inrichtingsprincipes een grotere trendgevoeligheid hebben, 
stellen we voor deze op te nemen in de verordening in plaats 
van in het RUP. De aanpassing van een verordening heeft 
immers een eenvoudigere procedure dan deze van het RUP.

ROESELARE ALS BOUWHEER
Gekoppeld met de lijn ‘Roeselare als gesprekspartner’ 
worden ook de strategieën 4 en 5 (IPOD en stadswerven) 
weergegeven als deel van ‘Roeselare als bouwheer’. Roeselare 
kan immers zelf ook meebouwen aan de identiteit van de 
stad, waarbij men door de opmaak (en het uitvoeren) van 
een IPOD meer samenhang kan creëren in het openbaar 
domein en private ontwikkelingen kan inspireren. Men kan 
hier vandaag al mee starten, maar heeft idealiter een visie op 
de volledige stad om onmiddellijk geïntegreerd te werken. 
Finaliseren is bijgevolg eerder op middellange termijn.
Op middellange termijn kan de Stad ook de tien stadswerven 
uit de ruimtelijke visie op de radar houden en daar letterlijk 
en figuurlijk mee aan bouwen.

ROESELARE ALS VISIONAIR
Als laatste element in het schema lichten we de lijn 
“Roeselare als visionair” toe. Deze rol is eerder al beschreven 
en bevat de strategieën 6 tot 10 (‘beleidsvisie water in de 
stad’, ‘mobiliteitsplan’, ‘parkeerplan’, ‘fijnmazig netwerk 
voor langzaam verkeer’ en ‘visie op binnengebieden’). Ter 
ondersteuning van de ruimtelijke visie die is opgemaakt 
in deel 1 van dit document, zijn de verschillende visies 
onderzocht die momenteel al voor de stad zijn opgesteld 
(groenplan, mobiliteitsplan, warmtenet, …). Bij het 
ontwikkelen van de visie op het centrum, zijn er aspecten 
naar boven gekomen die opnieuw input leveren voor deze 
visies.  We adviseren daarbij om de visies te vervolledigen 
op middellange termijn en ze uit te breiden tot het volledige 
grondgebied van Roeselare. Op die manier wordt de rol van 
Roeselare als visionair nog sterker ontwikkeld én biedt dit 
bovendien rechtstreekse input voor het beleidsplan ruimte 
Roeselare.
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beleidsplan
CENTRUM 
Roeselare

> groenplan
> mobiliteitsplan
> kernplan
> erfgoedstudie
> ....

> APA
> BPA’s
> RUP’s
> verordeningen
> verkavelingsvoorschriften
> woningtypetoets
> ....

> gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

> principes
1 rand
2 binnengebied  
3 publiek domein  
4 programma  
5 parkeren 

5 stadsidentiteitenplannen en studies

visieRSL vandaag

4 types bouwblokkeninstrumentarium

10 stadswervenruimtelijk beleid

�

�

�

> principes
1 Kleinstedelijk Bouwblok 
2 Stedelijk Bouwblok  
3 Residentieel Bouwblok  
4 Productief Bouwblok   

> ambities 
1 De Poreuze stad 
2 De Dynamische stad   
3 De Leesbare stad  
4 De Langzame stad  
5 De Solidaire stad  
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Roeselare als
facilitator

Roeselare als
visionair

beleidsplan
RUIMTE 

RoeselareRoeselare
als geheel
bekijken

vervolledigen
van visies

+  transparant  
planologisch  
kader

verordening
herzien

toetsings-
kader

opmaken 
RUP

opmaken

UITDOOFSTRATEGIE BPA’s
+  veel mogelijkheden mits   
afwijkingen
-   enkel op initiatief van bouwheer
-   30 dagen openbaar onderzoek
-  complex planologisch kader
-  geen bindend kader voor   
deputatie

KO R T E 
T E R M I J N

M I D D E L L A N G E 
T E R M I J N

L A N G E 
T E R M I J N

32

1 54 w

w
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3

strategie

Roeselare als
gesprekspartner

en bouwheer

6 7 8 9 10

 gesprekspartner 
1 Open communicatiecultuur

 facilitator 
2 Van visie naar toetsingskader
3 Gemeentelijke Stedenbouwkundige  
 verordening

 bouwheer 

4 IPOD — Integraal Plan Openbaar   
 Domein
5 Stadswerven van Roeselare

 visionair 
6 Beleidsvisie water in de stad
7 Mobiliteitsplan
8 Parkeerplan
9 Fijnmazig netwerk voor langzaam   
 verkeer
10 Visie op binnengebieden
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1. BOUWBLOKKEN ATLAS   

BIJLAGEN 
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FIG 
BOUWBLOKKEN: DUIDING 
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FIG 
BOUWBLOKKEN: SPECIFIEK VS. GENERIEK 
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FIG 
TYPE BOUWBLOK  
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FIG 
SCHAAL 
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FIG 
BINNENGEBIED 

BIJLAGEN 
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FIG 
TRAGE WEGEN EN AUTOLUWE WEGEN

BIJLAGEN 
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FIG 
ERFGOED 

BIJLAGEN 



143

FIG 
OUDERDOM GEBOUWEN  
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FIG 
LEEGSTAND 

BIJLAGEN 



145

FIG 
OVERSTROMINGSGEVOELIG
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FIG 
WARMTENETWERK

BIJLAGEN 



147

FIG 
FIETSNETWERK  
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FIG 
BUSNETWERK
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FIG 
DENSITEIT HUISHOUDENS

BIJLAGEN 
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FIG 
LOPENDE PROJECTEN 
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(situatie december 2018) 
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FIG 
STADSPATRIMONIUM
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FIG 
LUCHTVERVUILING 

BIJLAGEN 

(bron: Curieuzeneuzen Vlaanderen) 
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2. ACTIEPLAN

V. BIJLAGEN 
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DOELSTELLING ACTIE & BESCHRIJVING TAG ACTOR

De poreuze stad

1. Ruimte maken voor  
water en waterberging  
— Ingebuisde beken als 
kans voor grote bouw-
blokken, en publieke 
ruimte  

1.1 Zorg voor een visie op de waterlopen in Roeselare
De beleidsvisie ‘Water in de stad’ toont de aanwezige 
waterstructuren in de stad, zowel ingebuisde als 
opengelegde beken. Ingebuisde beken zijn een 
aandachtspunt voor de gehele stad. De vernauwingen 
van open waterlopen naar ingebuisde beken zijn 
plekken waar mogelijk een overvloed aan water 
kan optreden. Het is belangrijk om deze potentiële 
overstromingszones in kaart te brengen om ruimte te 
maken voor water. Naast het in kaart brengen moet er 
ook een visie worden ontwikkeld op de vormgeving van 
groene en blauwe assen in de stad. 
De visie op waterlopen moet zich niet louter beperken 
tot het openleggen van beken. Ook een droogteplan 
wordt best opgemaakt waarin locaties zijn bepaald 
waar water tijdelijk kan worden gestockeerd om 
gedurende droge periodes te gebruiken. Het 
droogteplan dient op termijn zich niet te beperken tot 
enkel zones, maar te worden doorgetrokken naar de 
volledige binnenstad in functie van opslag van water in 
de ondergrond.

beleids-
visie water 
in de stad

POD Water, 
dienst Milieu

1.2 Leg ingebuisde beken in grote bouwblokken 
maximaal open in netwerken met langgerekte oevers 
Dit helpt het hitte-eiland effect te reduceren en 
zorgt ervoor dat de overstromingsproblematiek kan 
worden gereduceerd. In grootschalige bouwblokken 
ontstaat zo ook ruimte voor recreatie, verblijven en 
waterberging. Zorg dat het in 2017 opgestarte actieplan 
waterbeheersing wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de provincie.

beleids-
visie water 
in de stad

POD Water 
of dienst RO/
Stedenbouw

1.3 Kleinschalige ruimten voor waterinfiltratie 
bestendigen en bevestigen
Het opleggen van ingebuisde beken is op sommige 
plaatsen niet haalbaar door de beperkte open ruimte 
in het centrum. Niettegenstaande kan op kleinere 
schaal ook worden nagedacht over wateropvang en 
-infiltratie. Op private gronden moet worden gestreefd 
naar een systeem om collectieve wateroplossingen te 
voorzien, zoals een gedeelde regenwaterput, voldoende 
ontharding om infiltratie te bevorderen, etc. Op publieke 
gronden moet er worden gestreefd naar waterpleinen, 
overstroombare grondzones, raingardens, etc.

beleids-
visie water 
in de stad

dienst RO/
Stedenbouw

> 5 stadsidentiteiten
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2. Groenstructuur  
verruimen — Poreuze  
private randen: perceels-
grens tussen private tuin 
en groenstructuur als 
wisselwerking tussen 
publiek en privaat

2.1 Zet in op groene perceelsgrenzen
De perceelsgrens tussen het privaat en publiek domein 
is een belangrijk aandachtspunt voor de vormgeving 
van een groene, publieke ruimte. Ook levende, groene 
perceelsranden kunnen bijdragen tot de versterking van 
de groene structuur in de stad. Deze groene structuur 
zorgt voor zowel biodiversiteit, aaneengesloten 
groenzones, zichtgroen, etc. Neem ‘levende hagen’ 
op in de verordening i.p.v. afsluitingen in hout, 
steen, plaatmateriaal, metaaldraad, ... om zo ook de 
straatkanten aantrekkelijker te maken. 

verordening BOR Groen 
en dienst 
RO/Steden-
bouw

2.2 Spoor bewoners aan om hun privaat domein  
te ontharden en te vergroenen 
Hierdoor dragen zij bij tot een groener straatbeeld, 
maar ook aan een grotere biodiversiteit en 
waterinfiltratie. Het effect van groene (voor)tuinen (op 
natuurontwikkeling, tegen hitte-eilandeffect, ...) wordt 
vaak onterecht onderschat. 
Bij het vergroenen van (voor)tuinen moet er 
voldoende worden ingezet op het aanplanten van 
hoogstambomen. De reductie van hittestress in de 
stad door bomen is aanzienlijk.

open com-
municatie-
cultuur

BOR Groen, 
dienst RO/
Stedenbouw 
en BOM  
Samenleven

3. Sterke publieke  
randen 
— het terugtrekken  
van de bouwlijn t.h.v. 
stedelijke functies

3.1 Creëer een dynamische bouwlijn ten voordelen 
van meer ademruimte aan het publiek domein 
Het terugtrekken van de bouwlijn op strategische 
plekken zorgt voor een groter gevoel van openheid 
en meer ‘ademruimte’ aan het publiek domein. Door 
de vrijgekomen ruimte ook natuurlijk en groen in te 
richten, wordt niet alleen meer openheid gecreëerd, 
maar is er ook meer waterinfiltratie, biodiversiteit, 
verkoeling, etc.  Dit hoeft niet noodzakelijk te 
betekenen dat de achterbouwlijn mee opschuift.

IPOD/ van 
visie naar 
toetsings-
kader

dienst RO/
Stedenbouw

3.2 Stedelijke functies als lokale meerwaarde  
— creëer actieve plint op schaal van het bouwblok
De invulling van het gelijkvloers van een bouwblok 
draagt rechtstreeks bij tot de belevingskwaliteit van 
het openbaar domein. Door actieve functies onder te 
brengen achter de gevels die aan het publiek domein 
grenzen (vb. verblijfsruimtes, handel, horeca, etc.) 
wordt het openbaar domein levendiger. De connectie 
tussen private ruimte en de straat zorgt voor een 
hogere dynamiek, veiligheid en een sneller gebruik 
van het openbaar domein door kinderen en jongeren. 

verordening dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

3.3. Stedelijke functies als betekenisdragers  
— hogere bouwhoogte toelaten om zo een ver-
breed publiek domein te creëren
Bepaal herkenningspunten in het bebouwd weefsel. 
Laat accenten in bouwhoogte toe op die plaatsen waar 
er voldoende open ruimte is of het openbaar domein 
dit ruimtelijk toelaat.  
Accenten en herkenningspunten in het bebouwd 
weefsel verhogen de leesbaarheid van de poreuze stad. 

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw
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4. Stedelijke functies  
als katalysator voor  
het warmtenet

4.1 Onderzoek de potenties van het warmtenet  
in functie van verdichtingsopgaven in de stad om 
doelgericht het net uit te bouwen
Het warmtenet is een troef van Roeselare en een be-
langrijk element in de hernieuwbare energievoorziening 
van de stad. Deze troef kan verder worden versterkt 
door het warmtenet verder uit te bouwen. Hiervoor 
moet enerzijds de zoektocht naar producenten (grote 
en kleine warmtebronnen) en anderzijds ook de zoek-
tocht naar consumenten (groepswoningen en grotere 
functies) om het systeem van het warmtenet rendabel 
te houden, worden verder gezet. Het inzetten van stede-
lijke functies als aantakkingen op het bestaande warm-
tenet, kan het systeem enkel versterken.   
Het voordeel van inzetten op een warmtenet als her-
nieuwbare energie is dat het in de toekomst ook kan 
worden gebruikt voor koeling van gebouwen.

doorverta-
ling klimaat-
acties o.a. in 
verordening

BOR Klimaat 
en duur-
zaamheid

5. Randen maken aan  
de verbrede figuur

5.1 De aangeduide verbrede figuur van  
aaneengesloten groenruimte accenturen door  
gebruik te maken van de gebouwen errond 
De groene figuur in de stad zorgt voor een zekere 
levendigheid en verbondenheid. Door de bebouwing 
grenzend aan de groenruimte zo te ontwerpen dat 
het als rand van de groene ruimte kan dienen, zal de 
figuur extra worden benadrukt. De randen verdragen 
een hogere bouwhoogte en vereisen een actieve plint 
op schaal van het bouwblok.

zie actie 3.2 
en 3.3

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

De dynamische stad

6. Verweven en  
vermengen voor een 
levendige kern

6.1 Onderzoek de mogelijkheden voor wonen  
boven winkels in het kernwinkelgebied
Er is heel wat leegstand boven winkels door een 
gebrek aan aparte toegangen tot private woningen in 
de gevels naast de etalages. Mogelijke oplossingen 
zitten in het aantakken op het traag netwerk, via 
binnengebieden en achtertoegangen. Dit mag 
geen verder verharding van de binnengebieden 
promoten. Toegangen via binnengebieden mogen 
enkel worden toegelaten indien er minimaal wordt 
verhard, maximaal wordt vergroend. Onderzoek deze 
mogelijkheden en stimuleer wonen boven winkels.

open 
communica-
tiecultuur / 
verordening

dienst RO/
stedenbouw, 
dienst  
economie

6.2 Ontwikkel een heldere beeldtaal voor  
de verschillende pleinen en gebruik het als  
structurerend element in het centrum
In het centrum van Roeselare zijn er enkele pleinen 
aanwezig (o.a. Grote Markt, Botermarkt, De Coninck-
plein, etc.) die in het verleden onafhankelijk werden 
vormgegeven. Er bestaat een verkennende studie 
ronde pleinen in het centrum, waarbij een verbetering 
wordt gezocht tussen de uniformiteit en de verbon-
denheid van de verschillende pleinen.

IPOD POD, RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie
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6.3 Ontwikkel een heldere beeldtaal voor het  
openbaar domein van het kernwinkelgebied 
(hoofdwinkelstraat en nevenstraten)
Het kernwinkelgebied is beleidsmatig goed 
afgebakend, maar ook ruimtelijk zal een heldere 
beeldtaal de leesbaarheid van het kernwinkelgebied 
vergroten. Bezoekers vinden op deze manier 
makkelijker hun weg en weten waar ze precies 
moeten zijn voor hun eigen noden. De Ooststraat is 
een belangrijke groene en brede drager die wordt 
verbonden met verschillende kleinere straatjes en 
doorgangen. In het kernwinkelgebied dient te worden 
ingezet op voetgangers met brede voetpaden en 
autovrije straten.

IPOD POD, RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

6.4 Onderzoek het gebruik van huidige parkings  
en de mogelijkheden  naar een betere afstemming 
van rand- en centrumparkings
Een onderzoek naar een balans tussen de 
centrumparkings en parkings meer aan de rand van 
de stad zou de aantrekkelijkheid van Roeselare verder 
kunnen verhogen. Vandaag rijden er in het hart van 
de stad veel auto’s rond op zoek naar een parkeerplek 
of betalende parking. Een alternatieve oplossing is 
werken met randparkings en een alternatief voorzien 
om de laatste afstand (randparking tot het centrum) 
te kunnen afleggen. Een dergelijk alternatief kan 
een winkelwandelbus zijn (vb. Gent), maar ook een 
fietsdeelsysteem of fietsverhuursysteem. Daardoor 
kan het voor bezoekers aantrekkelijker worden om 
niet tot in het hart van de stad te rijden, maar zich 
te parkeren aan de rand van het centrum en vanaf 
daar de stad verder te beleven. Onderzoek hoe een 
trage wegennetwerk of een groenblauw netwerk de 
wandeling tussen randparking en centrum als deel van 
de unieke beleving van Roeselare ingezet kan worden. 

parkeerplan BOR  
mobiliteit, 
dienst RO

7. Een gezicht maken  
naar de ring

7.1 Bepaal de beeldkwaliteit van de ring aan  
de hand van de verschillende segmenten en doe 
uitspraken over de bedrijvigheid langs die ring
De bedrijvigheid aan de kleine ring rond het 
centrum van Roeselare, bepaalt vandaag voor een 
groot deel het beeld van de stad. Streef na dat 
deze bedrijven een meer kwalitatieve gevel naar de 
stadsring moeten ontwikkelen (vergroenen parking, 
meerdere bouwlagen, publiciteit, ...) en vertaal deze 
beeldkwaliteit ook in het toetsingskader voor de 
vergunningsaanvragen.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
stedenbouw, 
dienst 
economie

8. Ruimte maken voor  
watergebonden  
bedrijvigheid

8.1 Bevestig de huidige beeldkwaliteit  
van de kanaalzone
De Kanaalzone is een deel van het centrum met een 
erg specifiek mineraal karakter. De watergebonden 
bedrijvigheid blijft ook in de toekomst hier zijn plek 
vinden, waardoor er sterk moet worden ingezet op 
de juiste beeldkwaliteit voor de hele Kanaalzone. 
De huidige minerale identiteit van het openbaar 
domein is een sterkte en dient behouden te blijven en 
explicieter gemaakt te worden in de toekomst.

IPOD POD, dienst 
economie, 
BOR Groen 
en dienst 
stedenbouw

8.2 Zorg voor een structurerend en aangenaam 
fietspad langs het Kanaal
Zorg ervoor dat de fietser een belangrijke plaats 
krijgt in de kanaalzone. Duidelijk en leesbare 
fietsroute langs het Kanaal zal zorgen voor een 
belangrijke verbinding tussen het hart van Roeselare 
en de omgeving. Een aangename beleving van 
deze fietsroute dient te worden ontwikkeld door 
bijvoorbeeld in te zetten op waterinfiltratie en 
punctuele vergroening.

mobiliteits-
plan

BOR  
mobiliteit, 
dienst RO

8.23 Zet in op de transitie naar duurzame bedrijven
De nabijheid van de kanaalzone ten opzichte van 
het centrum brengt een opgave voor de bedrijven 
met zich mee. Het systematisch inzetten op het 
verduurzamen van bedrijven is noodzakelijk. De Stad 
dient voorwaarden te stellen over o.a. groennorm, 
waterinfiltratie, wateropvang en berging, etc op het 
privaat domein van deze bedrijven

verordening dienst RO/
stedenbouw, 
BOR Groen

9. Diversifieren van  
het aanbod 

9.1 De vormgeving van het bouwblok bepaalt  
het aanbod en de programmawerking 
In de ruimte tussen de drie dynamische vormen van 
bedrijvigheid (de kern, de ring en het kanaal) wordt 
het aanbod zo maximaal mogelijk gediversifieerd. Op 
basis van de morfologie van het bouwblok wordt het 
aanbod versterkt.
1.  Het klein stedelijk bouwblok: verweving tussen 

woonfunctie in combinatie met groepspraktijken of 
buurtwinkels op de hoeken of langs invalswegen.

2.  Het stedelijk bouwblok: maximaal toelaten van 
kleinstedelijke functies in de plint van bouwblokken 
in het kernwinkelgebied.

3.  Het productief bouwblok: combinatie van 
handelsactiviteiten en ambachten.

4.  Het residentieel bouwblok: beperken van 
commerciële functie, maar dagelijkse voorzieningen 
zoveel mogelijk toelaten.

zie actie 20 
t.e.m. 46

De leesbare stad

10. Stadsring als  
groene boulevard  
ontwikkelen

10.1 Ontwikkel verder de stadsring als groene  
boulevard door variaties in de bouwlijn
Roeselare wil de ringstructuur verder optimaliseren. 
Deze optimalisatie mag zich niet enkel beperkten tot 
de mobiliteit en verkeersleefbaarheid, maar kan ook 
de beeldkwaliteit van de ring meenemen. Hierbij staat 
de vergroening van de ring zelf centraal. Maar ook 
plaatselijke verbredingen van de ring, het vergroenen 
van voortuinen en betere verbindingen met aanpalen-
de parken, kunnen zorgen voor licht en lucht.

mobiliteits-
plan / IPOD

dienst RO/
Stedenbouw, 
POD, BOR 
mobiliteit 
& groen
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8.2 Zorg voor een structurerend en aangenaam 
fietspad langs het Kanaal
Zorg ervoor dat de fietser een belangrijke plaats 
krijgt in de kanaalzone. Duidelijk en leesbare 
fietsroute langs het Kanaal zal zorgen voor een 
belangrijke verbinding tussen het hart van Roeselare 
en de omgeving. Een aangename beleving van 
deze fietsroute dient te worden ontwikkeld door 
bijvoorbeeld in te zetten op waterinfiltratie en 
punctuele vergroening.

mobiliteits-
plan

BOR  
mobiliteit, 
dienst RO

8.23 Zet in op de transitie naar duurzame bedrijven
De nabijheid van de kanaalzone ten opzichte van 
het centrum brengt een opgave voor de bedrijven 
met zich mee. Het systematisch inzetten op het 
verduurzamen van bedrijven is noodzakelijk. De Stad 
dient voorwaarden te stellen over o.a. groennorm, 
waterinfiltratie, wateropvang en berging, etc op het 
privaat domein van deze bedrijven

verordening dienst RO/
stedenbouw, 
BOR Groen

9. Diversifieren van  
het aanbod 

9.1 De vormgeving van het bouwblok bepaalt  
het aanbod en de programmawerking 
In de ruimte tussen de drie dynamische vormen van 
bedrijvigheid (de kern, de ring en het kanaal) wordt 
het aanbod zo maximaal mogelijk gediversifieerd. Op 
basis van de morfologie van het bouwblok wordt het 
aanbod versterkt.
1.  Het klein stedelijk bouwblok: verweving tussen 

woonfunctie in combinatie met groepspraktijken of 
buurtwinkels op de hoeken of langs invalswegen.

2.  Het stedelijk bouwblok: maximaal toelaten van 
kleinstedelijke functies in de plint van bouwblokken 
in het kernwinkelgebied.

3.  Het productief bouwblok: combinatie van 
handelsactiviteiten en ambachten.

4.  Het residentieel bouwblok: beperken van 
commerciële functie, maar dagelijkse voorzieningen 
zoveel mogelijk toelaten.

zie actie 20 
t.e.m. 46

De leesbare stad

10. Stadsring als  
groene boulevard  
ontwikkelen

10.1 Ontwikkel verder de stadsring als groene  
boulevard door variaties in de bouwlijn
Roeselare wil de ringstructuur verder optimaliseren. 
Deze optimalisatie mag zich niet enkel beperkten tot 
de mobiliteit en verkeersleefbaarheid, maar kan ook 
de beeldkwaliteit van de ring meenemen. Hierbij staat 
de vergroening van de ring zelf centraal. Maar ook 
plaatselijke verbredingen van de ring, het vergroenen 
van voortuinen en betere verbindingen met aanpalen-
de parken, kunnen zorgen voor licht en lucht.

mobiliteits-
plan / IPOD

dienst RO/
Stedenbouw, 
POD, BOR 
mobiliteit 
& groen
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11. Ontwikkelen van 
brede stadspoorten op 
de stadsring, als aan-
kondiging van het cen-
trum van Roeselare

11.1 Ontwikkel “toegangspoorten” aan de kruis- 
punten van de invalswegen met de ring om  
de stad een leesbare structuur te geven
Bij  de ontwikkeling en optimalisatie van de kleine 
ring worden best ook de toegangspoorten bepaald. 
Toegangspoorten bevinden zich vaak aan belangrijke 
invalswegen die de ring reeds met het hart van de stad 
verbinden. Om deze leesbaarheid van de hele stad aan 
de stadsring te verhogen, worden aan de toegangs-
poorten accenten in de bebouwing toegelaten. De 
toegangspoorten kunnen worden ingevuld door zowel 
publieke functies als private (woon)functies. 

van visie 
naar toet-
singskader 

dienst RO/
stedenbouw

12. Ontwikkelen van de 
ring rond Roeselare in 
duidelijke segmenten

12.1 Erken de vijf segmenten van de kleine ring 
en geef ze verder vorm
1.  Het handelslint langs de Westlaan en Brugsesteen-

weg waarbij bedrijvigheid het beeld van het lint zal 
bepalen

2.  De cultuurcluster aan de Spil met duidelijke aankon-
digingen naar de stad

3.  De kanaalzone waarbij de meer industriële en wa-
tergebonden identiteit naar voor komt.

4.  Het woonweefsel van Krottegem dat eerder de klein-
schaligheid van de stad aan de ring toont.

5.  De kop van het spoorpark waar we vanop de ring een 
glimp van het woonpark en de open ruimte voelen

De vijf segmenten tonen niet alleen de verschillende 
sferen van de ring, maar dragen ook bij aan de identi-
teit van de stad als geheel. 
Werk deze visie op de ring verder uit en stimuleer 
projecten om zich in deze visie in te schrijven.

mobiliteits-
plan

dienst RO/
stedenbouw, 
BOR 
mobiliteit

13. Bouwblokken langs  
de ring balanceren  
tussen de schaal van  
ring en stadshart 

13.1 Het tweeledige van bouwblokken langs de ring
De bouwblokken gelegen langs de ring hebben 
een dubbele functie. Enerzijds grenzen zij aan een 
infrastructurenbundel waar een combinatie van 
gemotoriseerd verkeer met fietsverkeer passeert. 
Anderzijds grenst de andere zijde aan het woonweefsel 
in het centrum van Roeselare. Toekomstige projecten 
of renovaties van bestaande bedrijven, dienen 
rekening te houden met deze tweeledigheid. 
Grootschalige functies dienen aan de ringzijde te 
worden georganiseerd. Kleinschaligere functies 
kunnen aansluiten op het woonweefsel.

van visie 
naar toet-
singskader

De langzame stad

14. Bovenlokale net-
werken als een lokale 
meerwaarde

14.1 Gebruik de stadswig als structurerend  
element voor het niet gemotoriseerd verkeer
Hanteer de huidige stadswig (parallel met de 
spoorlijn) als belangrijke fietsroute in Roeselare. 
De fietssnelweg wordt aangesterkt door groene 
functionele belevingstrajeten (GFB) die aantakken op 
de stadswig. Neem deze figuur mee in de opmaak van 
het volledig fietsnetwerk in Roeselare.

mobiliteits-
plan

BOR  
mobiliteit

14.2 Ontwikkel een fijnmazig netwerk van trage 
wegen om de doorwaadbaarheid van de stad  
voor voetgangers en fietsers te vergroten 
Vandaag is Roeselare, door de omvang van de 
bouwblokken en het versteende openbaar domein 
(nog) niet altijd de meest aangename stad om 
doorheen te wandelen. Door de doorwaadbaarheid 
van de bouwblokken te vergroten en een netwerk 
van trage wegen uit te zetten, wordt Roeselare 
‘kleinschaliger’, meer op maat van de mens. 
Roeselare is vandaag bezig met een inventaris van 
bestaande trage wegen. Zorg dat de potentiële trage 
wegen in grote bouwblokken ook worden opgenomen 
en zet daarna actief in op de missing links in het 
netwerk. Gebruik de verandering in straatprofielen of 
de omschakeling naar trage weg ook om meer groen in 
het straatbeeld te brengen.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR  
mobiliteit

15. Grote groene  
publieke ruimte met 
grote doorwaad-
baarheid

15.1 Werk een visie uit om de publieke ruimte  
van verschillende identiteitsdragende bouw- 
blokken te vergroenen en de verbinding te  
maken tussen deze zones
In het centrum van Roeselare zijn enkele belangrijke 
en grootschalige bouwblokken aanwezig. Ze hebben 
een belangrijke identiteit die kan bijdragen aan het 
publiek domein van de stad. Het vergroenen van 
deze bouwblokken en het inzetten op onderlinge 
verbondenheid als netwerk, kan het publiek domein 
in de stad versterken. Zorg ervoor dat in de IPOD de 
beeldkwaliteit van het openbaar domein van deze 
bouwblokken uitdrukkelijk is bepaald:
1. Spoorpark met recent gerealiseerde TRAX en 
toekomstige woonomgeving
2. Cultuurcluster De Spil
3. Campuspark met verschillende schoolinstellingen
4. De kaaien van de kanaalzone
5. De aaneengesloten restruimte rond de Borro-site.

IPOD POD, BOR 
Groen en 
dienst RO/
Stedenbouw

16. Linker- en rechter-
kamer van het stads-
hart verbinden

16.1 Onderzoek alle mogelijkheden naar realisatie 
van extra onderdoorgangen onder de spoorlijnen 
en oversteekpunten op de wegen die de stadswig 
vormen. Hou met de bestaande en toekomstige  
punten rekening in de verdere ontwikkeling van 
het netwerk 
Ruimtelijk wordt het centrum van Roeselare in twee 
gedeeld. De verbinding tussen de linker- en rechter-
kamer is beperkt tot enkele onderdoorgangen onder 
de spoorlijnen en een aantal oversteekpunten op de 
wegen op de stadswig. Het is aangewezen om deze 
bestaande verbindingen zoveel mogelijk te benutten 
en met deze vaste punten rekening te houden in de 
uitbouw van het netwerk van trage wegen. Daarnaast 
blijft ook het actief zoeken naar mogelijke realisatie 
van bijkomende onderdoorgangen en onderhandeling 
hierover met Infrabel belangrijk, ook al gaat dit over 
een strategie op lange termijn.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR 
mobiliteit
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11. Ontwikkelen van 
brede stadspoorten op 
de stadsring, als aan-
kondiging van het cen-
trum van Roeselare

11.1 Ontwikkel “toegangspoorten” aan de kruis- 
punten van de invalswegen met de ring om  
de stad een leesbare structuur te geven
Bij  de ontwikkeling en optimalisatie van de kleine 
ring worden best ook de toegangspoorten bepaald. 
Toegangspoorten bevinden zich vaak aan belangrijke 
invalswegen die de ring reeds met het hart van de stad 
verbinden. Om deze leesbaarheid van de hele stad aan 
de stadsring te verhogen, worden aan de toegangs-
poorten accenten in de bebouwing toegelaten. De 
toegangspoorten kunnen worden ingevuld door zowel 
publieke functies als private (woon)functies. 

van visie 
naar toet-
singskader 

dienst RO/
stedenbouw

12. Ontwikkelen van de 
ring rond Roeselare in 
duidelijke segmenten

12.1 Erken de vijf segmenten van de kleine ring 
en geef ze verder vorm
1.  Het handelslint langs de Westlaan en Brugsesteen-

weg waarbij bedrijvigheid het beeld van het lint zal 
bepalen

2.  De cultuurcluster aan de Spil met duidelijke aankon-
digingen naar de stad

3.  De kanaalzone waarbij de meer industriële en wa-
tergebonden identiteit naar voor komt.

4.  Het woonweefsel van Krottegem dat eerder de klein-
schaligheid van de stad aan de ring toont.

5.  De kop van het spoorpark waar we vanop de ring een 
glimp van het woonpark en de open ruimte voelen

De vijf segmenten tonen niet alleen de verschillende 
sferen van de ring, maar dragen ook bij aan de identi-
teit van de stad als geheel. 
Werk deze visie op de ring verder uit en stimuleer 
projecten om zich in deze visie in te schrijven.

mobiliteits-
plan

dienst RO/
stedenbouw, 
BOR 
mobiliteit

13. Bouwblokken langs  
de ring balanceren  
tussen de schaal van  
ring en stadshart 

13.1 Het tweeledige van bouwblokken langs de ring
De bouwblokken gelegen langs de ring hebben 
een dubbele functie. Enerzijds grenzen zij aan een 
infrastructurenbundel waar een combinatie van 
gemotoriseerd verkeer met fietsverkeer passeert. 
Anderzijds grenst de andere zijde aan het woonweefsel 
in het centrum van Roeselare. Toekomstige projecten 
of renovaties van bestaande bedrijven, dienen 
rekening te houden met deze tweeledigheid. 
Grootschalige functies dienen aan de ringzijde te 
worden georganiseerd. Kleinschaligere functies 
kunnen aansluiten op het woonweefsel.

van visie 
naar toet-
singskader

De langzame stad

14. Bovenlokale net-
werken als een lokale 
meerwaarde

14.1 Gebruik de stadswig als structurerend  
element voor het niet gemotoriseerd verkeer
Hanteer de huidige stadswig (parallel met de 
spoorlijn) als belangrijke fietsroute in Roeselare. 
De fietssnelweg wordt aangesterkt door groene 
functionele belevingstrajeten (GFB) die aantakken op 
de stadswig. Neem deze figuur mee in de opmaak van 
het volledig fietsnetwerk in Roeselare.

mobiliteits-
plan

BOR  
mobiliteit

14.2 Ontwikkel een fijnmazig netwerk van trage 
wegen om de doorwaadbaarheid van de stad  
voor voetgangers en fietsers te vergroten 
Vandaag is Roeselare, door de omvang van de 
bouwblokken en het versteende openbaar domein 
(nog) niet altijd de meest aangename stad om 
doorheen te wandelen. Door de doorwaadbaarheid 
van de bouwblokken te vergroten en een netwerk 
van trage wegen uit te zetten, wordt Roeselare 
‘kleinschaliger’, meer op maat van de mens. 
Roeselare is vandaag bezig met een inventaris van 
bestaande trage wegen. Zorg dat de potentiële trage 
wegen in grote bouwblokken ook worden opgenomen 
en zet daarna actief in op de missing links in het 
netwerk. Gebruik de verandering in straatprofielen of 
de omschakeling naar trage weg ook om meer groen in 
het straatbeeld te brengen.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR  
mobiliteit

15. Grote groene  
publieke ruimte met 
grote doorwaad-
baarheid

15.1 Werk een visie uit om de publieke ruimte  
van verschillende identiteitsdragende bouw- 
blokken te vergroenen en de verbinding te  
maken tussen deze zones
In het centrum van Roeselare zijn enkele belangrijke 
en grootschalige bouwblokken aanwezig. Ze hebben 
een belangrijke identiteit die kan bijdragen aan het 
publiek domein van de stad. Het vergroenen van 
deze bouwblokken en het inzetten op onderlinge 
verbondenheid als netwerk, kan het publiek domein 
in de stad versterken. Zorg ervoor dat in de IPOD de 
beeldkwaliteit van het openbaar domein van deze 
bouwblokken uitdrukkelijk is bepaald:
1. Spoorpark met recent gerealiseerde TRAX en 
toekomstige woonomgeving
2. Cultuurcluster De Spil
3. Campuspark met verschillende schoolinstellingen
4. De kaaien van de kanaalzone
5. De aaneengesloten restruimte rond de Borro-site.

IPOD POD, BOR 
Groen en 
dienst RO/
Stedenbouw

16. Linker- en rechter-
kamer van het stads-
hart verbinden

16.1 Onderzoek alle mogelijkheden naar realisatie 
van extra onderdoorgangen onder de spoorlijnen 
en oversteekpunten op de wegen die de stadswig 
vormen. Hou met de bestaande en toekomstige  
punten rekening in de verdere ontwikkeling van 
het netwerk 
Ruimtelijk wordt het centrum van Roeselare in twee 
gedeeld. De verbinding tussen de linker- en rechter-
kamer is beperkt tot enkele onderdoorgangen onder 
de spoorlijnen en een aantal oversteekpunten op de 
wegen op de stadswig. Het is aangewezen om deze 
bestaande verbindingen zoveel mogelijk te benutten 
en met deze vaste punten rekening te houden in de 
uitbouw van het netwerk van trage wegen. Daarnaast 
blijft ook het actief zoeken naar mogelijke realisatie 
van bijkomende onderdoorgangen en onderhandeling 
hierover met Infrabel belangrijk, ook al gaat dit over 
een strategie op lange termijn.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR 
mobiliteit
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De solidaire stad
17. Inzetten op  
wijkidentiteit om  
de connectie tussen  
de wijk en inwoners  
te versterken

17.1 Organiseer een ‘geef mijn wijk een naam’ 
wedstrijd. Laat de inwoners van die wijk zelf de 
officiële benaming van hun wijk kiezen  
De connectie tussen de inwoners en de buurt vervaagt 
meer en meer. Vroeger woonden mensen ook een 
langere tijd op dezelfde plaats, waardoor zij zich meer 
vereenzelvigen met hun omgeving. Om de connectie 
met de buurt terug te versterken, kan het duidelijk 
benoemen van de wijk (zie Krottegem) een eerste stap 
zijn. Ook kunnen evenementen  opgezet worden om 
het gevoel van levendige stadsharten te versterken.

open com-
municatie-
cultuur

BOM 
Samenleven

17.2 Zorg voor een aanspreekpunt per wijk  
en stimuleer wijkevenementen
Om levendigheid in de verschillende wijken te creëren, is 
het belangrijk om de connectie tussen de verschillende 
inwoners te stimuleren. Door alle condities te scheppen 
om wijkevenementen te laten doorgaan, kunnen wijken 
worden gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het 
toelaten van het tijdelijk autovrij maken van enkele 
straten of de informatie over het wijkevent te publiceren 
in de stadskrant en te publiceren op de website en 
sociale media van de stad, etc.

open com-
municatie-
cultuur

BOM  
Samenleven

18. Inzetten op het  
karakter van de wijk 
met de publieke ruimte

18.1 Zorg voor een ruimtelijke vertaling van het  
karakter van de wijk in de publieke ruimte
Bij de definiëring van de verschillende wijken en bij 
het versterken van de identiteit van elke wijk door 
een specifieke naamgeving zal ook een heldere 
specifieke beeldtaal van het publieke domein hieraan 
bijdragen. Stem de richtlijnen voor de vormgeving 
van het publieke domein af op de identiteit van 
de verschillende wijken. Dit vertaalt zich niet 
noodzakelijk in een volledig andere vormgeving van 
de publieke ruimte, maar kan ook inzetten op een 
uniek karakter van specifieke elementen binnen deze 
vormgeving (vb.: andere vorm van verlichting of andere 
beplanting).

IPOD dienst RO/
Stedenbouw 
en POD

19. Tien stadswerven 19.1 Ontwikkel een visie op de stadswerven 
De tien stadswerven zijn beeldbepalend voor het 
centrum en zijn hefbomen voor de toekomstige 
ontwikkeling van de stad. Het bewaken en sturen 
van de kwalitatieve ontwikkeling van deze 10 werven 
is zeer belangrijk. Daarom ontwikkelt de stad best 
proactief een visie op deze stadswerven zodat ze een 
kader heeft om met private ontwikkelaars in overleg 
te gaan.

stadswer-
ven van
Roeselare

POD, 
dienst RO/
Stedenbouw 
en stads-
ontwikkelaar

19.2 Neem de visie op de stadswerven op in het 
Beleidsplan Ruimte Roeselare (= herziening GRS)  
De stad maakt haar visie op de stadswerven best ken-
baar door ze op te nemen in een beleidskader van het 
Beleidsplan Ruimte Roeselare (cfr. Beleidsplan Ruimte 
Brugge). Omdat de opmaak van dit BRRoeselare enige 
tijd in beslag kan nemen, is het wel belangrijk om voor 
de meest urgente stadswerven vandaag al een visie te 
ontwikkelen (zie 19.1)

stadswer-
ven van 
Roeselare

dienst RO 
en stads-
ontwikkelaar

19.3 Zet de kwaliteitskamer in bij de beoordeling 
van vergunningsaanvragen aan de stadswerven
Om de kwaliteit van de toekomstige ontwikkelingen 
in de 10 stadswerven voldoende te bewaken, wordt 
de kwaliteitskamer geraadpleegd bij de beoordeling 
van de vergunningsaanvragen. De inzet van de 
kwaliteitskamer voor de 10 stadswerven wordt 
ingeschreven in de gemeentelijke, stedenbouwkundige 
verordening.

stadswer-
ven van 
Roeselare/ 
verordening

dienst RO/
Stedenbouw

19.4 Neem een proactieve houding aan door  
als stad zelf waar mogelijk delen van de stads- 
werven te ontwikkelen
De Stad Roeselare kan de stadwerven niet alleen 
op de radar houden en een visie ontwikkelen, ze 
kan ook de visie (deels) zelf tot uitvoering brengen. 
Zo kan de Stad bijvoorbeeld al overgaan tot de 
ontwikkeling van het openbaar domein conform de 
ontwikkelde visie, kunnen delen worden opgekocht, 
etc. Door zelf tot ontwikkeling over te gaan, kan 
de Stad immers de toekomstige evolutie van de 
stadswerven nog meer sturen en heeft ze een sterkere 
onderhandelingspositie. Deze proactieve houding 
sluit aan bij het profiel van de ‘stadsontwikkelaar’ 
die zal instaan voor de kwalitatieve coördinatie van 
stadsontwikkelingsprojecten.

stadswer-
ven van 
Roeselare

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
patrimonium 
en POD

> 10 stadswerven
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ontwikkeling van de stad. Het bewaken en sturen 
van de kwalitatieve ontwikkeling van deze 10 werven 
is zeer belangrijk. Daarom ontwikkelt de stad best 
proactief een visie op deze stadswerven zodat ze een 
kader heeft om met private ontwikkelaars in overleg 
te gaan.

stadswer-
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en stads-
ontwikkelaar

19.2 Neem de visie op de stadswerven op in het 
Beleidsplan Ruimte Roeselare (= herziening GRS)  
De stad maakt haar visie op de stadswerven best ken-
baar door ze op te nemen in een beleidskader van het 
Beleidsplan Ruimte Roeselare (cfr. Beleidsplan Ruimte 
Brugge). Omdat de opmaak van dit BRRoeselare enige 
tijd in beslag kan nemen, is het wel belangrijk om voor 
de meest urgente stadswerven vandaag al een visie te 
ontwikkelen (zie 19.1)

stadswer-
ven van 
Roeselare

dienst RO 
en stads-
ontwikkelaar

19.3 Zet de kwaliteitskamer in bij de beoordeling 
van vergunningsaanvragen aan de stadswerven
Om de kwaliteit van de toekomstige ontwikkelingen 
in de 10 stadswerven voldoende te bewaken, wordt 
de kwaliteitskamer geraadpleegd bij de beoordeling 
van de vergunningsaanvragen. De inzet van de 
kwaliteitskamer voor de 10 stadswerven wordt 
ingeschreven in de gemeentelijke, stedenbouwkundige 
verordening.

stadswer-
ven van 
Roeselare/ 
verordening

dienst RO/
Stedenbouw

19.4 Neem een proactieve houding aan door  
als stad zelf waar mogelijk delen van de stads- 
werven te ontwikkelen
De Stad Roeselare kan de stadwerven niet alleen 
op de radar houden en een visie ontwikkelen, ze 
kan ook de visie (deels) zelf tot uitvoering brengen. 
Zo kan de Stad bijvoorbeeld al overgaan tot de 
ontwikkeling van het openbaar domein conform de 
ontwikkelde visie, kunnen delen worden opgekocht, 
etc. Door zelf tot ontwikkeling over te gaan, kan 
de Stad immers de toekomstige evolutie van de 
stadswerven nog meer sturen en heeft ze een sterkere 
onderhandelingspositie. Deze proactieve houding 
sluit aan bij het profiel van de ‘stadsontwikkelaar’ 
die zal instaan voor de kwalitatieve coördinatie van 
stadsontwikkelingsprojecten.

stadswer-
ven van 
Roeselare

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
patrimonium 
en POD

> 10 stadswerven
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T1. Het kleinstedelijk bouwblok

20. Korrel  
— Op hoeken en smalle 
percelen worden kansen 
gemaakt om het woon-
aanbod te verrijken en 
vernieuwing op gang  
te trekken

20.1 Laat vormelijke uitzonderingen op  
de hoeken van de bouwblokken toe
De hoeken van deze bouwblokken zorgen voor een 
identiteit en geven karakter aan het bouwblok. Door de 
hoeken te differentiëren van de rest van het bebouwd 
weefsel van het bouwblok, kan deze identiteit en 
herkenbaarheid nog verder worden versterkt. Door 
op de hoekpercelen andere voorwaarden qua hoogte, 
bouwlijn, vormgeving, diepte, etc. te hanteren, kan ook 
het type woonaanbod in het bouwblok verder worden 
gedifferentieerd.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
patrimonium 
(indien 
eigendom 
Stad)

20.2 Laat twee kavels samennemen  
op smalle percelen
Twee kavels kunnen worden samengenomen op 
voorwaarde dat de grondgebonden woning het 
hoofdtype blijft, eventueel in combinatie met een 
praktijk of een tweede (andere) woonvorm. Door 
het samennemen ontstaat een kans tot vormelijke 
uitzonderingen zoals een hoogte-accent, een andere 
dakvorm, een bouwlijn die in functie van gevelgroen 
naar achteren wordt geplaatst of doorgangen naar het 
binnengebied.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

21. Celwand — De gevel  
als belangrijk aandachts-
punt om de adressering 
vorm te geven, maar  
ook om het leven aan  
de straat en in de wijk  
te versterken

21.1 Activeer het gelijkvloers van het bouwblok  
door levende functies op te leggen
Vooral op het gelijkvloers aan de straatkant, 
ontstaat er contact tussen de private (bouwblok) 
en publieke ruimte. De invulling van het gelijkvloers 
van een bouwblok draagt rechtstreeks bij tot de 
belevingskwaliteit van het openbaar domein. Inpandige 
garages en opbergfuncties zorgen voor een afgesloten 
gelijkvloers en stimuleren de levendigheid niet. Het 
vermijden van inpandige garages en het stimuleren 
van leefruimten (keuken, bureauruimten, etc) aan 
de straatzijde van het gelijkvloers, zal ook voor meer 
levendigheid op het openbaar domein zorgen.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

22. Pit — Het binnen-
gebied als complement 
op de actieve straatkant 
voor een kwalitatieve 
woonomgeving

22.1 Stimuleer een actieve ontharding  
van de binnengebieden
De binnengebieden vormen open ruimte, maar vaak 
met een hoge graad aan verharding. De kern ontpitten, 
overbodige bijgebouwen wegnemen, inzetten 
op actieve vergroening ifv waterinfiltratie en het 
collectiviseren van de binnengebieden; is noodzakelijk 
om de algemene leefkwaliteit van Roeselare in de 
toekomst te blijven garanderen.

visie op 
binnen-
gebieden 

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR Groen 
en BOM 
Samenleven

> 4 types bouwblokken 23. Rand 
— De individuele 
ontwikkelingen geven 
vorm aan de rand, 
de beeldkwaliteit en
de beleving van 
het binnengebied

23.1 Beperk de uitbouwen richting het binnenge-
bied om verdere verharding een halt toe te roepen 
Het beperken van de uitbouwen richting de 
binnengebieden roept niet enkel een halt toe aan de 
verder verharding, maar ook aan de verrommeling 
van de binnengebieden. Door hiervoor strengere 
voorwaarden op te leggen en aan mogelijke/beperkte 
uitbouwen ook een verplichting van groendaken te 
koppelen, zal de leefkwaliteit in het bebouwd weefsel 
verhogen. Dit sluit aan bij de intentie van Roeselare 
om een ‘groene daken-stad’ te worden en zo slimme 
energie en stadslandbouwprojecten te genereren. 

visie op  
binnen- 
gebieden / 
verordening

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR duur-
zaamheid  
& klimaat en 
BOR Groen

23.2 Stimuleer doorgangen doorheen het bouwblok 
De binnengebieden van de stedelijke bouwblokken, 
maar ook de omvang van deze blokken, maken het 
mogelijk om doorheen deze bouwblokken doorsteken 
voor wandelaars en fietsers te voorzien. Op een aantal 
cruciale plaatsen (missing links in fijnmazig netwerk) 
doorgangen doorheen een bouwblok voorzien, zal het 
traag verkeer stimuleren, maar kan ook de kwaliteit 
van het bouwblok vergroten (voorzien van groen, 
kleinschalige functies langs het pad). 
Deze doorsteken zijn liefst geen onderdoorgangen van 
een gebouw, om onaangename plekken te vermijden, 
maar effectieve doorgangen tussen twee gebouwen. 
Bij elk bouwblok moet uiteraard de afweging tussen 
voldoende rust voor de bewoners en voldoende 
levendigheid en/of veiligheidsgevoel worden 
afgewogen. 

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw 
en  BOR 
mobiliteit

24. Publiek domein  
— ruimte maken voor de 
zwakke weggebruiker

24.1 Stimuleer de mogelijkheden voor de zwakke 
weggebruikers en moedig zo de inwoners aan om 
minder gebruik te maken van de wagen
Ruimte maken voor de zwakke weggebruiker zal de 
keuze voor ‘stappen’ of ‘trappen’ aantrekkelijker ma-
ken en kan de impact van de auto op het straatbeeld 
verminderen. Ruimte voor de zwakke weggebruiker 
moet worden gezocht door bijvoorbeeld het imple-
menteren van éénzijdig parkeren (inclusief verbreding 
van voetpaden en vergroening), vernauwing van de 
straatprofielen, aanleggen van volwaardige fietspaden 
of zelfs fietsstraten, het voorzien van kwalitatieve 
parkeerfaciliteiten te voorzien voor fietsen, bakfietsen, 
elektrische fietsen, etc.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer,  
mobiliteits-
plan en 
parkeerplan

BOR 
mobiliteit, 
POD

25. Programma  
— Inzetten op wonen in  
combinatie met basis- 
voorzieningen en  
nevenfuncties

25.1 Stimuleer actief een verbreed woonaanbod  
in combinatie met basisvoorzieningen
In het kleinstedelijk bouwblok is de hoofdfunctie 
wonen, waarbij nevenfuncties zoals basisvoorzieningen 
of praktijken worden toegelaten. Een actief 
onderzoek naar de verbreding en diversifiëring van 
het woonaanbod is cruciaal, maar de woonopgave is 
kleinschalig en beperkt in aantal per kavel.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
economie
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T1. Het kleinstedelijk bouwblok

20. Korrel  
— Op hoeken en smalle 
percelen worden kansen 
gemaakt om het woon-
aanbod te verrijken en 
vernieuwing op gang  
te trekken

20.1 Laat vormelijke uitzonderingen op  
de hoeken van de bouwblokken toe
De hoeken van deze bouwblokken zorgen voor een 
identiteit en geven karakter aan het bouwblok. Door de 
hoeken te differentiëren van de rest van het bebouwd 
weefsel van het bouwblok, kan deze identiteit en 
herkenbaarheid nog verder worden versterkt. Door 
op de hoekpercelen andere voorwaarden qua hoogte, 
bouwlijn, vormgeving, diepte, etc. te hanteren, kan ook 
het type woonaanbod in het bouwblok verder worden 
gedifferentieerd.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
patrimonium 
(indien 
eigendom 
Stad)

20.2 Laat twee kavels samennemen  
op smalle percelen
Twee kavels kunnen worden samengenomen op 
voorwaarde dat de grondgebonden woning het 
hoofdtype blijft, eventueel in combinatie met een 
praktijk of een tweede (andere) woonvorm. Door 
het samennemen ontstaat een kans tot vormelijke 
uitzonderingen zoals een hoogte-accent, een andere 
dakvorm, een bouwlijn die in functie van gevelgroen 
naar achteren wordt geplaatst of doorgangen naar het 
binnengebied.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

21. Celwand — De gevel  
als belangrijk aandachts-
punt om de adressering 
vorm te geven, maar  
ook om het leven aan  
de straat en in de wijk  
te versterken

21.1 Activeer het gelijkvloers van het bouwblok  
door levende functies op te leggen
Vooral op het gelijkvloers aan de straatkant, 
ontstaat er contact tussen de private (bouwblok) 
en publieke ruimte. De invulling van het gelijkvloers 
van een bouwblok draagt rechtstreeks bij tot de 
belevingskwaliteit van het openbaar domein. Inpandige 
garages en opbergfuncties zorgen voor een afgesloten 
gelijkvloers en stimuleren de levendigheid niet. Het 
vermijden van inpandige garages en het stimuleren 
van leefruimten (keuken, bureauruimten, etc) aan 
de straatzijde van het gelijkvloers, zal ook voor meer 
levendigheid op het openbaar domein zorgen.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

22. Pit — Het binnen-
gebied als complement 
op de actieve straatkant 
voor een kwalitatieve 
woonomgeving

22.1 Stimuleer een actieve ontharding  
van de binnengebieden
De binnengebieden vormen open ruimte, maar vaak 
met een hoge graad aan verharding. De kern ontpitten, 
overbodige bijgebouwen wegnemen, inzetten 
op actieve vergroening ifv waterinfiltratie en het 
collectiviseren van de binnengebieden; is noodzakelijk 
om de algemene leefkwaliteit van Roeselare in de 
toekomst te blijven garanderen.

visie op 
binnen-
gebieden 

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR Groen 
en BOM 
Samenleven

> 4 types bouwblokken 23. Rand 
— De individuele 
ontwikkelingen geven 
vorm aan de rand, 
de beeldkwaliteit en
de beleving van 
het binnengebied

23.1 Beperk de uitbouwen richting het binnenge-
bied om verdere verharding een halt toe te roepen 
Het beperken van de uitbouwen richting de 
binnengebieden roept niet enkel een halt toe aan de 
verder verharding, maar ook aan de verrommeling 
van de binnengebieden. Door hiervoor strengere 
voorwaarden op te leggen en aan mogelijke/beperkte 
uitbouwen ook een verplichting van groendaken te 
koppelen, zal de leefkwaliteit in het bebouwd weefsel 
verhogen. Dit sluit aan bij de intentie van Roeselare 
om een ‘groene daken-stad’ te worden en zo slimme 
energie en stadslandbouwprojecten te genereren. 

visie op  
binnen- 
gebieden / 
verordening

dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR duur-
zaamheid  
& klimaat en 
BOR Groen

23.2 Stimuleer doorgangen doorheen het bouwblok 
De binnengebieden van de stedelijke bouwblokken, 
maar ook de omvang van deze blokken, maken het 
mogelijk om doorheen deze bouwblokken doorsteken 
voor wandelaars en fietsers te voorzien. Op een aantal 
cruciale plaatsen (missing links in fijnmazig netwerk) 
doorgangen doorheen een bouwblok voorzien, zal het 
traag verkeer stimuleren, maar kan ook de kwaliteit 
van het bouwblok vergroten (voorzien van groen, 
kleinschalige functies langs het pad). 
Deze doorsteken zijn liefst geen onderdoorgangen van 
een gebouw, om onaangename plekken te vermijden, 
maar effectieve doorgangen tussen twee gebouwen. 
Bij elk bouwblok moet uiteraard de afweging tussen 
voldoende rust voor de bewoners en voldoende 
levendigheid en/of veiligheidsgevoel worden 
afgewogen. 

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw 
en  BOR 
mobiliteit

24. Publiek domein  
— ruimte maken voor de 
zwakke weggebruiker

24.1 Stimuleer de mogelijkheden voor de zwakke 
weggebruikers en moedig zo de inwoners aan om 
minder gebruik te maken van de wagen
Ruimte maken voor de zwakke weggebruiker zal de 
keuze voor ‘stappen’ of ‘trappen’ aantrekkelijker ma-
ken en kan de impact van de auto op het straatbeeld 
verminderen. Ruimte voor de zwakke weggebruiker 
moet worden gezocht door bijvoorbeeld het imple-
menteren van éénzijdig parkeren (inclusief verbreding 
van voetpaden en vergroening), vernauwing van de 
straatprofielen, aanleggen van volwaardige fietspaden 
of zelfs fietsstraten, het voorzien van kwalitatieve 
parkeerfaciliteiten te voorzien voor fietsen, bakfietsen, 
elektrische fietsen, etc.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer,  
mobiliteits-
plan en 
parkeerplan

BOR 
mobiliteit, 
POD

25. Programma  
— Inzetten op wonen in  
combinatie met basis- 
voorzieningen en  
nevenfuncties

25.1 Stimuleer actief een verbreed woonaanbod  
in combinatie met basisvoorzieningen
In het kleinstedelijk bouwblok is de hoofdfunctie 
wonen, waarbij nevenfuncties zoals basisvoorzieningen 
of praktijken worden toegelaten. Een actief 
onderzoek naar de verbreding en diversifiëring van 
het woonaanbod is cruciaal, maar de woonopgave is 
kleinschalig en beperkt in aantal per kavel.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
economie
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26. Parkeeropgave  
— geclusterd parkeren  
om plaats te maken voor  
de bouwopgave

26.1 Stimuleer geclusterd parkeren
Voor geclusterd parkeren zijn er verschillende vormen 
denkbaar: op het gelijkvloers van een bouwblok 
wanneer meerdere renovaties tegelijkertijd verlopen;  
of een kwalitatieve parkeerhaven in het binnengebied, 
waarbij achteringangen worden gestimuleerd. De 
verschillende vormen van geclusterd parkeren worden 
onderzocht in het kleinstedelijk bouwblok.

parkeerplan BOR 
mobiliteit, 
dienst RO/
Stedenbouw

T2. Het stedelijk bouwblok

27. Korrel  
— het gedifferentieerd  
woonaanbod verder  
verbreden 

27.1 Laat het samennemen van kavels toe in func-
tie van een actieve plint op het gelijkvloers
In het stedelijk bouwblok wordt het samennemen 
van kavels onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 
Wanneer via een collectief project twee kavels zorgen 
voor een actieve plint, zal dit worden toegelaten. Op 
deze manier wordt er gestreefd naar meer interactie 
tussen het openbaar domein en het private leven.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

27.2 Spring creatief om met de bouwlijn in functie 
van een actieve plint op het gelijkvloers
Vandaag wordt het gelijkvloers van stedelijke 
bouwblokken gekenmerkt door parkeergarages. Door de 
ruimte grenzend aan het openbaar domein in te richten 
als garage of berging, heerst er een doods gevoel op 
het openbaar domein. Echter blijft het organiseren van 
woonfuncties aan de straatkant met smalle voetpaden 
geen evidentie. Het terugtrekken van de effectieve 
bouwlijn en het creëren van een groene ‘gevel’ ter 
hoogte van de juist bouwlijn creëert een soort voortuin 
voor de bewoners die kan dienen als buffer tussen de 
leefruimte en de smalle voetpaden.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

28. Celwand  
— De poort als toegang 
en aankondiging vanaf 
de rand naar het binnen-
gebied

28.1 Maak op de juiste plaatsen doorsteken voor 
traag verkeer doorheen bouwblokken
De binnengebieden van de stedelijke bouwblokken, 
maar ook de omvang van deze blokken, maken het 
mogelijk om doorheen deze bouwblokken doorsteken 
voor wandelaars en fietsers te voorzien. Op een aantal 
cruciale plaatsen (missing links in fijnmazig netwerk) 
doorgangen doorheen een bouwblok voorzien, zal het 
traag verkeer stimuleren, maar kan ook de kwaliteit 
van het bouwblok vergroten (voorzien van groen, 
kleinschalige funties langs het pad). De doorsteken 
zijn liefst geen onderdoorgangen van een gebouw, om 
onaangename plekken te vermijden, maar effectieve 
doorgangen tussen twee gebouwen.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw 
en BOR 
mobiliteit

29. Pit — ontwikkelen 
rond collectieve binnen-
hoven om de rand te 
versterken

29.1 Activeer collectieve en groene binnengebieden
De schaal van het stedelijk bouwblok zorgt vandaag 
vaak voor een versnipperd binnengebied. In de toe-
komst liggen meer potenties en voordelen in het 
collectiviseren van de binnengebieden om zo bij te 
kunnen dragen aan biodiversiteit, vergroening en 
leefbaarheid. Daarom is het belangrijk om betekenis-
volle plekken te creëren, overgangen tussen privaat 
en publiek zorgvuldig vorm te geven, ontharding van 
binnengebieden te stimuleren en parkeren in binnen-
gebieden te beperken.
De private eigendomsstructuren maken dit geen evi-
dente opgave, maar er kunnen stappen worden gezet 
door middel van sensibiliseren of wanneer de moge-
lijkheid zich stelt om in specifieke gevallen een collec-
tief te organiseren (vb. bij de gelijktijdige verkoop van 
verschillende aanpalende eigendommen). 

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

30. Doorwaadbaarheid  
en publiek domein  
— binnengebied door- 
waadbaar maken

30.1 Zorg voor een vormgeving van de binnen- 
gebieden als verlengde van de straten en het  
openbaar domein
Leefstraten en binnengebieden als nieuwe woonadres-
sen voor de omgeving. Ook kleine straatjes en voetwe-
gen in binnengebieden met elkaar verbinden aan de 
hand van een groter netwerk. Binnengebieden zorgen 
voor een verlengde van het publiek domein maar moe-
ten groener aanvoelen dan het publiek domein.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

31. Programma  
— verweven van  
commerciële functies  
en wonen en inzetten  
op een stedelijke plint

31.1 Verweef commerciële functies met de woon-
functie om levendigheid de garanderen
Het stedelijk bouwblok wordt gekenmerkt door de 
verweving van commerciële functies en wonen. 
De combinatie van beide functies zorgt voor een 
verhoogde levendigheid, ook na sluitingstijd. De 
functievermenging en -verweving dragen bij tot een 
levendig stadshart voor bewoner en bezoeker. Het 
is belangrijk om deze functies in het stadshart te 
blijven voorzien en deze actief hier aan te trekken en 
te faciliteren. Ontwikkelen een visie op commerciële 
functies en verweving met het woonweefsel.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
economie

32. Parkeeropgave  
— synergie zoeken  
tussen bezoekers- 
parkeren en parkeernood 
door hoge woondensiteit

32.1 Onderzoek geclusterd parkeren  
in deze bouwblokken
Onderzoek de mogelijkheden voor geclusterd 
parkeren door: parkeerhavens te organiseren; 
autodeelsystemen te implementeren;  collectief en 
publiek parkeren ondergronds te voorzien; of zelfs 
parkeergebouwen toe te laten met kansen voor 
nabestemming.

parkeerplan dienst RO/
Stedenbouw 
en BOR 
mobiliteit
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ACTIEPLAN

26. Parkeeropgave  
— geclusterd parkeren  
om plaats te maken voor  
de bouwopgave

26.1 Stimuleer geclusterd parkeren
Voor geclusterd parkeren zijn er verschillende vormen 
denkbaar: op het gelijkvloers van een bouwblok 
wanneer meerdere renovaties tegelijkertijd verlopen;  
of een kwalitatieve parkeerhaven in het binnengebied, 
waarbij achteringangen worden gestimuleerd. De 
verschillende vormen van geclusterd parkeren worden 
onderzocht in het kleinstedelijk bouwblok.

parkeerplan BOR 
mobiliteit, 
dienst RO/
Stedenbouw

T2. Het stedelijk bouwblok

27. Korrel  
— het gedifferentieerd  
woonaanbod verder  
verbreden 

27.1 Laat het samennemen van kavels toe in func-
tie van een actieve plint op het gelijkvloers
In het stedelijk bouwblok wordt het samennemen 
van kavels onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 
Wanneer via een collectief project twee kavels zorgen 
voor een actieve plint, zal dit worden toegelaten. Op 
deze manier wordt er gestreefd naar meer interactie 
tussen het openbaar domein en het private leven.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

27.2 Spring creatief om met de bouwlijn in functie 
van een actieve plint op het gelijkvloers
Vandaag wordt het gelijkvloers van stedelijke 
bouwblokken gekenmerkt door parkeergarages. Door de 
ruimte grenzend aan het openbaar domein in te richten 
als garage of berging, heerst er een doods gevoel op 
het openbaar domein. Echter blijft het organiseren van 
woonfuncties aan de straatkant met smalle voetpaden 
geen evidentie. Het terugtrekken van de effectieve 
bouwlijn en het creëren van een groene ‘gevel’ ter 
hoogte van de juist bouwlijn creëert een soort voortuin 
voor de bewoners die kan dienen als buffer tussen de 
leefruimte en de smalle voetpaden.

verordening dienst RO/
Stedenbouw

28. Celwand  
— De poort als toegang 
en aankondiging vanaf 
de rand naar het binnen-
gebied

28.1 Maak op de juiste plaatsen doorsteken voor 
traag verkeer doorheen bouwblokken
De binnengebieden van de stedelijke bouwblokken, 
maar ook de omvang van deze blokken, maken het 
mogelijk om doorheen deze bouwblokken doorsteken 
voor wandelaars en fietsers te voorzien. Op een aantal 
cruciale plaatsen (missing links in fijnmazig netwerk) 
doorgangen doorheen een bouwblok voorzien, zal het 
traag verkeer stimuleren, maar kan ook de kwaliteit 
van het bouwblok vergroten (voorzien van groen, 
kleinschalige funties langs het pad). De doorsteken 
zijn liefst geen onderdoorgangen van een gebouw, om 
onaangename plekken te vermijden, maar effectieve 
doorgangen tussen twee gebouwen.

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw 
en BOR 
mobiliteit

29. Pit — ontwikkelen 
rond collectieve binnen-
hoven om de rand te 
versterken

29.1 Activeer collectieve en groene binnengebieden
De schaal van het stedelijk bouwblok zorgt vandaag 
vaak voor een versnipperd binnengebied. In de toe-
komst liggen meer potenties en voordelen in het 
collectiviseren van de binnengebieden om zo bij te 
kunnen dragen aan biodiversiteit, vergroening en 
leefbaarheid. Daarom is het belangrijk om betekenis-
volle plekken te creëren, overgangen tussen privaat 
en publiek zorgvuldig vorm te geven, ontharding van 
binnengebieden te stimuleren en parkeren in binnen-
gebieden te beperken.
De private eigendomsstructuren maken dit geen evi-
dente opgave, maar er kunnen stappen worden gezet 
door middel van sensibiliseren of wanneer de moge-
lijkheid zich stelt om in specifieke gevallen een collec-
tief te organiseren (vb. bij de gelijktijdige verkoop van 
verschillende aanpalende eigendommen). 

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

30. Doorwaadbaarheid  
en publiek domein  
— binnengebied door- 
waadbaar maken

30.1 Zorg voor een vormgeving van de binnen- 
gebieden als verlengde van de straten en het  
openbaar domein
Leefstraten en binnengebieden als nieuwe woonadres-
sen voor de omgeving. Ook kleine straatjes en voetwe-
gen in binnengebieden met elkaar verbinden aan de 
hand van een groter netwerk. Binnengebieden zorgen 
voor een verlengde van het publiek domein maar moe-
ten groener aanvoelen dan het publiek domein.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

31. Programma  
— verweven van  
commerciële functies  
en wonen en inzetten  
op een stedelijke plint

31.1 Verweef commerciële functies met de woon-
functie om levendigheid de garanderen
Het stedelijk bouwblok wordt gekenmerkt door de 
verweving van commerciële functies en wonen. 
De combinatie van beide functies zorgt voor een 
verhoogde levendigheid, ook na sluitingstijd. De 
functievermenging en -verweving dragen bij tot een 
levendig stadshart voor bewoner en bezoeker. Het 
is belangrijk om deze functies in het stadshart te 
blijven voorzien en deze actief hier aan te trekken en 
te faciliteren. Ontwikkelen een visie op commerciële 
functies en verweving met het woonweefsel.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw, 
dienst 
economie

32. Parkeeropgave  
— synergie zoeken  
tussen bezoekers- 
parkeren en parkeernood 
door hoge woondensiteit

32.1 Onderzoek geclusterd parkeren  
in deze bouwblokken
Onderzoek de mogelijkheden voor geclusterd 
parkeren door: parkeerhavens te organiseren; 
autodeelsystemen te implementeren;  collectief en 
publiek parkeren ondergronds te voorzien; of zelfs 
parkeergebouwen toe te laten met kansen voor 
nabestemming.

parkeerplan dienst RO/
Stedenbouw 
en BOR 
mobiliteit
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T3. Het residentieel bouwblok
33. Korrel — Nieuwe  
bebouwing staat steeds  
in relatie tot de rand

33.1 Laat gestapelde woonvormen toe als  
uitzondering om de leesbaarheid van het bouw-
blok te verhogen en een uitgesproken adres te 
maken aan de straat
Gestapelde woonvormen zijn geen standaard, maar 
eerder een uitzondering op de hoek of bijvoorbeeld als 
aankondiging van het binnengebied. Een densere woon-
dichtheid op deze plekken zal de identiteit en leesbaar-
heid van een residentiteel bouwblok verbeteren.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw

33.2 Onderzoek de mogelijkheden om in  
de binnengebieden ruimte te geven aan  
toekomstige woonontwikkelingen
De binnengebieden zijn ruim en bieden meer potentie 
dan het louter privatiseren en inrichten als tuinen. 
In de binnengebieden kunnen ook grondgebonden 
woningen (bvb. rond een woonerf) worden toegelaten. 
Ze bepalen mee de identiteit en vormgeving van het 
bouwblok. Wanneer een ontwikkeling wordt toegelaten 
zal een groene publieke of semi-publieke ontwikkeling 
daar tegenoverstaan.

visie op 
binnen- 
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

34. Celwand 
— afwerking van het 
bouwblok tot op  
de bouwlijn, op enkele  
verbijzonderingen na

34.1 Creëer een dynamische bouwlijn om  
strategische plekken te benadrukken
Uitzonderingen op de bouwlijn fungeren als 
aanduiding van een publieke doorsteek of een 
toegang voor achterliggende ontwikkeling.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw

35. Pit — Bouwen in 
de binnengebieden met 
respect voor de bestaan-
de woon-vormen en 
woonkwaliteit

35.1 Verzeker de bestaande kwaliteiten in binnen- 
gebieden en zorg dat nieuwe ontwikkelingen  
de bestaande kwaliteit aanvullen
Nieuwe ontwikkelingen in de binnengebieden moeten 
de bestaande kwaliteiten versterken en een aanvulling 
zijn op het bestaande woonaanbod. Richtlijnen zoals 
een bepaalde afstand tot tuinen, vormgeving van de 
nieuwe ontwikkeling, relatie privaat en publiek domein 
moeten hier streng worden gerespecteerd.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

36. Doorwaadbaarheid  
— Ontwikkeling van de  
binnengebieden vraagt 
om een aangepaste 
mobiliteit, er wordt 
gestreefd naar kwalita-
tieve doorsteken op maat 
van de bewoners

36.1 Maak een netwerk van trage wegen door  
de binnengebieden, geen doodlopende paden
Het ontwikkelen van de grote binnengebieden biedt 
mogelijkheden om het traag verkeer te stimuleren. Dit 
biedt voordelen op schaal van de stad. De doorsteken 
worden ontwikkeld om missing links in het fijnmazig 
netwerk in te vullen. Maar deze doorsteken voor 
traag verkeer moeten ook ‘op maat van de bewoners’ 
blijven (toegangen vanuit de achtertuinen, voldoende 
aandacht voor behoud privacy, koppelen aan het 
vergroenen van het binnengebied, ...)

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
POD, BOR 
mobiliteit

36.2 Zorg voor een aankondiging van doorsteken 
vanop het publiek domein naar het binnengebied 
Deze aankondiging gebeurt ook in de bebouwing, door 
ruimte te maken aan de straat (dynamische bouwlijn), 
door de architectuur en de functies op het gelijkvloers 
die de leesbaarheid van die plek ondersteunen.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

37. Publiek domein  
— Dynamische bouw-
lijnen als verademing 
voor het publiek domein

37.1 Sta een dynamische bouwlijn toe om  
strategische plekken te benadrukken
Het terugtrekken van de bouwlijn op strategische 
plekken zorgt voor een groter gevoel van openheid en 
meer ‘ademruimte’ aan het publiek domein. Door de 
vrijgekomen ruimte ook natuurlijk in te richten, wordt 
niet alleen meer openheid gecreëerd, maar is er ook 
meer waterinfiltratie, biodiversiteit, verkoeling, etc. 

IPOD / visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en POD

38. Programma  
— Verweving van wonen  
met aanvullende functies

38.1 Zet in op het verweven van wonen met func-
ties die verenigbaar zijn met een woonomgeving.  
De woonkwaliteit blijft primeren
Het residentieel bouwblok wordt gekenmerkt door 
een minder grote dynamiek in vergelijking met 
andere types bouwblokken. Om de levendigheid te 
vergroten, kunnen functies die verenigbaar zijn met 
een woonomgeving in deze bouwblokken worden 
ingebracht. Deze aanvullende functies worden best 
zo zichtbaar mogelijk ingepland. Zo vergroten ze 
maximaal de levendigheid met een minimale impact 
op het wonen. Belangrijk is dat deze functies geen 
verkeersgenerend effect hebben (bijvoorbeeld 
supermarkten). Het residentieel bouwblok heeft 
immers een goede leefkwaliteit en -omgeving.

visie naar 
toetsings-
kader / 
verordening 

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

39. Parkeeropgave  
— Ontlasten van het 
binnengebied door an-
ders na te denken over 
de parkeer- 
opgave in het residentieel 
bouwblok

39.1 Onderzoek de mogelijkheden voor geclusterd 
parkeren in of rond binnengebieden 
Ontlasting van binnengebieden vereist een onderzoek 
naar alternatieve mogelijkheden om de parkeeropgave 
op te lossen. Alternatieven zoals geclusterd parkeren, 
inrichten van parkeerhavens op privaat of publiek 
domein, etc.

verordening 
/ parkeer-
plan

BOR  
mobiliteit  
en dienst 
stedenbouw

T4. Het productief bouwblok
40. Korrel — Mediëren  
tussen verschillende  
korrels waarbij verweven 
en verdichten centraal 
staat

40.1 Optimaliseer het ruimtelijke rendement  
van grootschalige detailhandel
Het huidig ruimtebeslag van de grootschalige 
detailhandel is enorm door de beperkte bouwhoogte. 
Het ruimtebeslag moet worden geoptimaliseerd door: 
gestapeld bouwen te stimuleren, parkeren onder 
of op het gebouw te promoten, dakoppervlakken 
als bruikbare ruimte te beschouwen, etc. Ook het 
verweven van handel met wonen, kantoren, etc. 
kan ingezet worden om het ruimtelijk rendement te 
optimaliseren.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie
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T3. Het residentieel bouwblok
33. Korrel — Nieuwe  
bebouwing staat steeds  
in relatie tot de rand

33.1 Laat gestapelde woonvormen toe als  
uitzondering om de leesbaarheid van het bouw-
blok te verhogen en een uitgesproken adres te 
maken aan de straat
Gestapelde woonvormen zijn geen standaard, maar 
eerder een uitzondering op de hoek of bijvoorbeeld als 
aankondiging van het binnengebied. Een densere woon-
dichtheid op deze plekken zal de identiteit en leesbaar-
heid van een residentiteel bouwblok verbeteren.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw

33.2 Onderzoek de mogelijkheden om in  
de binnengebieden ruimte te geven aan  
toekomstige woonontwikkelingen
De binnengebieden zijn ruim en bieden meer potentie 
dan het louter privatiseren en inrichten als tuinen. 
In de binnengebieden kunnen ook grondgebonden 
woningen (bvb. rond een woonerf) worden toegelaten. 
Ze bepalen mee de identiteit en vormgeving van het 
bouwblok. Wanneer een ontwikkeling wordt toegelaten 
zal een groene publieke of semi-publieke ontwikkeling 
daar tegenoverstaan.

visie op 
binnen- 
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

34. Celwand 
— afwerking van het 
bouwblok tot op  
de bouwlijn, op enkele  
verbijzonderingen na

34.1 Creëer een dynamische bouwlijn om  
strategische plekken te benadrukken
Uitzonderingen op de bouwlijn fungeren als 
aanduiding van een publieke doorsteek of een 
toegang voor achterliggende ontwikkeling.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw

35. Pit — Bouwen in 
de binnengebieden met 
respect voor de bestaan-
de woon-vormen en 
woonkwaliteit

35.1 Verzeker de bestaande kwaliteiten in binnen- 
gebieden en zorg dat nieuwe ontwikkelingen  
de bestaande kwaliteit aanvullen
Nieuwe ontwikkelingen in de binnengebieden moeten 
de bestaande kwaliteiten versterken en een aanvulling 
zijn op het bestaande woonaanbod. Richtlijnen zoals 
een bepaalde afstand tot tuinen, vormgeving van de 
nieuwe ontwikkeling, relatie privaat en publiek domein 
moeten hier streng worden gerespecteerd.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

36. Doorwaadbaarheid  
— Ontwikkeling van de  
binnengebieden vraagt 
om een aangepaste 
mobiliteit, er wordt 
gestreefd naar kwalita-
tieve doorsteken op maat 
van de bewoners

36.1 Maak een netwerk van trage wegen door  
de binnengebieden, geen doodlopende paden
Het ontwikkelen van de grote binnengebieden biedt 
mogelijkheden om het traag verkeer te stimuleren. Dit 
biedt voordelen op schaal van de stad. De doorsteken 
worden ontwikkeld om missing links in het fijnmazig 
netwerk in te vullen. Maar deze doorsteken voor 
traag verkeer moeten ook ‘op maat van de bewoners’ 
blijven (toegangen vanuit de achtertuinen, voldoende 
aandacht voor behoud privacy, koppelen aan het 
vergroenen van het binnengebied, ...)

fijnmazig 
netwerk 
voor 
langzaam 
verkeer

dienst RO/
Stedenbouw, 
POD, BOR 
mobiliteit

36.2 Zorg voor een aankondiging van doorsteken 
vanop het publiek domein naar het binnengebied 
Deze aankondiging gebeurt ook in de bebouwing, door 
ruimte te maken aan de straat (dynamische bouwlijn), 
door de architectuur en de functies op het gelijkvloers 
die de leesbaarheid van die plek ondersteunen.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

37. Publiek domein  
— Dynamische bouw-
lijnen als verademing 
voor het publiek domein

37.1 Sta een dynamische bouwlijn toe om  
strategische plekken te benadrukken
Het terugtrekken van de bouwlijn op strategische 
plekken zorgt voor een groter gevoel van openheid en 
meer ‘ademruimte’ aan het publiek domein. Door de 
vrijgekomen ruimte ook natuurlijk in te richten, wordt 
niet alleen meer openheid gecreëerd, maar is er ook 
meer waterinfiltratie, biodiversiteit, verkoeling, etc. 

IPOD / visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en POD

38. Programma  
— Verweving van wonen  
met aanvullende functies

38.1 Zet in op het verweven van wonen met func-
ties die verenigbaar zijn met een woonomgeving.  
De woonkwaliteit blijft primeren
Het residentieel bouwblok wordt gekenmerkt door 
een minder grote dynamiek in vergelijking met 
andere types bouwblokken. Om de levendigheid te 
vergroten, kunnen functies die verenigbaar zijn met 
een woonomgeving in deze bouwblokken worden 
ingebracht. Deze aanvullende functies worden best 
zo zichtbaar mogelijk ingepland. Zo vergroten ze 
maximaal de levendigheid met een minimale impact 
op het wonen. Belangrijk is dat deze functies geen 
verkeersgenerend effect hebben (bijvoorbeeld 
supermarkten). Het residentieel bouwblok heeft 
immers een goede leefkwaliteit en -omgeving.

visie naar 
toetsings-
kader / 
verordening 

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

39. Parkeeropgave  
— Ontlasten van het 
binnengebied door an-
ders na te denken over 
de parkeer- 
opgave in het residentieel 
bouwblok

39.1 Onderzoek de mogelijkheden voor geclusterd 
parkeren in of rond binnengebieden 
Ontlasting van binnengebieden vereist een onderzoek 
naar alternatieve mogelijkheden om de parkeeropgave 
op te lossen. Alternatieven zoals geclusterd parkeren, 
inrichten van parkeerhavens op privaat of publiek 
domein, etc.

verordening 
/ parkeer-
plan

BOR  
mobiliteit  
en dienst 
stedenbouw

T4. Het productief bouwblok
40. Korrel — Mediëren  
tussen verschillende  
korrels waarbij verweven 
en verdichten centraal 
staat

40.1 Optimaliseer het ruimtelijke rendement  
van grootschalige detailhandel
Het huidig ruimtebeslag van de grootschalige 
detailhandel is enorm door de beperkte bouwhoogte. 
Het ruimtebeslag moet worden geoptimaliseerd door: 
gestapeld bouwen te stimuleren, parkeren onder 
of op het gebouw te promoten, dakoppervlakken 
als bruikbare ruimte te beschouwen, etc. Ook het 
verweven van handel met wonen, kantoren, etc. 
kan ingezet worden om het ruimtelijk rendement te 
optimaliseren.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie
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40.2 Verweef in de productieve bouwblokken  
de grootschalige detailhandel met ambachten, 
maak- en hersteleconomie
De perceelsgrootte en bebouwing binnen het 
productief bouwblok is zeer divers. Ruimten voor 
ambachten, ateliers, werkplaatsen, coworking, ... die een 
‘tussenschaal’ hebben, kunnen voor een geleidelijke 
overgang zorgen tussen de grootschalige detailhandel 
en het bestaande woonweefsel. Deze functies dragen 
ook bij tot de leefkwaliteit in het bouwblok. Organiseer 
deze functies bij voorkeur rond een collectief terrein 
(‘baaien’).

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie

40.3 Koester en versterk het bestaande woonweefsel
Het woonweefsel in de productieve bouwblokken 
bepaalt de identiteit van deze blokken en moet dus 
gekoesterd worden. Bewaak het evenwicht tussen 
verschillende schalen van bebouwing en introduceer 
nieuwe woonvormen als overgang naar het 
omringend weefsel. De combinatie van grootschalige 
bedrijvigheid en kleinschalig woonweefsel brengt 
uitdagingen op vlak van privacy en begrenzing met 
zich mee. Grootschalige bedrijvigheid moet optimaal 
worden gericht naar de ring, terwijl het achterliggend 
woonweefsel zoveel mogelijk moet worden 
gevrijwaard.

visie naar 
toetsings-
kader 

dienst RO/
Stedenbouw

41. Celwand — Gezicht 
maken voor bedrijvigheid  
aan de ring en in relatie  
met het stadshart 

41.1 Geef grootschalige detailhandel een  
voorgevel naar en ruimte aan de ring
De grootschalige detailhandel krijgt een adres aan 
de ring, niet aan invalswegen of het achterliggend 
stadsweefsel. De positie van de bouwlijn draagt bij aan 
de leesbaarheid van het volume en de vergroening van 
de ringfiguur.  

verordening dienst RO/
Stedenbouw

42. Pit — De sterk  
verschillende ontwikke-
lingen in het binnen- 
gebied delen ruimte in 
het hart

42.1 Benut platte daken van bedrijven voor  
enerzijds waterrecuperatie en energie, maar 
anderzijds ook als groendak
Platte daken worden vandaag in de stad nog teveel 
als restruimte beschouwd. Nochtans biedt deze 
oppervlakte ook heel wat potenties. Platte daken 
gebruiken voor waterrecuperatie of het inzetten voor 
de opwekking van energie zal de klimaatbestendigheid 
van de stad verbeteren. Anderzijds kan het plat dak 
ook worden beschouwd als verlengde buitenruimte en 
worden ingericht als groendak.

verordening dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR duur-
zaamheid 
en klimaat

43. Doorwaadbaarheid  
— In het productief 
bouwblok is de door-
waadbaarheid van het 
binnengebied geen  
prioriteit

43.1 Zet binnengebieden in als overgang tussen 
twee erg verschillende functies 
In het productief bouwblok verzorgt het binnengebied 
de overgang tussen de grootschalige functie en de 
woonfunctie. Extra doorsteken zijn niet gewenst in 
dit type bouwblokken. De binnengebieden moeten zo 
worden ontworpen dat ze net hun overgangsfunctie 
(buffer) optimaal kunnen opnemen.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw
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40.2 Verweef in de productieve bouwblokken  
de grootschalige detailhandel met ambachten, 
maak- en hersteleconomie
De perceelsgrootte en bebouwing binnen het 
productief bouwblok is zeer divers. Ruimten voor 
ambachten, ateliers, werkplaatsen, coworking, ... die een 
‘tussenschaal’ hebben, kunnen voor een geleidelijke 
overgang zorgen tussen de grootschalige detailhandel 
en het bestaande woonweefsel. Deze functies dragen 
ook bij tot de leefkwaliteit in het bouwblok. Organiseer 
deze functies bij voorkeur rond een collectief terrein 
(‘baaien’).

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en dienst 
economie
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omringend weefsel. De combinatie van grootschalige 
bedrijvigheid en kleinschalig woonweefsel brengt 
uitdagingen op vlak van privacy en begrenzing met 
zich mee. Grootschalige bedrijvigheid moet optimaal 
worden gericht naar de ring, terwijl het achterliggend 
woonweefsel zoveel mogelijk moet worden 
gevrijwaard.

visie naar 
toetsings-
kader 
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Stedenbouw

41. Celwand — Gezicht 
maken voor bedrijvigheid  
aan de ring en in relatie  
met het stadshart 

41.1 Geef grootschalige detailhandel een  
voorgevel naar en ruimte aan de ring
De grootschalige detailhandel krijgt een adres aan 
de ring, niet aan invalswegen of het achterliggend 
stadsweefsel. De positie van de bouwlijn draagt bij aan 
de leesbaarheid van het volume en de vergroening van 
de ringfiguur.  

verordening dienst RO/
Stedenbouw

42. Pit — De sterk  
verschillende ontwikke-
lingen in het binnen- 
gebied delen ruimte in 
het hart

42.1 Benut platte daken van bedrijven voor  
enerzijds waterrecuperatie en energie, maar 
anderzijds ook als groendak
Platte daken worden vandaag in de stad nog teveel 
als restruimte beschouwd. Nochtans biedt deze 
oppervlakte ook heel wat potenties. Platte daken 
gebruiken voor waterrecuperatie of het inzetten voor 
de opwekking van energie zal de klimaatbestendigheid 
van de stad verbeteren. Anderzijds kan het plat dak 
ook worden beschouwd als verlengde buitenruimte en 
worden ingericht als groendak.

verordening dienst RO/
Stedenbouw, 
BOR duur-
zaamheid 
en klimaat

43. Doorwaadbaarheid  
— In het productief 
bouwblok is de door-
waadbaarheid van het 
binnengebied geen  
prioriteit

43.1 Zet binnengebieden in als overgang tussen 
twee erg verschillende functies 
In het productief bouwblok verzorgt het binnengebied 
de overgang tussen de grootschalige functie en de 
woonfunctie. Extra doorsteken zijn niet gewenst in 
dit type bouwblokken. De binnengebieden moeten zo 
worden ontworpen dat ze net hun overgangsfunctie 
(buffer) optimaal kunnen opnemen.

visie op 
binnen-
gebieden

dienst RO/
Stedenbouw

44. Publiek domein  
— Dynamische bouwlijn  
om de segmenten van  
de ring mee vorm te 
geven

44.1 Werk een dynamische bouwlijn uit in functie 
van de verschillende segmenten die worden  
ontwikkeld langs de ring
Het terugtrekken van de bouwlijn op bepaalde 
plaatsen zorgt voor een groter gevoel van openheid en 
meer ‘ademruimte’ aan het publiek domein. Door de 
vrijgekomen ruimte ook natuurlijk in te richten, wordt 
niet alleen meer openheid gecreëerd, maar is er ook 
meer waterinfiltratie, biodiversiteit, verkoeling, etc. Zet 
dit ook in om de verschillende segmenten van de ring 
te verduidelijken.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw 
en BOR 
dienst  
mobiliteit

45. Programma  
— Verweving tussen  
bedrijvigheid en wonen  
in de stad

45.1 Optimaliseer verweving tussen grootschalige 
bedrijvigheid en het woonweefsel
Het productief bouwblok onderscheidt zich door de 
verschillende functies. Het verweven van bedrijvigheid 
en wonen kan op het eerste zicht voor conflicten 
zorgen, maar maakt ook deel uit van het leven in een 
stad. De juiste harmonie en verhouding tussen beide 
functies vinden is belangrijk.

van visie 
naar toet-
singskader

dienst RO/
Stedenbouw

46. Parkeeropgave  
— Om de leefbaarheid 
van het bouwblok te 
garanderen moet er op 
maat van de functies 
naar een parkeer- 
oplossing worden 
gezocht

46.1 Zorg voor een verschillende parkeeroplossing 
voor enerzijds grootschalige bedrijvigheid en  
anderzijds de kleinschalige woonfunctie
Grootschalige bedrijvigheid brengt verkeer met zich 
mee, maar wordt hoofdzakelijk ontsloten vanop de 
ring. En zal een verkeersontwikkeling op eigen terrein 
moeten oplossen.

parkeerplan BOR dienst 
mobiliteit
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