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1. Inlichtingen en coördinaten 
van de initiatief nemer

Initiatiefnemer:
Stad Roeselare
Botermarkt 2
8800 Roeselare
Telefoon: 051/26.23.11
Contactpersonen:
Leen Lauwers, LLauwers@roeselare.be
Klaas Monkerhey, KMonkerhey@roeselare.be

Opdrachthouder:
Wvi
Baron Ruzettelaan 35
8310 Assebroek
Telefoon: 050/36.71.71
Contactpersonen:
Ann Soulliaert, a.soulliaert@wvi.be
Ann Van Ackere, a.vanackere@wvi.be 
Koenraad Mahieu, k.mahieu@wvi.be
Margo Swerts m.swerts@wvi.be

2. Beschrijven en verduidelij-
king van het voorgenomen 
plan en in voorkomend geval 
redelijke alternatieven voor 
het plan of onderdelen ervan

Het BPA Diksmuidsesteenweg - Westlaan gelegen in 
de stad Roeselare wordt herzien. Hierbij worden enke-
le projectzones voor wonen met nevenbestemmingen 
voorzien en wordt een nabestemming wonen gegeven 
aan een kmo- en een handelszone. Op termijn zouden 
er bij invulling van alle projectzones tot ca. 138 wonin-
gen bij kunnen komen.

2.1. Beslissing tot opmaak
In kader van het raamcontract dat de stad Roesela-
re heeft afgesloten met de WVI wordt het BPA Diks-
muidsesteenweg - Westlaan herzien.

2.2. Doelstelling
Ondanks het feit dat de functies binnen het oud BPA 
volledig zijn ingevuld, vindt de stad dat de steden-
bouwkundige voorschriften voor deze gebieden best 
worden herzien en geactualiseerd. Bovendien zijn er 
vragen tot nieuwe initiatieven, waarbij de stad toch 
zeker grenzen en visie bij wil uitstippelen en/of hinde-
rende functies wil vermijden.

Voor het plangebied worden volgende initiatieven naar 
voor geschoven of volgende knelpunten ervaren:

De bedrijvenzone tussen de Diksmuidsesteenweg,  

Westlaan en Oostnieuwkerksesteenweg is niet 
meer in gebruik. De gebouwen staan op heden 
leeg. De stad wenst gezien de ligging binnen de 
kleine ring niet dat zich daar nieuwe bedrijvigheid 
kan vestigen die een impact zou hebben op de 
woonomgeving. Het volledige gebied wordt samen 

met de aanpalende woningen beschouwd als een 
projectgebied waar uitsluitend woningbouw is 
toegelaten met een minimale woondichtheid van 
25 w/ha. 
De vestiging van de Colruyt aan de Diksmuidse- 

steenweg geeft op heden verkeershinder. De 
Stad is van mening dat dergelijke grootschalige 
kleinhandel beter niet op dergelijke locatie wordt 
ingeplant, doch kleinhandel is belangrijk in een 
woonweefsel. De gemeente streeft dan ook naar 
een uitdovende functie van de grootschalige 
kleinhandel. Enkel handel met een kleinere impact 
op de leefomgeving kan hier toegestaan worden 
en woonfuncties. Alle parkeerbehoeftes dienen 
opgevangen te worden binnen de zone ten einde 
de straten in de omgeving niet te belasten.
Tussen de Oostnieuwkerksesteenweg en de  

Duboisstraat wenst de sociale bouwmaatschap-
pij, De Mandel, een sociaal bouwproject met een 
hogere dichtheid dan de omgeving te realiseren 
op de terreinen van een oud bedrijf. Gezien de 
betaalbaarheid van de woningen en de algemene 
verdichtingspolitiek in kader van duurzaam wonen, 
staat de stad dan ook achter het voorstel. In dit 
kader dienen de voorschriften dan ook te worden 
aangepast. De zone wordt net als de de vorige 
twee punten als een projectzone beschouwd met 
specifi eke voorschriften.
In het bouwblok, palend aan het project van de so- 

ciale bouwmaatschappij is nog een deel ingekleurd 
als bedrijvenzone. Op heden is daar een opslag-
ruimte gevestigd. De stad wenst op heden niet 
meer dat dergelijke bedrijven zich in binnengebie-
den van woonblokken bevinden. Bovendien heeft 
het bedrijf ook een ontsluitingsmogelijkheid langs 
de Duboisstraat. Deze loopt door een residentiële 
woonwijk. De stad wenst een uitdovend beleid te 
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voeren voor deze zone en het gebied een nabe-
stemming wonen geven. Ook dit gebied zal dan 
als een projectgebied beschouwd worden.
Ten westen van het oude BPA is een meubelhandel  

gestopt met activiteiten. Om de nabestemming van 
deze te controleren en de bestemming in de hand 
te houden, wenst de stad deze zone mee op te ne-
men in het BPA. Op deze manier is het ook mogelijk 
de gewenste verbindingen met het Stadpark Groot 
Bassin te verwezenlijken en de nodige dichtheden 
op te leggen.
Langs de Westlaan is het op deze lokatie niet wen- 

selijk een verdere ontwikkeling naar grootschalige 
kleinhandel en baanwinkels te stimuleren. Hiervoor 
heeft de stad andere lokatie. Het BPA dient deze 
beperkingen dan ook in te bouwen
Verder is het wenselijk de voorschriften voor de  

overige zones te controleren en aan te passen aan 
de huidige behoeftes.

2.3. Situering van het plangebied
Het plangebied wordt begrensd door: 

In het noorden: Oostnieuwkerksesteenweg 

In het oosten: De kern van Roeselare met het  

Groot Bassin, de schoolterreinen langs de Diks-
muidsesteenweg, Alf. Carlierstraat
In het zuiden: Groenestraat 

In het westen: de achterkavelgrens van de wo- 

ningen langs de Duboisstraat
Het volledig gebied is op heden ingenomen door  

stedelijke functies zoals aangegeven in het oud 
BPA: gesloten bebouwing, open bebouwing, han-
del, bedrijvigheid, schoolfuncties, beperkte groen-
voorziening, e.d.
Het op te maken plan heeft een oppervlakte van:    

35ha 10a 50ca

Figuur 1: Situering
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 2.4. Mogelijke alternatieven - nulal-
ternatief

2.4.1. Mogelijke alternatieven
Het BPA kadert binnen het GRS in opmaak waarbij het 
centrum wordt beschouwd als de hoofdkern.
Het gebied gelegen binnen de kleine ring is het mid-
delpunt van het stedelijk gebied. Het is de plaats waar 
wonen verenigd wordt met diverse stedelijke functies. 
Het behouden en versterken van de woonleefbaarheid 
vormt een permanent aandachtspunt. Dit uit zich naar 
voldoende groenvoorzieningen, voldoende parkeerge-
legenheden, veiligheidsgevoel ook na de winkeluren, 
...).
Veel ruimte voor nieuwe (bijkomende) bouwinitiatie-
ven is er niet in de hoofdkern. Potenties voor strategi-
sche woonprojecten zijn voornamelijk voorhanden bij 
stopzetting van de (grootschalige) economische acti-
viteiten of voorzieningen (vb. schoolgebouwen) en in 
verdichtingsprojecten.

Binnen de radiale uitbreidingen liggen de potenties 
voor wonen grotendeels in het aanzwengelen van
potentiële binnengebieden. Bij de uitbouw van deze 
gebieden dient terdege rekening gehouden te worden 
met de omliggende bouwtypologieën (halfopen - open 
bebouwing). Er wordt gestreefd naar afwerking van 
bestaande verkavelingen.

Roeselare wenst een gedifferentieerd woonpatrimoni-
um aanbieden, zowel inzake typologie, betaalbaarheid 
als doelgroep.

2.4.2. Nulalternatief
Indien het BPA niet wordt opgemaakt en goedgekeurd 
blijft het huidige BPA van kracht en blijft de mogelijk-
heid bestaan in de bouwblokken, naast de woonfunc-

ties ook bedrijvigheid te voorzien die de draagkracht 
van de omgeving overschrijdt.

2.5. Afbakening van het toepassings-
gebied en de plan-merplicht

Fase 3: Bepaling van de plicht tot opmaak van een 
plan-mer

Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ 
onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen 
voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerleg-
bare wijze wordt vermoed dat deze plannen en pro-
gramma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 
Men onderscheidt twee groepen van plannen en pro-
gramma’s:

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

tegelijkertijd:
een kader vormen voor de toekenning van  

een vergunning voor de in bijlagen I en II van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 opgesomde projecten
niet het gebruik regelen van een klein gebied  

op lokaal niveau, noch een kleine wijziging 
inhouden
betrekking hebben op landbouw, bosbouw, vis- 

serij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbe-
heer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme 
en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 
4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.);

plannen en programma’s of de wijziging ervan  

waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle 
effecten op speciale beschermingszones, een pas-
sende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede 
lid D.A.B.M.).

Het BPA is niet van rechtswege onderworpen aan de 
plan-mer-plicht want het vormt niet het kader voor de 
toekenning van een vergunning voor een project op-
gesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaam-
se Regering van 10-12-2004, het regelt het gebruik 
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van een relatief klein gebied op lokaal niveau (totale 
oppervlakte BPA is 35ha 10a 50ca, het houdt kleine 
wijziging in, het heeft betrekking op de ruimtelijke or-
dening).
In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vo-
gelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen 
passende beoordeling vereist is.

Conclusie: 
Het BPA valt onder de screeningsplicht.

zone 1:  woongebied kernzone
  deelzone meergezinswoningen
zone 2:  residentieel woongebied
zone 3A:  projectzone wonen
zone 3S:  projectzone sociaal wonen
zone 4:  kleinhandel nabestemming projectzone
zone 5:  kmo met nabestemming wonen
zone 6:  handel en kmo
zone 7:  zone voor openbaar nut
zone 8:  openbaar domein
zone 9:  openbaar domein groenzone

3. Een beschrijving en een in-
schatting van de mogelijke 
aanzienlijke milieu-effecten 
van het voorgenomen plan of 
programma

Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma 
op:

de gezondheid en veiligheid van de mens 

de ruimtelijke ordening 

de biodiversiteit 

de fauna en fl ora 

de energie- en grondstoffenvoorraden 

de bodem 

het water 

de atmosfeer 

de klimatologische factoren 

het geluid 

het licht 

de stoffelijke goederen 

het cultureel erfgoed, met inbegrip van het archi- 

tectonisch en archeologisch erfgoed
het landschap 

de mobiliteit 

de samenhang tussen de genoemde factoren 

Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffecten-
schema.  De effecten waarvan vermoed wordt dat 
ze waarschijnlijk signifi cant zijn worden verder meer 
in detail onderzocht.  Op de effecten die vermoedelijk 
niet signifi cant zijn worden minder diep ingegaan.
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Ingreepeffectenschema

Ingreep Omvang in ruimte en tijd Lucht Geluid en 
trillingen

Licht, 
warmte 
stralingen

Bodem Water Geur Landschap Mobiliteit Fauna en 
fl ora

Opp (m²) Duur
Aanlegfase
Aanleg wegenis, nuts-
voorzieningen, groenzo-
nes... in projectzones

0000 T N* N* N P/N* P/N* N P/N N P/N*

Bouw woningen/klein-
handelszaken

0000 T N* N* N P/N* P/N* N P/N N N

Stopzetting grootschali-
ge kleinhandel/bedrijven

P N N N N O N N O N

Exploitatiefase
bijkomende bewoning/
kleinhandel

P N N* N N N N N N N

bijkomende mobiliteit 
woonzone

P N* N* N N N N N N* N

afvoer hemelwater P N N N N* N* N N N N
afvoer afvalwater P N N N N N* N N N N
verwarming woningen P N* N N N N N N N N
verlichting woonzone P N N N* N N N N N N

N: niet signifi cant effect – N*: waarschijnlijk niet signifi cant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect – S: (waarschijnlijk) signifi cant effect – T: tijdelijk 
effect – P: permanent effect – O: positief effect – V: verder onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag
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3.1. De gezondheid en de veiligheid 
van de mens

Referentie
Het doel van het BPA is om de visie en het beleid  

van de stad, uitgestippeld in het GRS in opmaak, 
binnen het bestaande woongebied te realiseren. 
Het gebied is in het gewestplan en APA van de 
stad opgenomen als woongebied. In het huidige 
BPA is dit verder verfi jnd naar zones met functies 
complementair aan het woongebied.
Er zijn geen seveso-inrichtingen binnen het plange- 

bied aanwezig
Er zijn geen seveso-inrichtingen in een straal van  

2 km rond het plangebied
Op een ruimere afstand bevinden zich 2 laagdrem- 

pelige seveso-inrichtingen: Belcroom en Dumo op 
respectievelijk 2,3 km ten oosten en 2,5 km ten 
noorden van het plangebied.

Beschrijving effect
In principe blijven de functies aanwezig in het  

gebied gelijk. Enkel de deel van de  bedrijvenzo-
nes krijgen een uitdovende functie. De vroegere 
‘projectzones’ zijn ondertussen gerealiseerd en 
worden opgenomen binnen de woonzones.
De bestaande handelsfuncties langs de kunnen  

behouden blijven.
De schoolzone blijft gelijk. 

De omtrek van het huidige BPA wordt uitgebreid  

langs de Diksmuidsesteenweg om zodoende de 
leegstaande gebouwen van de vroegere meubel-
zaak mee op te nemen en een nieuwe ontwikke-
ling naar woonfuncties te sturen.

Conclusie
De functies die de meeste hinder veroorzaken,  

bedrijven in de binnengebieden en tussen de 

woonblokken, krijgen een uitdovend karakter wat 
ten goede zal komen aan de leefbaarheid van de 
omgeving.
Het wonen wordt versterkt en verdicht conform de  

beleidsplannen van de hogere overheid.
In de omgeving zijn geen seveso-inrichtingen,  

zodat bewoners en/of bedrijven in het plange-
bied geen risico lopen verbonden aan dergelijke 
bedrijven.
Het BPA vormt niet het karakter voor het oprichten  

van een seveso-bedrijf, zodat de omwonenden niet 
blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke 
bedrijven met zich meebrengen.
De uitvoering van het BPA zal geen bijkomende  

risico’s voor de gezondheid ben de veiligheid van 
de omwonenden opleveren.

Figuur 2: gewestplan
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3.2. De ruimtelijke ordening
Referentie

Roeselare bevindt zich in het midden van West- 

Vlaanderen en maakt deel uit van het regionaal 
stedelijk gebied Roeselare waartoe delen van 
Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Ardooie en 
Hooglede behoren. Het huidige studiegebied valt 
binnen de afbakening van het regionaal stedelijk 
gebied.
De site is volgens het gewestplan gelegen in woon- 

gebied en woonuitbreidingsgebied.
De site is volgens het APA Roeselare volledige  

gelegen in  algemene woongebieden.
Het BPA geeft uitvoering aan het GRS in opmaak  

waarvan volgende elementen betrekking hebben 
op het gebied:

Gewenste natuurlijke en open ruimte structuur  

Binnen de stad wenst de gemeente de groen-
stedelijke structuren te versterken en uit te 
bouwen.
Water en groene ruimten zijn rustgevend en 
geven extra zuurstof aan de stad. Vandaar het 
belang om in het stedelijk weefsel de bestaande 
natuurlijke elementen (water en groen) te 
versterken en nieuwe - hoofdzakelijk- groene 
ruimtes te creëren. De bestaande natuurlijke 
elementen kunnen versterkt worden door hun 
toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en onderlin-
ge verbindingen te verhogen. Gelet het stedelijk 
weefsel zullen vooral bij reconversieprojecten, 
potentiële binnengebieden én het openbaar do-
mein moeten onderzocht worden in welke mate 
onderlinge verbindingen kunnen gerealiseerd 
worden. Naast nieuwe publieke natuurlijk ele-
menten bezitten dergelijke projecten mogelijks 
potenties om de aanpalende huizen te voor- 
zien van een privé-tuintje.

Figuur 3: APA Roeselare

Figuur 4: huidige BPA
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Gewenste woonstructuur 

Het centrum wordt beschouwd als de hoofd-
kern.
Het gebied gelegen binnen de kleine ring is het 
middelpunt van het stedelijk gebied. Het is de 
plaats waar wonen verenigd wordt met diverse 
stedelijke functies. Het behouden en versterken 
van de woonleefbaarheid vormt een permanent 
aandachtspunt. Dit uit zich naar voldoende 
groenvoorzieningen, voldoende parkeergele-
genheden, veiligheidsgevoel ook na de winke-
luren, ... 
Veel ruimte voor nieuwe (bijkomende) bou-
winitiatieven is er niet in de hoofdkern. Po-
tenties voor strategische woonprojecten zijn 
voornamelijk voorhanden bij stopzetting van 
de (grootschalige) economische activiteiten 
of voorzieningen (vb. schoolgebouwen) en in 
verdichtingsprojecten.

Vanuit het centrum heeft de woonfunctie zich 
radiaal uitgebreid. Deze uitbreidingen hebben 
zich vooral voorgedaan onder de vorm van ver-
kavelingen met lage dichtheden, behouden de 
bebouwing langsheen de radiale wegen. Daar 
heerst overwegend gesloten bebouwing. Bin-
nen de radiale uitbreidingen liggen de potenties 
voor wonen grotendeels in het aanzwengelen 
van potentiële binnengebieden. Bij de uitbouw 
van deze gebieden dient terdege rekening 
gehouden te worden met de omliggende bouw-
typologieën (halfopen - open bebouwing). Er 
wordt gestreefd naar afwerking van bestaande 
verkavelingen.
Verder streeft de stad ernaar om de dichtheden-
toets te gebruiken als een instrument. Momen-
teel haalt de stad de vooropgestelde dichthe-

den niet. Dit wordt echter niet als doel op zich 
gesteld. De invulling moet ten dienste blijven 
van een kwaliteitsvolle woonomgeving. Hiertoe 
wordt gewerkt met een dichtsheidsdifferentiatie 
die gebieden met lagere dichtheden compen-
seert met gebieden met hogere dichtheden. 
Een tweede middel is een gabarietenplan die 
toelaat de verticale verdichting eveneens onder 
controle te houden. Andere instrumenten zijn 
het woonplan en het gronden- en pandenbeleid. 

Roeselare wenst een gedifferentieerd woonpa-
trimonium aanbieden, zowel inzake typologie, 
betaalbaarheid als doelgroep.

Figuur 5: GRS gewenste woonstructuur
Gewenste verkeersstructuur 

De grote ring rond de stad is de drager van het 
doorgaand verkeer. 

De stad wenst haar ringstructuur te versterken 
door het uitbouwen van een kleine ring. Dit is 
een ring die het centrum omvat. De kleine ring 
wordt gevormd door de Mandellaan, K. Leopold 
III-Laan, (deel van) Brugsesteenweg, Noord-
laan, Westlaan, H. Spilleboutdreef en Koning 
Albert-I-laan. 
De kleine ring is geen zoekring. De bewegwijze-
ring langsheen de grote ring moet de bezoeker 
naar het gewenste stadsdeel begeleiden. De 
kleine ring begeleidt de bezoeker wel naar de 
centrumparkings via het parkeerverwijssysteem.
De potenties van de plek zullen het uitzicht en 
de inrichting van de kleine ring bepalen. 

Categorisering van lokale wegen 

Lokale wegen hebben een verbindende en/of 
verzamelende functie op lokaal en sublokaal 
niveau. Daarnaast hebben ze eveneens een 
toeganggevende functie. Momenteel here-
valueert de stad het mobiliteitsplan via een 
sneltoets. De categorisering van de lokale 
wegen en de suggesties naar de hogere 
overheid zullen hierin worden opgenomen.
Uitbouw van een veilig fi etsroutenetwerk 

Uit de stadsmonitor is nogmaals het belang 
van het fi etsverkeer aangetoond, zowel 
voor school/werkverkeer als voor recrea-
tieve doeleinden. De fi ets moet binnen het 
stedelijk gebied een belangrijk vervoermid-
del blijven en alzo gestimuleerd worden. 
Het fi jnmazig fi etsroutenetwerk wordt verder 
uitgewerkt en onderbouwd door infrastruc-
turele maatregelen (vb. de aanleg van 
vrijliggende fi etspaden, het invoeren van 
tweerichtingsverkeer voor fi etsers, ...). Naast 
deze infrastructurele maatregelen wenst de 
stad eveneens haar aanbod aan alternatieve 
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fi etsroutes uit te breiden die zowel een functi-
onele als een recreatieve functie vervullen. 
Het project ‘Roeselare-aan-één-gefi etst’ 
wordt verder gezet. 
Het veilig aantakken van de bestaande 
wandel- en fi etsroutes langsheen de grote 
ring versterkt het functioneel en recreatief 
netwerk. Bij de herinrichting van de kruispun-
ten op de N32 moet hier de nodige aandacht 
aan besteed worden.

Beschrijving effect
Het is de bedoeling van de herziening van het huidig 
BPA om de leefbaarheid in het woongebeid op te waar-
deren door o.a. de bedrijven binnen en woonblokken 
een nabestemming wonen te geven waardoor de druk 
op de draagkracht van de omgeving zal afnemen.

Conclusie
Geen signifi cant effect. De realisatie van het BPA zal 
een positief effect hebben op de ruimtelijke ordening.

3.3. De biodiversiteit , de fauna en 
de flora

Referentie
Binnen het plangebied is 1 gebied aangeduid als een 
complex van biologisch minder waardevolle en waar-
devolle elementen. Het gebied omvat de bestaande 
groenas en de op heden reeds ontwikkelde project-
zone (verkaveling Het Jezuïtenhof).
Er bevinden zich verder geen habitat-, vogelrichtlijnge-
bieden of ramsargebieden in de directe omgeving.
Er bevinden zich geen VEN of IVON gebieden in de 
directe omgeving.

Beschrijving effect
De herziening van het BPA wijzigt niet aan de functies 
van deze zone. De gerealiseerde verkaveling wordt 
mee opgenomen in het residentieel woongebied en de 
bestaande groenas wordt behouden

Conclusie
Gezien de realisatie van het project binnen het com-
plex van biologisch minder waardevolle en waardevol-
le elementen en het behoud van de groenas kan ervan 
uitgegaan worden dat het gebied afgebakend op de 
BWK niet meer van toepassing is. 
Gezien het behoud van de huidige toestand kan er 
gesteld worden dat er geen signifi cante bijkomende 
effecten te verwachten zijn.

Figuur 6: Biologisch waarderingskaart

Figuur 7: habitat- en vogelrichtlijngebieden

Figuur 8: VEN- en IVONgebieden
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3.4. De energie- en grondstoffen-
voorraden

Referentie
In de omgeving van het plangebied liggen geen ont-
ginningsgebieden waarvan de exploitatie kan gehin-
derd worden door de uitvoering van het BPA.

Beschrijving effect
Het gebruik van duurzame, milieu- en energievriende-
lijke materialen kan een positief milieuvriendelijk effect 
hebben.

Milderende maatregelen
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt duur-
zaamheid nagestreefd zowel naar materiaal, energie, 
waterhuishouding, etc.

Conclusie
Geen signifi cant effect.

3.5. De bodem
Referentie

Bodemkaart: Binnen de kleine ring is de bodem  

aangeduid als bebouwde zone. Buiten de kleine 
ring, hoofdzakelijk op de site van de residentiële 
woonwijk, het schoolcomplex en de handelsza-
ken, is de bodem aangeduid als Matig droge Licht 
zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrok-
kelde textuur B-horizont. Langs de beek en een 
klein stukje in het noorden zijn aangeduid als sterk 
gleyig kleibodem zonder profi el.
Landbouwtyperingskaart: Gezien de gronden ge- 

karteerd zijn als niet agrarisch, hebben ze ook een 
zeer lage waardering.
GAS-Kaart: Het gebied is niet gekarteerd op de  

GAS-Kaart gezien het tot het bebouwde gebied 
hoort van Roeselare.

Erosiekaarten: Op de erosiekaarten zijn langs  

de Klauwaertbeek en langs de noordelijke grens 
van de schoolzone enkele meer geconcentreerde 
gebieden aangeduid. De Klauwaertbeek is 
ondertussen overwelfd waardoor de erosiegevoe-
lige stukken niet meer aanwezig zijn, het reliëf is 
verdwenen. 
De bredere strook ten noorden van de schoolzone 
omvat een kunstmatig talud dat op heden beplant 
is en waar geen bijkomende plannen voor zijn.
De erosie binnen de kleine ring is niet relevant 
gezien dit gebied volledig versteend is.
VLAREBO-activiteiten: het KTA gelegen in de  

schoolzone (Groenestraat 170) voert vergunde 
vlareboplichtige activiteiten uit: een spuitcabine 
(4.3.a.1), garage/herstelplaats (15.3) en metaalbe-
werking (29.5.2.2).
In het studiegebied zijn geen bedrijven of acti- 

viteiten gevestigd die onderworpen zijn aan de 
milieuvergunningsplicht klasse 1 waarvoor OVAM 
adviesbevoegdheid heeft.
Verontreinigde gronden 

Volgende gronden zijn opgenomen in het Gron-
den- en Informatieregister.

zone 1: 

Op de voormalige fabrieksterreinen van De  

Poortere vindt je nu woonerf De Poorterij 
terug (woningen in Juffrouw Lamotestraat 
+ 4 apartementsblokken). Al die percelen 
behoorden vroeger toe aan De Poortere en 
vormden 1 groot perceel (Weststraat 55, 4e 
afd., sectie D., 852x).  Op dit perceel werd 
een Oriënterend bodemonderzoek uitge-
voerd op 30.05.1997. Historische bodem-
verontreiniging werd vastgesteld. Conform 
het bodemsaneringdecreet dient volgens 

OVAM geen verdere maatregelen genomen 
te worden.
Raes, Alex & Vossaert (Oostnieuwkerkse- 

steenweg 11, 4e afd., sectie D, perceelnum-
mer 0673b3). Een beschrijvend bodemon-
derzoek werd uitgevoerd op 16.02.1998 
voor Oostnieuwkerksesteenweg 7-9. Het 
betreft een historische verontreiniging die 
een ernstige bedreiging vormt. Conform het 
bodemsaneringdecreet dient volgens OVAM 
verdere maatregelen genomen te worden. 
Een bodemsaneringsproject werd opge-
maakt op 08.09.1998. Conformiteitsattest 
van het bodemsaneringsproject werd door 
OVAM afgeleverd op 4.12.1998. Het bodem-
saneringsproject is nog niet afgerond.
Luyckx (Iron House) (Diksmuidesesteenweg  

80, 4e afd., sectie D, perceelnr. 0854F2), Ori-
enterend bodemonderzoek werd uitgevoerd 
op 08.08.2001. Conform het bodemsanering-
decreet dient volgens OVAM geen verdere 
maatregelen genomen te worden
Plancke Dominiek (Diksmuidsesteenweg  

285, 4e afd., sectie D, perceelnr. 0672z7), 
voormalige garagewerkplaats. Oriënte-
rend bodemonderzoek werd uitgevoerd op 
06.04.2004. Conform het bodemsanering-
decreet dient volgens OVAM geen verdere 
maatregelen genomen te worden.
Niet opgenomen in Gronden- en Informatie- 

register: voormalige houtzagerij (Diksmuidse-
steenweg 36, 4e afd., sectie D, perceelnr, 
0860g6, h6 en d6. bodemverontreiniging 
door vroegere activiteiten kan niet uitgeslo-
ten worden.

zone 3a: 
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Desmedt Marcel Jules (Diksmuidsesteen- 

weg 163/167, 4e afd., sectie D, perceelnr. 
0841z8), voormalige garagewerkplaats. 
Oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op 
05.03.2004. Conform het bodemsanering-
decreet dient volgens OVAM geen verdere 
maatregelen genomen te worden
Centraal magazijn H. Hartziekenhuis (West- 

straat 71, 4e afd., sectie D, perceelnummer 
0842x2). oriënterend bodemonderzoek uit-
gevoerd op 09.04.2004. Historische bodem-
verontreiniging werd vastgesteld. Conform 
het bodemsaneringdecreet dient volgens 
OVAM geen verdere maatregelen genomen 
te worden
Ingelbeen-Soete (Westlaan 300, 4e afd.,  

sectie D, perceelnummer 0842k6 en 0852w). 
Voormalige opslagplaats voor stookolie, die-
sel en oliën. Oriënterend bodemonderzoek 
uitgevoerd op 25.05.2000 en geactualiseerd 
op 17.02.2006. Historische verontreiniging 
vastgesteld. Conform het bodemsanering-
decreet dient volgens OVAM geen verdere 
maatregelen genomen te worden 

zone 3s 

Interlegno plafonds/wanden (Oostnieuwkerk- 

sesteenweg 3, 4e afd., sectie D, perceelnum-
mer 0672a8), voormalige garagewerkplaats. 
Oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op 
31.12.2003. Beschrijvend bodemonderzoek 
werd uitgevoerd op 06.04.2004. Conform 
het bodemsaneringdecreet dient volgens 
OVAM geen verdere maatregelen genomen 
te worden.
Dewaegemaeker-Leroy (Oostnieuwkerkse- 

steenweg 5, 4e afd., sectie D, perceelnum-
mer 0673f3 en 0673g3), De Mandel (Oost-

nieuwkerksesteenweg 7/9, 4e afd., sectie 
D, perceelnummer 0673m3) en Immo Ons 
(Oostnieuwkerksesteenweg, 4e afd., sectie 
D, perceelnummer 0673r3 en 0673s3). 
Beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd 
op 16.02.1998 voor Oostnieuwkerkse-
steenweg 7-9. Het betreft een historische 
verontreiniging die een ernstige bedreiging 
vormt. Conform het bodemsaneringdecreet 
dient volgens OVAM verdere maatregelen 
genomen te worden. Bodemsaneringsproject 
werd opgemaakt nv op 08.09.1998. Confor-
miteitsattest van het BSP werd door OVAM 
afgeleverd op 4.12.1998. Het bodemsane-
ringsproject is nog niet afgerond. Een tweede 
bodemsaneringsproject op een deel van 
deze gronden is gepland.

zone 4 

Colruyt (Diksmuidsesteenweg 106, 4e afd.,  

sectie D, perceelnr. 0852A2). Op deze loca-
tie zat vroeger de spinnerij van De Poortere 
Louis. Op dit perceel werd een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd op 06.06.2006, 
werd een historische bodemverontreiniging 
vastgesteld. Een beschrijvend bodemon-
derzoek werd uitgevoerd op 08.11.2006. 
Conform het bodemsaneringdecreet dient 
volgens OVAM geen verdere maatregelen 
genomen te worden.

zone 6 

Vynckier NV (Westlaan 263, 4e afd., sectie  

D, perceelnummer 0658c3). Garagewerk-
plaats + tankstation (tankstation werd 
gestopt, doch inrichting nog steeds Vlare-
boplichtig). Een orïenterend bodemonder-
zoek werd uitgevoerd op 1.09.1996. Het 
betreft een historische verontreiniging die 

een ernstige bedreiging vormt. Conform het 
bodemsaneringdecreet dient volgens OVAM 
verdere maatregelen genomen te worden. 
Een tweede oriënterend bodemonderzoek 
werd uitgevoerd op 22.08.2002. Het betreft 
een gemengde verontreiniging die een 
ernstige bedreiging vormt. Een beschrij-
vend bodemonderzoek werd uitgevoerd op 
11.07.2003. Conform het bodemsaneringde-
creet dient volgens OVAM verdere maatre-
gelen genomen te worden (Bodemsanerings-
project noodzakelijk).

Beschrijving effect
Het volledig gebied is bebouwd. Er komen geen  

bijkomende bebouwde zones bij, enkel vervanging 
van bestaande panden door nieuwe projecten. Aan 
de bodembestemming wordt niet gewijzigd. Wel 
wordt een uitdovend beleid gevoerd naar een deel 
van de bedrijvenzone die op heden door het BPA 
zijn bepaald.

Milderende maatregelen
Er zijn een aantal gronden waar verontreiniging is  

vastgesteld. Op de terreinen langs de Oostnieuw-
kerkse steenweg die ernstig verontreinigd zijn en 
bestemd voor wonen is er een bodemsanerings-
project bezig en op een deel van die terreinen is 
een bijkomend saneringsproject gepland.
Een deel gronden van bedrijven wordt woonzone. 

Er worden geen nieuwe Vlarebo activiteiten ver- 

wacht.

Conclusie
Geen signifi cante bijkomende effecten, mits het ne-
men van milderende maatregelen.
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Figuur 9: Bodemkaart

Figuur 10: Erosiekaart

Figuur 11: Landbouwtyperingskaart

Figuur 12: Gewenste agrarische structuur
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3.6. Het water
Referentie

Het plangebied ligt in het Leiebekken en behoort  

tot het deelbekken Mandel. Op 30 januari 2009 
hechtte de Vlaamse Regering haar defi nitieve 
goedkeuring aan het bekkenbeheerplan. Het deel-
bekkenbeheerplan is momenteel nog niet defi nitief 
vastgelegd.
Door het studiegebied stroomt de Klauwaertbeek,  

die op deze lokatie volledig ingekokerd is, deze 
beek is niet gecategoriseerd en bijgevolg ook 
stedelijke bevoegdheid. De Klauwaertbeek mondt 
uit in de Mandel (groot Bassin) net buiten het 
plangebied. 
Binnen het plangebied bevinden zich geen water- 

wingebieden en beschermingszones type I,II of III 
afgebakend volgens het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 27-03-1985 behoudende nadere re-
gelgeving voor afbakening van waterwingebieden 
en de beschermingszones.
Het plangebied ligt niet in oppervlaktewaterwin- 

gebied. In het plangebied liggen geen waterlopen 
die moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen 
voor water bestemd voor waterproductie.
Er is een meetpunt van VMM op de Mandel t.h.v.  

de Weststraat (625000). In 2007 werd er een prati-
index bepaald van 2.8 of matig verontreinigd en 
een BBI van 2 of zeer slechte kwaliteit in 2004.

Watertoetskaarten
Het BPA is niet gelegen in een effectief overstro- 

mingsgevoelig gebied. Het gebied is ook niet 
gekarteerd als mogelijks overstromingsgevoelig.
Het gebied is niet recentelijk overstroomd (ROG- 

kaart) maar is van nature langs de Klauwaertbeek 
overstroombaar vanuit de waterloop (NOG-kaart). 
Ook het langs het Groot Bassin (loop van De Man-

del) is een zone gekarteerd als overstroombaar 
vanuit de waterloop. 
Het gebied is gekarteerd als infi ltratiegevoelig met  

uitzondering van de omgeving rond de loop van de 
Klauwaertbeek en de Mandel.
Binnen het gebied is de omgeving van de loop van  

de Klauwaertbeek zeer gevoelig voor grondwater-
stroming (type 1). De rest van de zone is matig tot 
weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2 
of 3).
Het plangebied behoort niet tot het winterbed van  

een grote rivier.

Zoneringsplan
Het volledige gebied is ingekleurd als centraal  

gebied en reeds aangesloten op het zuiverings-
station.
Het Jezuïtengoed (recent ontwikkelde woonzone  

in het midden van het BPA) en de Domien Crac-
costraat (aan de rand van het plangebied, slechts 
enkele huizen binnen plangebied) hebben een 
gescheiden riolering.

Figuur 13: Overstromingsgevoeligheid

Figuur 14: NOG - ROG kaart

Figuur 15: Infi ltratiegevoeligheid

Figuur 16: grondwaterstrominggevoeligheid



14 Ve r z o e k  t o t  r a a d p l e g i n g  H e r z i e n i n g  B PA  D i k s m u i d s e s t e e n w e g -We s t l a a n  |  m e i  ‘ 0 8  |  w v i

Beschrijving effect
Het rioleringsstelsel is voorzien op bijkomende  

woningen. Er worden geen nieuwe woongebieden 
aangesneden enkel vervanging van bestaande 
bedrijfsbebouwing door woningen met eventueel 
nevenactiviteiten.
Afvalwater wordt geloosd in de riolering en afge- 

voerd naar de RWZI Regenbeekstraat - Izegem-
straat
Hemelwater kan afgevoerd worden via de inge- 

kokerde Klauwaartsbeek of indien mogelijk in de 
Mandelbeek.
Ondergrondse constructies zijn toegelaten (o.a.  

ondergrondse parkeerplaatsen) maar zijn niet van 
die aard dat ze grote invloed zullen hebben op de 
grondwaterstroming.
Er worden geen nieuwe zones aangesneden. 

Milderende maatregelen
Verharde oppervlaktes worden beperkt in opper- 

vlakte en maximaal in open verharding aangelegd, 
wanneer dit milieutechnisch verantwoord is
Hoeveelheid verharde oppervlakte zal waarschijn- 

lijk niet signifi cant toenemen
Er wordt op termijn een verbetering verwacht  

gezien het verdwijnen van de aanwezige bedrijvig-
heid en een verbetering van de infi ltratiemogelijk-
heden op privaat domein.
Nieuwbouwwoningen dienen voorzien te worden  

voor een aansluiting op een gescheiden stelsel.
Nieuwbouwwoningen zijn verplicht te voorzien in  

opvang en buffering van hemelwater. Herbruik van 
hemelwater is hierbij verplicht, minimaal 1 aftap-
punt is verplicht.

Conclusie
Geen signifi cante bijkomende effecten, mits het ne-
men van milderende maatregelen.

3.7. De atmosfeer en de klimatologi-
sche factoren

Beschrijving effect
Er is enkel tijdelijke stofhinder mogelijk bij even- 

tuele afbraak en nieuwbouw van constructies of 
herinrichting van openbaar domein.
Luchtverontreiniging mogelijk door verwarming van  

gebouwen.
Aantal woonentiteiten: het gebied is op heden vol- 

ledig bebouwd met één- en meergezinswoningen 
en maakt deel uit van de kern van Roeselare. Bij 
ontwikkeling van de projectzones zal het aantal 
wooneenheden stijgen met 56 tot max. 138 (wan-
neer alle projectzones, ook deze in nabestemming 
ontwikkeld worden en er geen nevenactiviteiten 
zijn)
Luchtverontreiniging door de wagens van de be- 

woners en bezoekers handelszaken.
Gezien het plangebied deel uit maakt van de  

stadskern en doorsneden wordt door twee 
invalswegen en een deel van de kleine ring en 
bovendien ook bedrijvigheid en een schoolcom-
plex omvat, is het aantal voertuigen per woning 
bepalen niet relevant.
Uit een simulatie met CAR-Vlaanderen blijkt dat er  

een overschrijding van de grenswaarden voor het 
NO2 jaargemiddelde (45μg/m³) en PM10 (70 dagen) 
moeten verwacht worden voor de Diksmuidse-
steenweg en een overschrijding van de grens-
waarden voor PM10 (45 dagen) moeten verwacht 
worden voor de Weststraat. Voor de Oostnieuw-
kerksesteenweg kon geen simulatie uitgevoerd 

worden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn 
en geen relevante tellingen konden uitgevoerd 
worden (zie 3.13).
Volgende parameters werden gebruikt voor de  

simulatie:
normaal stadsverkeer 

wegtype 3a voor de Weststraat en 3b voor de  

Diksmuidsesteenweg
bomenfactor 1 

afstand tot wegas 7m 

Weststraat 7774 mvt/etm (676 autobewegingen  

tijdens spitsuur waarvan 12 bijkomend zie 3.13)
Diksmuidsesteenweg 19646 mvt/etm (1740  

autobewegingen tijdens spitsuur waarvan 19 
bijkomend zie 3.13)

De overschrijdingen zijn het resultaat van de hui- 

dige verkeerssituatie met hoofdzakelijk doorgaand 
verkeer en worden niet veroorzaakt door het kleine 
aantal bijkomende woningen of handelszaken.

Milderende maatregelen
De toekomstige projectzones voor wonen worden  

steeds via twee toegangen ontsloten.
Wettelijke voorschriften onderhoud stookinstal- 

laties

Conclusie
Er zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor 
NO2 en fi jn stof veroorzaakt door het doorgaande ver-
keer maar de bijkomende effecten zijn eerder klein-
schalig en niet signifi cant.
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3.8. Het geluid
Beschrijving effecten

Eventuele tijdelijke geluidshinder bij bouwwerken  

of herinrichting van het openbaar domein 
Gezien de ligging in een stedelijke kern is er  

steeds een zekere vorm van lawaai door verkeer 
en- of andere activiteiten en functies. 

Conclusie
Geen signifi cante bijkomende effecten.

3.9. Het licht
Beschrijving effect

Er worden geen bijkomende gebieden aange- 

sneden voor ontwikkeling. Enkel vervanging 
van bestaande zones die ontwikkeld worden als 
woonprojecten. Er kan een beperkte bijkomende 
lichthinder ontstaan door deze nieuwe straten die 
binnen deze projectzones voorzien worden.
Gezien de ligging in stedelijk gebied en deel uitma- 

kend van de kern van Roeselare zal het bijkomend 
effect minimaal tot niet bestaand zijn.

Milderende maatregelen
Keuze uit goede armaturen 

Het BPA vormt niet het kader voor projecten die  

veel verlichting meebrengen zoals sportvelden 
serrebedrijven, verlichte terreinen e.d. De han-
delsactiviteiten blijven gelijk. De bedrijfsactiviteiten 
worden afgebouwd.

Conclusie
Geen signifi cante bijkomende effecten.

3.10. De stoffelijke goederen
Referentie
Het studiegebied is volledig ontwikkeld met stedelijke 
functies en maakt deel uit van de kern van Roeselare.
Voor de realisatie moet niet onteigend worden.

Beschrijving effect
Voor het plangebied worden er enkel stedenbouwkun-
dige voorschriften opgemaakt om de verdere ontwik-
keling van het gebied in de toekomst te sturen. Er wor-
den geen onteigeningen gedaan.
Een deel van de bedrijvenzones krijgen een nabe-
stemming wonen.

Conclusie
Geen signifi cant effect.

Figuur 17: Inventaris Bouwkundig erfgoed

3.11. Het cultureel erfgoed, met inbe-
grip van het architectonisch en 
archeologisch erfgoed

Referentie
Binnen het plangebied, noch in de onmiddellijke  

omgeving zijn er beschermde monumenten.
Binnen het plangebied, noch in de omgeving zijn er  

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

beschermde dorpsgezichten gelegen.
In het plangebied zijn diverse private woningen op- 

genomen in de lijst van het bouwkundig erfgoed.

Milderende maatregelen
Gebouwen opgenomen in de lijst van bouwkundig erf-
goed worden in de mate van mogelijk bewaard of ge-
conserveerd in hun huidige toestand of hersteld in de 
oorspronkelijke staat.

Conclusie
Geen aanzienlijke effecten
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3.12. Het landschap

Referentie
In het plangebied zijn geen ankerplaatsen 

In het plangebied zijn geen relictzones 

In het plangebied zijn geen punt- of lijnrelicten  

aanwezig

Conclusie
Geen signifi cant effect

Figuur 18: Landschapsatlas

3.13. De mobiliteit
Referentie

Bestaande ontsluitingswegen:  

Het gebied wordt doorsneden door 3 belang- 

rijke assen: de Westlaan als onderdeel van de 
kleine ring van Roeselare, de Diksmuidsesteen-
weg als radiale invalsweg en de Oostnieuw-
kerksesteenweg als invalsweg en noordelijke 
grens van het gebied. 
Andere wegen zijn lokale woonstraten 

Het gebied omvat enkele fi ets- en voetgangers- 

verbindingen als onderdeel van het fi etsnetwerk 
doorheen de stad
Er bevinden zich geen bestaande buurtwegen  

in de zone. Profi el van chemin nr 16 werd ge-
wijzigd en nadien opgenomen in de bestaande 
wegenis als de Diksmuidsesteenweg.

Figuur 18: Atlas van de buurtwegen

Bestaande verkeersintensiteiten 

Het gebied maakt deel uit van de kern van Roe-
selare en omvat een deel van de kleine ring en 
invalswegen. Bijgevolg is een groot deel van het 
verkeer in het studiegebied doorgaand autover-
keer.

In kader van herinrichting N32 heeft MOW kruis-
punttellingen uitgevoerd op enkele invalswegen 
met de N32.
Voor het dossier zijn de tellingen op kruispunten 
N32 x Diksmuidsesteenweg en N32 x Weststraat 
van belang. 
De tellingen werden uitgevoerd tijdens de avond-
spits, respectievelijk op dinsdag 24/10/2006 en 
donderdag 15/03/2007. 
De verkeersstromen op de N32 zijn zoals te ver-
wachten de hoofdstromen voor beide kruispunten. 
De Diksmuidsesteenweg neemt slechts 32% van 
het verkeer op het kruispunt voor haar rekening. 
De tak van Diksmuidesteenweg richting centrum 
heeft een intensiteiten van 765 pae/u. De stroom 
stadin- en staduitwaarts is op deze tak even groot.
De tak Diksmuidsesteenweg richting Staden (956 
pae/u) is tijdens een avondpiek 25% groter dan de 
andere tak. 

Het verkeer op de Weststraat is beperkter dan 
op de Diksmuidsesteenweg en neemt slechts 
18% van verkeer op het kruispunt in. De tak van 
Weststraat richting centrum bedraagt 365 pae/u 
en is groter dan de staduitwaartse richting met 304 
pae/u.

In volgende fi guren worden de tellingen weerge-
geven.
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Er zijn geen tellingen beschikbaar van de Oost-
nieuwkerksesteenweg. Wegens wegenwerken ter 
hoogte kruispunt met de R321, heeft het geen zin 
om een telling te organiseren op deze steenweg.

ontsluiting openbaar vervoer 

Langsheen de Diksmuidsesteenweg passeren 
volgende buslijnen

lijn 3 - station-hallen die zijn traject vervolgt via  

Westlaan
lijn 30 - Roeselare-Houthulst-Diksmuide 

lijn 31 - Roeselare-Hooglede-Diksmuide 

lijn 95 - Roeselare-Langemark-Ieper die zijn  

traject vervolgt via Oostnieuwkerksesteenweg
Langsheen de Weststraat passeert de avondlijn 
Roeselare.

Op de Diksmuidsesteenweg treffen we twee haltes 
aan:

halte Bolderhof op respectievelijk 200m van  

toegang tot projectzone 4 en op 200-300m van 
projectzone 3A
halte Koortskapel op 50m van toegang project- 

zone 5, op respectievelijk 150m van project-
zone 3S en op 200m van projectzone 3A

In de Weststraat en Oostnieuwkersesteenweg tref-
fen we geen haltes aan in de nabijheid van de pro-
jectzones.

trage verbindingen 

Gezien het gebied deel uitmaakt van de kern 
van Roeselare is het goed ontsloten door trage 
verbindingen. Het is tevens de bedoeling deze uit 
te breiden.

1 wegenwerken uitgevoerd tegen september 2009

Beschrijving effect
Projectzone 3A 

In de projectzone 3A zullen via het toekomstig 
planproject 50 tot maximaal 80-tal2 woningen 
(met nevenbestemming handel) kunnen voorzien 
worden. Op vandaag treffen we reeds een 20-tal 
woningen aan op deze zone. Bijkomend zijn het 
dus maximaal 60 woningen. 

Voor de berekening van de verkeersgeneratie van 
stedelijke woningen wordt rekening gehouden met 
volgende parameters:

aantal personen per gezin: 2,3 

aantal verplaatsingen per persoon per gezin in  

relatie tot de woning: 0,2
percentage bezoekers/cliënteel: 75% 

3

modal split: 75% autogebruik 

De zone zal maximaal 24 bijkomende autobewegin-
gen per spitsuur genereren. 

De zone zal ontsluiten zowel op de Weststraat en 
Diksmuidsesteenweg. We nemen aan dat de zone 
gelijkmatig ontsloten wordt op beide wegen. Er zul-
len dus slechts een 9-tal bewegingen bijkomen op 
elke straat.

De Weststraat en dit gedeelte van Diksmuidse-
steenweg zijn lokale wegen met capaciteitsbenut-
ting4 van respectievelijk 30% en 64%. De bijkomen-
de autobewegingen zullen een zeer beperkt effect 
hebben (stijging met max 1%). 

2 min. 25 tot max. 40 woningen per ha
3 Voor een standaard woning wordt het percentage bezoekers 

beperkt tot 25%. Aangezien het hier om woningen met nevenbe-
stemming handel betreft, werd dit percentage verhoogd  

4 = verhouding intensiteit tot praktische capaciteit. Voor een lokale 
weg bedraagt deze capaciteit 600 vrt per uur per rijrichting
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Projectzone 4 

In deze zone treffen we op vandaag de Colruyt 
aan. Er zijn geen uitbreidingen voorzien, wel 
een nabestemming van handel of woningen met 
nevenbestemming handel. Aangezien de klein-
handel reeds aanwezig is op deze site, is er geen 
bijkomend verkeerseffect. 

Wanneer er op termijn woningen zullen komen op 
deze site zullen de verkeersbewegingen alleen 
maar afnemen. Het aantal woningen op deze 
site is beperkt tot maximaal 36 woningen. Deze 
woningen zullen maximaal 22 autobewegingen per 
spitsuur genereren. 

Projectzone 3S 

In de projectzone 3S zullen via het toekomstig 
planproject 13 tot max. 20 woningen (met neven-
bestemming handel) kunnen voorzien worden.

De bijkomende autobewegingen die deze zone 
genereert bedragen maximaal slechts 12 bewegin-
gen.

De zone ontsluit op de Oostnieuwkerksesteenweg 
en K. Duboisstraat. De Duboisstraat ontsluit op zijn 
beurt op de Oostnieuwkerksesteenweg ofwel op 
de Groenestraat. 
De bijkomende bewegingen zijn zeer beperkt om 
enig effect te hebben op de bestaande stromen 
op de Oostnieuwkerksesteenweg. De Oostnieuw-
kerksesteenweg vormt immers de verbinding 
tussen Oostnieuwkerke (deelgemeente Staden) en 
Roeselare. Ze geeft ontsluiting van de bedrijven-
zone Rijksweg west, gelegen aan de kruising met 
de N32. 

Projectzone 5 

In de projectzone 5 zullen via het toekomstig 
planproject 13 tot max. 22 woningen (met neven-
bestemming handel) kunnen voorzien worden. 
De bijkomende autobewegingen die deze zone 
genereert bedragen maximaal slechts 13 bewegin-
gen.
De zone zal ontsluiten via de Duboisstraat en 
Diksmuidsesteenweg (tak richting Staden). We 
mogen aannemen dat de bewegingen gelijkmatig 
verdeeld worden op beide straten. 
De Diksmuidsesteenweg richting Staden heeft op 
vandaag met de gekende tellingen een capaciteits-
benutting5 van 60%. De bijkomende autobewegin-
gen gaan eerder een beperkt effect genereren op 
de huidige verkeersstroom (max. 0,5%). 

Parkeren 

De parkeerbehoefte zal opgevangen worden op 
de projectzones zelf. Dit wordt ingeschreven in de 
voorschriften. 
Bij de geplande herinrichting van de Westlaan zal 
er parkeerruimte langsheen de straatzijde verdwij-
nen.
In de projectzone 3A zal voorzien worden om voor 
de huidige buurtbewoners parkeerruimte te voor-
zien op deze site. 

Milderende maatregelen
De toekomstige projectzones voor wonen worden 
steeds via twee toegangen ontsloten. Er zullen echter 
geen verbindingen worden gerealiseerd tussen deze 
toegangen. Toekomstig sluipverkeer van de ene 
invalsweg naar de andere via de projectzones wordt 
op deze wijze afgewend.

5 = verhouding intensiteit tot praktische capaciteit. Voor een secun-
daire weg bedraagt deze capaciteit 800 vrt per uur per rijrichting

Er wordt aandacht besteed aan alternatieve ver-
voersmodi, zoals de fi ets en te voet. Het bestaande 
fi ets - en voetgangerspad (zone 9) zal via de nieuwe 
projectzones verbonden worden met het stadspark 
Groot Bassin en de aldaar bestaande verbindingen.

Conclusie
De bijkomende autobewegingen bij ontwikkeling van 
de projectzones zijn te laag om in de spits om een 
opmerkelijk effect te veroorzaken. Bijgevolg kunnen 
ze niet als een aanzienlijk effect beschouwd worden.

3.14. Samenhang tussen de genoemde 
factoren

Gezien het behoud van de bestaande toestand en de 
het uitdoven van een deel van de bedrijvenzones op 
termijn en de ontwikkeling van stedelijke projectzones 
binnen deze gebieden, Kan besloten worden dat er 
geen signifi cante effecten zullen zijn die de samen-
hang van de factoren zal beïnvloeden.
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4. Relevante gegevens met in-
begrip van de redenen waar-
om de initiatiefnemer meent 
geen plan-mer te moeten op-
maken overeenkomstig art. 
4.2., §1, 5° van het DABM

Het betreft het opstellen van stedenbouwkundige 
voorschiften voor een bestaand en gerealiseerd ge-
bied, onderdeel van de stadskern van Roeselare. Het 
doel is het streven naar een kwalitatieve ontwikkeling 
en een duurzamer ruimtegebruik door inbreiding van 
de bouwblokken via stedelijke projectzones.
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van
35ha 10a en 50ca en is volledig ontwikkeld.

Er zijn geen effecten op de gezondheid en veiligheid 
van de mens, energie- en grondstoffen-voorraden.
De leefbaarheid van het woongebied verhoogt zodat 
er een positief effect op de ruimtelijke ordening zal zijn. 
Door het geven van een nabestemming wonen aan 
bedrijvenzones is er een niet signifi cant effect op de 
stoffelijke goederen, er worden geen onteigeningen 
gedaan.

De zone die biologisch waardevolle elementen bevat 
is reeds ontwikkeld met een groenas die in deze her-
ziening van het BPA wordt behouden en er dus geen 
bijkomende effecten zijn.
Er zijn geen beschermde landschappen wel enkele 
private woningen opgenomen in de lijst van bouwkun-
dig erfgoed, deze worden zoveel mogelijk bewaard.
De herinrichting van gebieden kan tijdelijk stof- of ge-
luidshinder met zich meebrengen. Gezien de ligging 
in de kern van de stad Roeselare is de bijkomende 
lawaai en lichthinder minimaal en ook de bijkomende 

effecten van verwarming op de luchtkwaliteit te ver-
waarlozen.

Bij de materiaalkeuze wordt maximaal rekening ge-
houden met infi ltratie van regenwater, zolang dit mi-
lieutechnisch verantwoord is. Bij nieuwbouw wordt op-
vang en buffering van hemelwater verplicht. Hierdoor 
wordt verwacht dat de waterhuishouding op termijn 
verbetert wanneer de aanwezige bedrijvigheid ver-
dwijnt en vervangen wordt door woningen.
Een deel van het plangebied is zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming maar het RUP vormt niet het ka-
der voor de aanleg van grote ondergrondse construc-
ties.
Er zijn bepaalde stukken ingekleurd als erosiegevoelig 
maar die zijn ofwel niet meer aanwezig ofwel begroeid 
of in versteend gebied.
Er zijn enkele gronden aanwezig waar bodemveront-
reiniging is vastgesteld. Bij de ontwikkeling van de 
projectzones moet rekening gehouden worden met de 
uitvoering van de bodemsaneringsplannen.
Bijkomende effecten op de mobiliteit ten opzichte van 
de huidige toestand is minimaal of te verwaarlozen. 

Gezien het geen aansnijding van nieuwe zones betreft 
maar een streven naar verbetering van de bestaande 
zones, kan gesteld worden dat er geen signifi cante ne-
gatieve effecten zullen zijn.

5. In voorkomend geval een 
beoordeling of het voorge-
nomen plan of programma 
grensoverschrijdend of ge-
westgrensoverschrijdende 
aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben

Het plan betreft een deel van de stad Roeselare. Roe-
selare ligt in het centrum van West-Vlaanderen. Bijge-
volg is er geen kans op effecten die de gewestgrens of 
de landsgrens overschrijden.
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