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1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer 
    
 
Initiatiefnemer en opdrachthouder:  
Stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare 
Contactpersoon: Leen Lauwers ruimtelijke.planning@roeselare.be 

 
 

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in 
voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of 
onderdelen ervan 

    
    
2.1. Beslissing tot opmaak2.1. Beslissing tot opmaak2.1. Beslissing tot opmaak2.1. Beslissing tot opmaak    
 
Bij beslissing van college van Burgemeester en Schepenen van 6 december 2010 werd 
besloten om het BPA Meensesteenweg-Westlaan, goedgekeurd bij MB van 02.12.1998 
gedeeltelijk te herzien.  
 
2.2. Doelstelling2.2. Doelstelling2.2. Doelstelling2.2. Doelstelling    
 
Het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen met maatschappelijke zetel in de Wilgenstraat 2 te 
Roeselare, heeft een sterk aanbod aan verschillende diensten voor de regio Midden-West-
Vlaanderen en omstreken. Dit aanbod is over drie campussen verdeeld: 2 in Roeselare 
(campus Wilgenstraat en campus Westlaan) en 1 in Menen (campus Rijselstraat). 
 
Probleemstelling 
Ondertussen wordt de parkeerproblematiek in de omgeving van de campus Wilgenstraat te 
Roeselare steeds groter omwille van: 

- het voorzien van bijkomende bouwwerken om de voortdurende de technologische 
evoluties te kunnen opvolgen. Deze nieuwe gebouwen leiden niet alleen tot steeds 
bijkomende verkeersstromen maar zorgen ook voor minder parkeergelenheid; 

- de filevorming gevormd door de patiënten die in de Wilgenstraat en Westlaan 
aanschuiven voor de parking die altijd overbezet is. Hierdoor komen vele patiënten 
te laat voor hun afspraak. Dit filevorming zorgt voor overlast in de buurt; 

- de grote verkeersdensiteit en weinig parkeeralternatieven in de omgeving van het 
ziekenhuis; 

- de nabije omgeving van de scholen Katho (ongeveer 1000 leerlingen) en Ic Dien 
(ongeveer 300 leerlingen) die aansluiten op de terreinen van het ziekenhuis en voor 
extra verkeersdruk zorgen. 

 
Het ziekenhuis leverde reeds bepaalde inspanningen om dit parkeerprobleem op te lossen door: 

- gratis openbaar vervoer voor het personeel; 
- pendelbus naar de parking buiten het stadscentrum; 
- parkeeralternatieven voor het personeel op afstand; 

 
Deze parkeerproblematiek wordt steeds erger.  
In de toekomst wordt het Heilig Hartziekenhuis geherlocaliseerd naar Oekene, een 
deelgemeente van Roeselare. Het Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
Regionaalstedelijk Gebied Roeselare, dat door de Vlaamse Regering op 21.11.2008 werd 
goedgekeurd voorzag voor deze herlocalisatie de nodige bestemming.  
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Minstens tot 2017 zou het Heilig Hartziekenhuis haar activiteiten op de huidige plaats 
uitoefenen. Het wachten tot de herlocalisatie naar Oekene in 2017 en niet ingrijpen in de 
parkeerproblematiek is hierdoor onmogelijk. 
 
Het ziekenhuis heeft na aankooponderhandelingen bepaalde percelen ter hoogte van de 
Iepersestraat en de Westlaan kunnen aankopen. 
Op deze site zou een parkeergebouw kunnen voorzien worden dat een antwoord biedt aan dit 
parkeerprobleem voor patiënten en werknemers van het ziekenhuis: 

- Dit parkeergebouw (met een capaciteit van 360-370 wagens), grenst aan de site van 
het ziekenhuis: nl. de in- en uitrit langs de Westlaan die het bestaande tekort aan 
parkeerplaatsen voor patiënten en personeel moet opvangen; 

- Een kortere loopafstand van de auto naar de campus voor het personeel; 
- De auto hoeft niet meer op een minder veilige parking te worden achtergelaten die ver 

van de campus verwijderd is; 
- Het oplossen van het ‘zoekverkeer’ naar een parking; 
- Minder mobiliteitshinder voor het personeel. 
- Na de herlocalisatie van het ziekenhuis naar Oekene kan dit parkeergebouw haar functie 

verder uitoefenen: 
- Parkeergelegenheid voor de nieuwe functie van de ziekenhuiscampus (opleiding 

verpleegkunde, woonzorg voor ouderen, omwonenden,…).  
- Het realiseren van meer groen op de ziekenhuissite. De bestaande parkings kunnen 

in de nabije omgeving van de gebouwen door groen worden vervangen. Het 
parkeergebouw compenseert deze verdwenen parkeerplaatsen.  

 
Ondertussen werd reeds nagedacht over de herinvulling van deze ziekenhuiscampus na 
herlocalisatie naar Oekene in 2017. Deze herbestemming werd reeds geformuleerd in de 
gewenste woonstructuur en de deelentiteit het hart van het voorontwerp van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (zie p.12-13). Een concentratie van de parkeergelegenheid zal bij deze 
realisatie van de nabestemming meer groen mogelijk maken tussen de nieuwe 
bestemmingsprojecten (onderwijs, woonzorg voor ouderen, vitaliteitinitiatieven,…). De realisatie 
van een meerlaags parkeergebouw vermijdt de aanleg van monotone parkeerruimtes.  
 
Verder kan bij de herbestemming één of meerdere lagen van het parkeergebouw worden 
gebruikt voor complementaire functies zoals fitness, dienstencentrum,… .  
    
Het ziekenhuis is al heel wat jaren op zoek naar extra ruimte voor een reeks bestaande 
ziekenhuisafdelingen en - functies waarvoor de huidige gebouwen te krap geworden zijn of 
ongeschikt zijn om nieuwe technologische evoluties te kunnen opvangen. Ondanks het feit dat 
de realisatie van het nieuwbouwdossier in Rumbeke/ Oekene na jarenlang wachten dichterbij 
komt, zal het nog een hele tijd duren eer een verhuis naar de nieuwe site effectief een feit zal 
zijn. In afwachting hiervan blijft het plaatsprobleem voor het vestigen van deze 
ziekenhuisafdelingen uiteraard acuut.  
Met de bedoeling hiervoor oplossingen te vinden werden er de laatste tijd een aantal panden en 
één onbebouwd perceel aangekocht in de Rode-Kruisstraat die op het bestaande 
ziekenhuisdomein aansluiten. Het is de bedoeling om deze woningen her in te richten om deze 
activiteiten een plaats te geven. Op het vrijliggend perceel zal ook een gebouw worden geplaatst 
met een zelfde volume als de bestaande woningen.  
Dit geeft de mogelijkheid tot een consequente clustering van zones vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt. Dit zowel in de huidige situatie als binnen het toekomstige kader van herbestemming 
waarover met de Stad al heel wat overleg is gebeurd en waarvan de basisprincipes al het 
voorwerp van een consensus zijn (zie visie voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Roeselare).  
Voor het ziekenhuis is het momenteel heel belangrijk om op deze nieuw verworven 
eigendommen de nodige ziekenhuisactiviteiten te kunnen ontplooien. Het gaat om een pure 
herlocalisatie van reeds aanwezige activiteiten die geen extra verkeersimpact zullen 
teweegbrengen en waarvan de gevraagde huisvesting in de bestaande woningen en in een 
nieuw te bouwen volume zal plaatsvinden.  
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Heel concreet is het de bedoeling dat in het op te richten gebouw én in de naastliggende 
woningen (die dus niet afgebroken zullen worden), onderdelen van de dienst fysische 
geneeskunde en revalidatie worden ondergebracht, die zich nu in de huidige 
ziekenhuisgebouwen bevinden maar die hiervoor veel te krap geworden zijn.   
 
Het is heel moeilijk geworden om in deze huidige afdelingen efficiënt aan therapie en begeleiding 
te doen. Diverse nieuwe eisen qua normering vanuit de overheid doen de ruimtenood ook nog 
toenemen. 
Deze activiteiten bestaan uit fysieke oefeningen op toestellen, ergotherapie, begeleiding en 
advies en consultatiezittingen voor de revalidatie, de rugschool en de sportbegeleiding enz.  
Dergelijke activiteiten sorteren geen milieueffecten qua geluid, water, enz.   
Qua mobiliteit zullen er geen noemenswaardige effecten zijn omdat het gewoon een 
verschuiving van bestaande zaken betekent: de patiënten hiervoor worden o.a. deels door 
ambulances aangevoerd of komen zelf met de wagen: de vervoersbewegingen, respectievelijk 
de parkeerbewegingen gebeuren nu evengoed langsheen de omgevende straten en op het 
huidig ziekenhuisterreinen. De bestaande parkeerplaatsen bij deze gebouwen zullen gewoon 
verder gebruikt worden zoals dit nu het geval is.  Ook op het vlak van leveringen zal de impact 
zeer marginaal zijn: misschien zal er één keer per week een kleine kar materiaal aangeleverd 
dienen te worden door de eigen vrachtwagen van het ziekenhuis die daar nu ook al moet 
passeren.   
    
Volgens het huidig BPA Meensesteenweg-Westlaan, dat bij ministerieel besluit werd 
goedgekeurd op 02.12.1998, hebben deze verworven gronden de bestemmingen: zone 1 
“gesloten bebouwingszone”, zone 2 “open en halfopen bebouwing”, zone 5 “bouwvrije zone” en 
zone 6 “ambachtelijke zone”. Om dit parkeergebouw en de ruimte voor de herlocalisatie van 
bepaalde ziekenhuisactiviteiten realiseerbaar te maken is een gedeeltelijke herziening van dit 
bijzonder plan van aanleg “Meensesteenweg-Westlaan” noodzakelijk. De ziekenhuisactiviteiten 
kunnen momenteel niet in de bestaande woningen en het nieuw te bouwen volume langs de 
Rode Kruisstraat plaatsvinden omdat de huidige BPA een hoofdbestemming van 70% oplegt en 
een nevenbestemming van slechts 30% toelaat voor activiteiten die niet storend voor de 
woonomgeving.   
 
De toonzaal van de voormalige merkgarage die zich in de zone 1 “gesloten bebouwingszone’ van 
het huidig BPA bevindt werd ook in de herziening van het BPA opgenomen omdat dit gedeelte 
ook door het ziekenhuis werd aangekocht. De bestemming voor gesloten woningbouw is omwille 
van de huidige planningscontext (de kleine omvang van het restperceel en de inplanting van de 
achterliggende appartementen) op heden niet meer geschikt.  
    
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Reikwijdte en detaillerinReikwijdte en detaillerinReikwijdte en detaillerinReikwijdte en detailleringniveau van het voorgenomen BPAgniveau van het voorgenomen BPAgniveau van het voorgenomen BPAgniveau van het voorgenomen BPA    
 
Het voorgenomen BPA vormt een kader voor het aanvragen van een bouwaanvraag. 
De kwaliteitseisen worden gedetailleerd tot op perceelsniveau. Alle nieuw op te richten 
constructies dienen te voldoen aan de meest beperkende voorwaarden van deze bepalingen van 
het BPA. 
 
De voorschriften bevatten volgende items: 
 

- Bepalen van voorschriften omtrent architecturale en ruimtelijke kwaliteit, 
- Bepaling omtrent hoofdbestemming,  
- Bebouwingstype, volume, inplantingsvoorwaarden, 
- Bepalen van maximale bouwdieptes en bouwhoogtes, dakvorm, 
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2.42.42.42.4. Situering van het plangebied. Situering van het plangebied. Situering van het plangebied. Situering van het plangebied    
    

- Het plangebied wordt begrensd door: 
- Ten noorden:  achtertuinen rijwoningen langs de Iepersestraat, 
- Ten oosten: open bebouwing langs Rode Kruisstraat 
- Ten westen: Westlaan  
- Ten zuiden: inrit ziekenhuissite en parking Heilig Hart 

 
- Het gebied is volledig bebouwd 
 
- Het plangebied wordt op heden ingenomen door kmo-activiteiten en woningen die 

gebruikt worden door het ziekenhuispersoneel en woningen die in de toekomst zullen 
gebruikt worden voor herlocalisatie van bepaalde ziekenhuisactivteiten. 

 
- De gedeeltelijke herziening van het BPA bestrijkt een gebied van 13934,68m²: 

- Zone 1: kliniekzone (zone voor gemeenschapsvoorzieningen) 
- Zone 2: bouwvrije zone 

 

 
 

 
Figuur 1: Situering    
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2.5. mogelijke alternatieven 2.5. mogelijke alternatieven 2.5. mogelijke alternatieven 2.5. mogelijke alternatieven ––––    nulalternatiefnulalternatiefnulalternatiefnulalternatief    
    
2.5.1. mogelijke alternatieven2.5.1. mogelijke alternatieven2.5.1. mogelijke alternatieven2.5.1. mogelijke alternatieven    
Aangezien het BPA herziening Meensesteenweg-Westlaan slechts een minimale wijziging van 
de voorschriften en bestemming voor zone 2 (open en halfopen bebouwing), zone 5 
(ambachtelijke zone) en zone 6 (bouwvrije zone) werden geen alternatieven onderzocht. 
 
2.5.2. nulalternatief2.5.2. nulalternatief2.5.2. nulalternatief2.5.2. nulalternatief    
Indien het BPA niet wordt opgemaakt blijven de huidige bestemmingen van kracht en kan het 
parkeergebouw en de herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten niet worden gerealiseerd. Dit 
zal ervoor zorgen dat het parkeerprobleem in de omgeving en het ruimteprobleem in de huidige 
ziekenhuisgebouwen niet wordt opgelost. 
 
2.6. afbak2.6. afbak2.6. afbak2.6. afbakening van het toepassingsgebied ening van het toepassingsgebied ening van het toepassingsgebied ening van het toepassingsgebied en de planen de planen de planen de plan----merplichtmerplichtmerplichtmerplicht    fase 3: bepaling van de plicht fase 3: bepaling van de plicht fase 3: bepaling van de plicht fase 3: bepaling van de plicht 
tot opmaak van eentot opmaak van eentot opmaak van eentot opmaak van een    planplanplanplan----mermermermer    
 
fase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van eenfase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van eenfase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van eenfase 3: bepaling van de plicht tot opmaak van een    planplanplanplan----mermermermer    
 
Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er 
geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze 
plannen en programma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 
Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’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, visserij, energie, industrie, vervoer, 
afvalstoffenbeheer, 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 passende 
beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.). 

 
Voor een plan of programma dat overeenkomstig art. 4.2.1. plan-Mer-plichtig is, en dat het 
gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, moet geen 
plan-MER worden opgemaakt voor zover de initiatiefnemer aantoont dat het plan of programma 
geen aanzienlijke milieu-effecten kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.A.B.M.) 
 
Het BPA “gedeeltelijke herziening BPA Meensesteenweg-Westlaan” is niet van rechtswege 
onderworpen aan de plan-merplicht want het vormt niet het kader voor de toekenning 
van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10-12-2004 (het te herziene deel van het BPA omvat het voorzien van een 
parkeergebouw met rond de 360-370 parkeerplaatsen en voorziet het herlocaliseren van 
ziekenhuisactiviteiten langs de Rode-Kruisstraat), het regelt het gebruik van een relatief klein 
gebied op lokaal niveau (totale oppervlakte BPA is 13934,68m²:), het houdt een kleine wijziging 
in (herbestemming van de zone 2 “open en halfopen bebouwing”, zone 5 “bouwvrije zone” en 
zone 6 “ambachtelijke zone“ naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen), het heeft 
betrekking op de ruimtelijke ordening. 
In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden 
zodat er geen passende beoordeling vereist is. 
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conclusie:conclusie:conclusie:conclusie:    
Het BPA valt onder de screeningsplichtHet BPA valt onder de screeningsplichtHet BPA valt onder de screeningsplichtHet BPA valt onder de screeningsplicht. 
 

 
Figuur 2: BPA Meensesteenweg - Westlaan    
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3  Een beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke 
milieu-effecten van het voorgenomen plan of programma 

    
Het herbestemmen van de zone 2 “open en halfopen bebouwing”, de zone 5 “ambachtelijke 
zone” en een zone 6 “bouwvrije zone” naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen, waarbij 
de rest van het BPA ongewijzigd blijft, zal geen meer significante negatieve effecten 
veroorzaken op: 

- R de gezondheid en veiligheid van de mens 
- R de ruimtelijke ordening 
- R de biodiversiteit, de fauna en flora 
- R de energie- en grondstoffenvoorraden 
- R de bodem 
- R het water 
- R de atmosfeer en de klimatologische factoren 
- R het geluid 
- R het licht 
- R de stoffelijke goederen 
- R het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed 
- R het landschap 
-   de mobiliteit 
- R de samenhang tussen de genoemde factoren. 

 
Er wordt gebruik gemaakt van een ingrepeneffectenschema. De effecten waarvan vermoed 
wordt dat ze waarschijnlijk significant zijn worden verder meer in detail onderzocht. Op de 
effecten die vermoedelijk niet significant zijn wordt minder diep op ingegaan.  

 
Het plangebied voert eventuele effecten uit op de nabije omgeving.  
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Ingreepeffectenschema                
                 

Ingreep      Omvang in  mens  mens Lucht Geluid Licht, Bodem Water Geur Land- Mobili- Fauna 
onr. 
erfgoed 

    ruimte en tijd gezond- ruimt.  en  warmte    schap teit en  en 
        heid aspecten trillingen stralingen      flora archeologie 
      Opp (m²) Duur                         

                 
Aanlegfase                               

                 
Sloop bestaande gebouwen   tijdelijk T/N T/N T/N* T/N* T/N P/N* P/N* T/N T/N T/N T/N T/N 
Sanering terrein    tijdelijk T/N T/N T/N* T/N* T/N P/O P/O T/N T/N T/N T/N T/N 
Aanleg wegenis,    tijdelijk T/N T/N T/N* T/N* T/N P/N* P/N* T/N T/N T/N T/N T/N 
nutsvoorzieningen en                               
openbare ruimte                              
Bouw parkeergebouw  tijdelijk T/N T/N T/N* T/N* T/N P/N* P/N* T/N T/N T/N T/N T/N 
Herlokalisatie 
ziekenhuisactiviteiten  
en realisatie gebouw 
op vrijliggend 
perceel       tijdelijk T/N T/N T/N* T/N* T/N  P/N*  P/N* T/N T/N T/N T/N T/N 

Expliotatiefase                               
Afvoer afvalwater    Permanent N N N N N N N N N N N N 
Afvoer hemelwater    Permanent N N N N N N N N N N N N 
Mobiliteit     Permanent N N N N N N N N N N N N 
Verlichting     Permanent N N N N N N N N N N N N 
                       
N: niet aanzienlijk effect - N*: waarschijnlijk niet aanzienlijk effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal 
effect - S: (waarschijnlijk) aanzienlijk effect - T: tijdelijk effect - P: permanent effect - O: positief effect - V: verder 
onderzoek noodzakelijk bij vergunningsaanvraag 

          
            



Verzoek tot raadpleging: BPA Meensesteenweg-Westlaan (gedeeltelijke herziening) 
 

3.1. De gezondheid en de veiligheid van de mens3.1. De gezondheid en de veiligheid van de mens3.1. De gezondheid en de veiligheid van de mens3.1. De gezondheid en de veiligheid van de mens    
 

Referentie 
- Het doel van de herziening van dit BPA is het wijzigen van de bestemmingen van de 

zone 1 “gesloten bebouwingszone” zone 2 “open en halfopen bebouwing”, zone 5 
“bouwvrije zone” en zone 6 “ambachtelijke zone“ naar een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Het plangebied is volgens het Gewestplan ingekleurd als 
“woongebied” en volgens het APA ingekleurd als “algemeen woongebied”.  

- Er zijn geen Seveso-bedrijven binnen het plangebied aanwezig 
- Binnen een perimeter van 2km rond het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen. 

 
Beschrijving effect 
De functies (zone 1 “gesloten bebouwingszone”, zone 2 “open en halfopen bebouwing”, zone 5 
“bouwvrije zone” en zone 6 “ambachtelijke zone“) binnen het plangebied die uit de gedeeltelijke 
herziening van het BPA bestaat worden gewijzigd naar een bestemming voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Deze bestemmingswijziging laat de vestiging toe van een 
parkeergebouw.  

 
Conclusie 

- De bestemmingswijziging van (zone 1 “gesloten bebouwingszone”, zone 2 “open en 
halfopen bebouwing”, zone 5 “bouwvrije zone” en zone 6 “ambachtelijke zone“) naar een 
“kliniekzone” (zone voor gemeenschapsvoorzieningen) geeft de mogelijkheid om een 
parkeergebouw te plaatsen en om bepaalde ziekenhuisactiviteiten te herlocaliseren in de 
bestaande woningen en het nieuw te bouwen gebouw langs de Rode-Kruisstraat. Dit 
parkeergebouw dat aan de hand van dit BPA gerealiseerd kan worden geeft een 
oplossing voor een steeds groter wordend file- en parkeerprobleem. Uiteindelijk 
verhoogd dit BPA de veiligheid, de leefbaarheid en de gezondheid van de omgeving. Het 
BPA maakt de herlocalisatie van de ziekenhuisactivteiten mogelijk. 

- Het BPA vormt niet het kader om Seveso-bedrijven op te richten, zodat de omwonenden 
niet blootgesteld worden aan de risico’s die dergelijke bedrijven met zich meebrengen. 

- De uitvoering van dit BPA zal geen bijkomende risico’s voor de gezondheid en de 
veiligheid van de omwonenden opleveren. 

 
3.2. De ruimtelijke 3.2. De ruimtelijke 3.2. De ruimtelijke 3.2. De ruimtelijke ordeningordeningordeningordening        
    

                
 
Figuur 3: Gewestplan Roeselare - Tielt 
 

 
Figuur 4: APA Roeselare 
 

Referentie 
- Roeselare is gelegen in Midden - West-Vlaanderen, tussen Kortrijk en Brugge en maakt 

deel uit van het regionaalstedelijk gebied Roeselare waaronder delen van Roeselare, 
Izegem, Ardooie en Hooglede. Het studiegebied bevindt zich binnen de Afbakening van 
het Regionaalstedelijk Gebied. 

- Het plangebied situeert zich in de omgeving van de Westlaan en de Iepersestraat en ligt 
in het hart van Roeselare. Het betreft: 
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- de gebouwen en parkings van een merkgarage die zijn activiteiten binnenkort zal 
stopzetten.  

- twee woningen in open bebouwing die wordt gebruikt voor het personeel van het 
ziekenhuis. 

- Een bouwvrije strook gelegen voor deze woningen. 
- Deze site ligt volgens het Gewestplan in ‘woongebied’.(figuur 3) 
- Deze site ligt volgens het Algemeen Plan van Aanleg in ‘Algemeen Woongebied’.(figuur 4) 
- Het GRS in opmaak formuleert bepaalde toekomstperspectieven voor deze site: 

 
Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur - lineaire groenelementen 
Lineaire groenelementen zijn, net als beken, belangrijk voor de uitbouw van een 
samenhangend netwerk aan natuurlijke structuren.  
Volgende lokale lineaire groenstructuren worden geselecteerd: 
Het lineair groenelement langsheen de (deels ingekokerde) Collievijverbeek (LG4) wordt 
als lineair groenelement geselecteerd. 
 
Gewenste woonstructuur 
De site H. Hart komt op termijn gedeeltelijk leeg te staan ten gevolge van de 
herlokalisatie naar Oekene. De vrij te komen ruimtes én de aanwezige zorgdiensten 
(rusthuizen en dagverzorgingscentrum) vormen de knooppunten binnen de 
woonzorgzone. Deze zone omvat tevens de serviceflats ‘De Rozelaar’. Een aangepast 
openbaar domein ter hoogte van de kleine ring/Meensesteenweg vormt een ernstige 
uitdaging.  
 
Gewenste deelentiteit ‘het hart’ 
Het Hart vormt het centrum/middelpunt van de stad. Het is de plaats waar wonen 
verenigd wordt met diverse stedelijke functies en voorzieningen. Deze functies vervullen 
zowel een lokale (eigen bevolking) als een bovenlokale rol (centrumstad). 
Deze verwevenheid van functies impliceert het zoeken naar een evenwicht evenwicht evenwicht evenwicht tussen de 
woonfunctie en de overige (stedelijke) functies. Een aantrekkelijk woonaanbod, een 
afgestemd parkeerbeleid, voldoende ademruimte, ... dienen dit evenwicht te 
garanderen.  
Het Hart fungeert als een stedelijk woongebied stedelijk woongebied stedelijk woongebied stedelijk woongebied waarbij de nadruk ligt op een 
kwaliteitsvolle woonomgeving voor verschillende doelgroepen.  
Het versterken van ecologische dragers, het uitwerken van verkeersveilige doorsteken 
voor voetgangers en fietsers, het zoeken naar een evenwicht tussen het verkeers- en 
het verblijfskarakter en een afgestemd parkeerbeleid verhogen de aantrekkingskracht 
van het Hart als stedelijk woonmilieu.  
Een kwantitatief en kwalitatief stedelijk woonaanbod is belangrijk voor het functioneren 
van het Hart. Op deze manier wordt vermeden dat na sluitingstijd van de stedelijke 
functies de entiteit er verlaten bij ligt. 
Beschikbare bouwkavels zijn nagenoeg niet aanwezig. Het versterken van de 
woonfunctie zal in hoofdzaak gerealiseerd worden binnen reconversieprojecten van 
ondermeer (deels) leegstaande bedrijfsgebouwen, gebouwen voor 
gemeenschapsvoorzieningen, ... 
Reconversieprojecten bieden tevens opportuniteiten om het stedelijk weefsel in haar 
totaliteit te versterken (doorsteken, groene ruimten, parkeergelegenheid, ...) en bij te 
dragen tot de aantrekkingskracht van het centrum. Vooral de grootschalige, vaak 
historisch gegroeide bedrijven verweven met een dichtbebouwde woonomgeving bieden 
hiertoe kansen. 
Voldoende parkeergelegenheid maakt het centrum aantrekkelijk om er te komen wonen. 
Deze parkeermogelijkheden kunnen zowel een private (garage bij woning, garagebox, ...) 
als een publieke invulling (langsparkeren, geïntegreerd in pleinen, ...) hebben. Belangrijk 
hierbij is een aanvaardbare afstand tussen de parkeermogelijkheden en de woonfunctie. 
Een gedifferentieerd woonaanbod staat in functie van demografische evoluties. Gelet het 
uitgebreid aanbod aan zorgverstrekking en de nabijheid van overige voorzieningen biedt 
Het Hart mogelijkheden voor de uitbouw van één of meerdere woonzorgzoneswoonzorgzoneswoonzorgzoneswoonzorgzones. 
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Het stedelijk weefsel, en in het bijzonder Het Hart dient te beschikken over een 
evenwichtig aanbod aan stedelijke functiesstedelijke functiesstedelijke functiesstedelijke functies, al dan niet met een regionaalstedelijke 
uitstraling. Het bestaand aanbod aan voorzieningen en instellingen wordt verder 
versterkt met allerhande functies inzake cultuur, onderwijs, diensten, detailhandel, 
administraties, ... en dit met respect voor de leefbaarheid voor de eigen inwoners.  
Een evenwichtig aanbod impliceert een evenwichtig aanbod aan parkeergelegenheid. 
Vooral detailhandelszaken die verweven voorkomen met verkeersintensieve functies 
(hoge tewerkstellingsgraad/ hoge bezoekersgraad) kampen met parkeerproblemen 
voor hun klanten. Nieuwe (reconversie)projecten in het stedelijk weefsel kunnen hiertoe 
een oplossing aanreiken. 
Het Hart moet vlot bereikbaar zijn. Een afgestemd openbaar vervoer en een 
weldoordacht parkeerbeleid dragen bij tot de aantrekkingskracht van Het Hart.  
De publieke ruimte publieke ruimte publieke ruimte publieke ruimte is belangrijk voor Het Hart; ze werkt structurerend ten aanzien van 
de ontsluiting van de woonomgeving en de stedelijke functies en draagt bij tot een 
aangename woon- en werkomgeving. Zowel voor de inwoners (vaak zonder private tuin 
of terras) als voor de bezoekers fungeert ze daarenboven als ontspanningsruimte. 
De kwaliteit van de publieke ruimte dient voldoende te worden bewaakt. Nieuwe 
ontwikkelingen kunnen de publieke ruimte versterken middels de uitbouw van bij-
komende (semi)publieke ruimte. 
Een fijnmazig netwerk fijnmazig netwerk fijnmazig netwerk fijnmazig netwerk van straten, pleinen, voor het publiek toegankelijke groene 
ruimten en semi-publieke ruimten moet aangename verplaatsingen mogelijk maken voor 
fietsers en voetgangers.  
Naast een kwalitatieve publieke ruimte wordt de (beeld)kwaliteit van Het Hart tevens 
bepaald door historisch waardevolle gebouwen en ensembles. 
Water en groen dragen bij tot de aantrekkingskracht van Het Hart. Het behoud, 
versterken en uitbreiden van de bestaande ecologische dragers ecologische dragers ecologische dragers ecologische dragers vormen een belangrijke 
invalshoek. 
De bestaande vlakke groenelementen kunnen versterkt worden door hun aanwezigheid 
in het straatbeeld te accentueren met ingrepen in het openbaar domein (vb. 
accentueren van de toegangsweg middels groenaanplant). 
Deze lineaire groene assen maken deel uit van het fijnmazig netwerk aan alternatieve 
verkeersassen. 
Het Hart dient in haar totaliteit totaliteit totaliteit totaliteit versterkt te worden. Op deze manier worden de 
Rechter- en de Linkerkamer intenser aan elkaar gelinkt. Het Hart kan versterkt worden 
door de uitbouw van een aantrekkelijke stationsomgeving en een concentrische 
verkeersstructuur rondom Het Hart. 
Ook de uitbouw van een socio-culturele en educatieve pool doorheen de Rechter- en de 
Linkerkamer zal de integratie van beide kamers verhogen. 
 
Gewenste deelentiteit het hart - linkerkamer 
De H. Hartsite is gelegen langsheen de Meensesteenweg/Wilgenstraat. Delen van 
deze site zullen op termijn vrijkomen: het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare’ voorziet immers ter hoogte van de Ring (N36), Kwadestraat en 
Oekene in een ‘gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen’. Deze site is 
bedoeld voor de herlokalisatie van het H. Hartziekenhuis. 
Met deze herlokalisatie komt er ruimte vrij voor stedelijke ontwikkelingen in het 
stadcentrum vrij (de huidige site campus Wilgenstraat en campus Westlaan). 
Gezien de strategische ligging (nabijheid kleine ring, langsheen hoofdinvalsweg, 
boogscheut van kernwinkelgebied, nabijheid rusthuis met ondersteunende functies, ...) 
en de omvang (bij benadering 5 ha) vormt deze site een uitgelezen kans om het stedelijk 
functioneren ter versterken (vb. onderwijsfunctie, initiatieven i.k.v. het woonzorgdecreet, 
lokale vitaliteitsinitiatieven, ziekenhuisactiviteiten, ...). In de nabije omgeving zijn nog 
andere stedelijke functies aanwezig (o.a. parochiezaal Don Bosco, Katho verpleegkunde 
en biotechnologie, scholengroep Sint-Michiel, …) die verbonden kunnen worden met de 
nieuwe invulling op de site H.Hart.  
De site kan tevens fungeren als stapsteen tussen de recreatieve pool De Spil en het 
kernwinkelgebied/socio-culturele en educatieve pool. 
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De site is gelegen binnen een uit te bouwen woonzorgzone en biedt bijgevolg 
mogelijkheden om een bijkomend aanbod aan levenslange woongelegenheden op te 
nemen en te fungeren als zorgknooppunt. 
De site biedt eveneens potenties om een nieuw vlak groenelement uit te bouwen en de 
bestaande groene as voor traag verkeer langsheen de Collievijverbeek door te trekken 
tot aan de Meensesteenweg. De voorstellen tot reconversie zullen vanuit dit oogpunt 
geëvalueerd worden. Een veilige dwarsverbinding met de kleine ring ter hoogte van de 
Collievijverbeek werkt versterkend ten aanzien van de site. 
De site biedt tevens uitbreidingsmogelijkheden voor de Katho-onderwijscampus. Een 
beperkte, hieraan gerelateerde handels- en horeca-activiteit kan worden voorzien.    

 
Beschrijving effect 
Het is de bedoeling van de gedeeltelijke herziening van het huidig BPA om de 
parkeerproblematiek van het ziekenhuis op te lossen. Dit door een parkeergebouw te voorzien 
op de terreinen van de huidige merkgarage die binnenkort zijn activiteiten zal stopzetten. Deze 
herbestemming naar een “kliniekzone”( zone voor gemeenschapsvoorzieningen) zal de druk op 
de draagkracht van de omgeving doen afnemen.  
 
Conclusie 
Geen aanzienlijk effect. De realisatie van dit BPA zal een positieve invloed hebben op de 
omgeving door het oplossen van het parkeerprobleem.  
 
3.3. De 3.3. De 3.3. De 3.3. De biodiversiteit, de fauna en de florabiodiversiteit, de fauna en de florabiodiversiteit, de fauna en de florabiodiversiteit, de fauna en de flora    

 
Referentie 
In de nabije en in het plangebied zijn geen biologisch waardevolle gebieden (figuur 5), geen VEN 
en IVON gebieden (figuur 6) en geen Vogel- of habitatrichtlijngebieden (figuur 7) gelegen.  
 
Beschrijving effect 
Het is de bedoeling van de gedeeltelijke herziening van het huidig BPA om de 
parkeerproblematiek van het ziekenhuis op te lossen en om bestaande ziekenhuisactiviteiten te 
herlocaliseren. Dit door een parkeergebouw te voorzien op de terreinen van de huidige garage 
die binnenkort zijn activiteiten zal stopzetten. Deze herbestemming naar “kliniekzone” (zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen) zal de druk op de draagkracht van de omgeving doen afnemen. 
De ziekenhuisactiviteiten kunnen momenteel niet in de bestaande woningen en het nieuw te 
bouwen volume langs de Rode Kruisstraat plaatsvinden omdat de huidige BPA een 
hoofdbestemming van 70% oplegt en een nevenbestemming van slechts 30% toelaat voor 
activiteiten die niet storend voor de woonomgeving. Deze herbestemming naar “kliniekzone” 
(zone voor gemeenschapsvoorzieningen) zal deze herlocalisatie mogelijk maken.   
 
 

 
Figuur 5: biologische waarderingskaart    
 

 
Figuur 6: VEN- en IVONgebieden    
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Figuur 7: habitiat- en vogelrichtlijngebieden    
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Conclusie 
In het plangebied en de nabije omgeving bevinden zich geen waardevolle fauna en flora die 
verloren dreigen te gaan bij de uitvoering van het BPA. 
 
3.4. De energie3.4. De energie3.4. De energie3.4. De energie---- en grondstoffenvoorraden  en grondstoffenvoorraden  en grondstoffenvoorraden  en grondstoffenvoorraden     

 
Referentie 
In de omgeving van het plangebied liggen geen ontginningsgebieden. 
 
Beschrijving effect 
Het gebruik van duurzame, milieu- en energievriendelijke materialen kan een positief 
milieuvriendelijk effect hebben. 
 
Milderende maatregelen 
In de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA en in de bouwaanvraag worden 
duurzaamheid nagestreefd zowel naar materiaal, energie, waterhuishouding, etc. 
 
Conclusie 
Geen aanzienlijk effect. 
 
3.5. De bodem3.5. De bodem3.5. De bodem3.5. De bodem 
 

 
Figuur 8: bodemkaart 

 
Figuur 9: erosiekaart 
 
 
Referentie  

- Bodemkaart (figuur 8): De reeds bestaande bebouwing heeft een antropogene 
ondergrond. 

- Erosiekaart (figuur 9): 
- VLAREBO-activiteiten: in de merkgarage wordt momenteel nog Vlarebo-activiteiten 

uitgevoerd 
- In het studiegebied zijn geen bedrijven gevestigd die onderworpen zijn aan de milieu 

vergunningsplicht klasse 1 waarvoor OVAM adviesbevoegdheid heeft. 
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- De OVAM is in het bezit van volgend bodemattest: 
- het perceel met kadastrale gegevens 1

ste
 afdeling sectie C 1016K4  (garage 

Heyndrickx BVBA) is opgenomen in het register van verontreinigde gronden.  
- oriënterend bodemonderzoek d.d. 29.01.1998. Dit onderzoek werd uitgevoerd op 

01.03.1997  (evaluatierapport bodemsanering – LBSS/3558 – rapportnr. 3558. 
env. 13- projectnr. AB 97.1350 (+ aanvulling d.d. 15/12/1997)).                     
Uit dit onderzoek blijkt dat er concentraties worden vastgesteld waarbij de kwaliteit 
van de bodem rechtstreeks of onrechtstreeks nadelig wordt beïnvloed of kan 
beïnvloed worden. Gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze 
vervult is er geen sprake van ernstige aanwijzingen dat de historische 
verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Op basis hiervan diende conform het 
bodemsaneringsdecreet niet tot bodemsanering te worden overgegaan.  

- voorafgaand aan dit oriënterend bodemonderzoek werd op dit kadastraal perceel 
een vrijwillige bodemsanering uitgevoerd tussen mei 1996 en maart 1997, op 
basis van 3 bodemonderzoeken in maart 1995, oktober 1995 en maart 1996. 

- dit attest van de Ovam vervangt alle vorige attesten.  
 
 
Beschrijving van het effect 
Het volledige gebied is bebouwd en verhard. Deze constructies worden in de toekomst 
vervangen door een nieuw parkeergebouw. Aangezien de bestemming wijzigt van KMO en 
wonen naar een “kliniekzone” (zone voor gemeenschapsvoorzieningen) zal er moeten gesaneerd 
worden tot aan al de normen van de bestemming “kliniekzone” (gemeenschapsvoorzieningen) is 
voldaan. Er wordt een uitdovend beleid gevoerd voor de merkgarage die in ambachtelijke zone 
ligt. De bestaande woningen langs de Rode-Kruisstraat worden niet gesloopt, ze worden 
ingevuld met geherlocaliseerde ziekenhuisactiviteiten.  

 
Milderende maatregelen 
Er is een lichte verontreiniging aanwezig. Er worden geen nieuwe Vlarebo-activiteiten verwacht. 
Een saneringsproject wordt in de toekomst (voordat de bouw van het parkeergebouw wordt 
gestart) op deze site verwacht.  
 
Conclusie 
Geen aanzienlijke effecten, mits het nemen van milderende maatregelen.  
    
3.6. Het water3.6. Het water3.6. Het water3.6. Het water    
 
Referentie  

- In de nabije omgeving stroomt een tweede categorie waterloop: de Collievijverbeek. 
Deze beek is plaatselijk ingekokerd.   

- Het plangebied behoort tot het bekken van de Mandel die deel uitmaakt van het 
Leiebekken. Op 30 januari 2009 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve 
goedkeuring aan het bekkenbeheerplan. Op 17 november 2009 werd het 
deelbekkenbeheerplan van de Mandel goedgekeurd.                                               
Op 10 september 2010 gaf de Vlaamse Regering goedkeuring aan de herziening van 
de bekkenbeheerplannen van het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders, het 
Leiebekken en het BovenScheldebekken in het kader van de aanvulling met de West-
Vlaamse deelbekkenbeheerplannen. Binnen het plangebied bevinden zich geen 
waterwingebieden en beschermingszones type I, II of III, afgebakend volgens het besluit 
van de Vlaamse Regering van 27-03-1985 houdende nadere regelen voor de 
afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones. 

- Het plangebied ligt niet in oppervlaktewaterwingebied. In het plangebied liggen geen 
waterlopen die moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen voor water bestemd voor 
waterproductie. 

- Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwingebieden en beschermingszones 
type I, II of III, afgebakend volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 
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27.03.1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de 
beschermingszones.  

- Er is een meetpunt van de VMM op de Collievijverbeek (nr. 624500) ter hoogte van de 
Meiboomlaan bij de samenvloeiing van de Babilliebeek. 

 
Watertoetskaarten 
- Het BPA ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied. Het gebied is ook niet gekarteerd 

als overstromingsgevoelig gebied. (figuur 10)  
- Het BPA is niet recentelijk overstroomd (ROG-kaart) maar is van nature uit 

overstroombaar vanuit de Collievijverbeek (NOG-kaart). (figuur 11) 
- Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een grote rivier. 
- Het plangebied is niet infiltratiegevoelig (figuur 12) 
- Het plangebied is zeer tot matig grondwaterstrominggevoelig (figuur 13) 

 

 
Figuur 10: overstromingsgevoeligheid 
 

 
Figuur 11: NOG-ROGkaart    
 

 
Figuur 12: infiltratiegevoeligheid    

 

 
Figuur 13: grondwaterstromingsgevoeligheid    

Beschrijving effect 
- Enkel vervanging van bestaande bedrijfsbebouwing door een parkeergebouw.             

De woningen en het nieuwe volume langs de Rode-Kruisstraat blijven behouden en 
krijgen enkel een nieuwe functie: de herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten. 

- Afvalwater wordt geloosd in de riolering en afgevoerd 
naar de RWZI Regenbeekstraat – Izegemstraat 

- Hemelwater, afkomstig van het dak van het parkeergebouw, kan afgevoerd worden via 
de ingekokerde Collievijverbeek. 

 
Milderende maatregelen 

- Er zal een gescheiden riolering worden aangelegd op de site voor de afvoer van het 
huishoudelijk afvalwater. De te voorziene afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te 
worden op de bestaande afvalwaterriool langs de Westlaan. Bij de heraanleg van de 
Westlaan werd reeds een gescheiden stelsel voorzien.  
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- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en 
infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op 
dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet toegepast worden 
(hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze 
gebufferd en vertraagd afgevoerd. 

- Ondergrondse constructies zijn toegelaten (fundering parkeergebouw) maar zijn niet van 
die aard dat de een grote invloed zullen hebben op de omgeving.  

R  
Conclusie 
Geen significante bijkomende effecten, mits het nemen van milderende maatregelen. 
 
3.7. De atmosfeer en de klimatologische factoren 3.7. De atmosfeer en de klimatologische factoren 3.7. De atmosfeer en de klimatologische factoren 3.7. De atmosfeer en de klimatologische factoren     

    
Beschrijving effect 

- Er is enkel tijdelijke stofhinder mogelijk bij gedeeltelijke afbraak van de bestaande 
gebouwen en nieuwbouw van het parkeergebouw en het nieuwe gebouw langs de Rode-
Kruisstraat en de inrichting van de omgeving. 

- Luchtverontreiniging mogelijk door op- en afrijdende voertuigen van het personeel van 
het ziekenhuis en de patiënten die de geherlocaliseerde ziekenhuisactiviteiten bezoeken. 
Deze patiënten bezoeken reeds deze activiteiten die momenteel in de 
ziekenhuisgebouwen zijn gevestigd. Het parkeergebouw zal een capaciteit hebben van 
ca. 360 - 370 wagens. 

- Momenteel bevindt zich veel zoekverkeer op de parking van het ziekenhuis. Meestal 
wordt een parkeerplaats niet gevonden waardoor dit verkeer de parking via de Rode 
Kruisstraat verlaat. Dit zoekverkeer belast de mobiliteit en de leefbaarheid in de 
omgeving van het ziekenhuis (luchtverontreiniging). Deze negatieve effecten worden 
vermeden door het voorzien van het parkeergebouw.  

 
Milderende maatregelen 

- Na realisatie van het parkeergebouw blijft de rijrichting op de parking van het ziekenhuis 
gelijk. Het parkeergebouw wordt bereikt via de Westlaan en verlaten via de Rode 
Kruisstraat om vervolgens uit te komen op de Iepersestraat.  

R  
Conclusie 
Er zijn overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en fijn stof veroorzaakt door het in en 
uitrijdend verkeer van het parkeergebouw maar de bijkomende effecten zijn eerder kleinschalig 
en niet significant. Dit effect is eerder beperkt omdat er door het gebrek aan parkeerplaatsen 
momenteel al veel zoekverkeer is. Bij de realisatie van het parkeergebouw zal dit zoekverkeer 
verdwijnen. Deze patiënten bezoeken reeds deze activiteiten die momenteel in de 
ziekenhuisgebouwen zijn gevestigd. Dit betekent dus dat dit enkel gaat om een verschuiving van 
bestaande activiteiten. Dit effect blijft dus gelijk. 

    
3.8. Het geluid3.8. Het geluid3.8. Het geluid3.8. Het geluid    

    
Beschrijving effecten 

- Eventuele tijdelijke geluidshinder bij afbraak van de bestaande gebouwen, het opbreken 
van de bestaande verharding en de bodemsanering. 

- Eventuele tijdelijke geluidshinder bij het optrekken van het parkeergebouw en het nieuwe 
gebouw langs de Rode-Kruisstraat. 

- Gezien de ligging in een stedelijke kern is er steeds een zekere vorm van lawaai door 
verkeer en- of andere activiteiten en functies. 

De lawaaihinder in de nabije omgeving wordt tot een minimum herleid. Momenteel is er veel 
lawaaihinder door het zoekverkeer, die bij een gebrek aan parking op de site van het ziekenhuis, 
een parking zoekt in de nabije omgeving van het ziekenhuis. Het zoekverkeer zal een plaats 
vinden in het nieuwe parkeergebouw. Hierdoor zal de lawaaihinder in de nabije omgeving 
drastisch verminderen. De lawaaihinder veroorzaakt door de te herlocaliseren 
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ziekenhuisactiviteiten blijft gelijk omdat dit puur om een verschuiving gaat. Qua geluid zullen er 
geen noemenswaardige effecten zijn omdat het gewoon een verschuiving van bestaande zaken 
betekent: de patiënten hiervoor worden o.a. deels door ambulances aangevoerd of komen zelf 
met de wagen: de vervoersbewegingen, respectievelijk de parkeerbewegingen gebeuren nu 
evengoed langsheen de omgevende straten en op het huidig ziekenhuisterreinen. De bestaande 
parkeerplaatsen bij deze gebouwen zullen gewoon verder gebruikt worden zoals dit nu het geval 
is.  Ook op het vlak van leveringen zal de geluidsimpact zeer marginaal zijn: misschien zal er 
één keer per week een kleine kar materiaal aangeleverd dienen te worden door de eigen 
vrachtwagen van het ziekenhuis die daar nu ook al moet passeren.   

 
Conclusie 
Geen significante bijkomende effecten.    
 

3.9. Het licht 

 
Beschrijving effect 

- Er worden geen bijkomende gebieden aangesneden voor ontwikkeling. Enkel vervanging 
van de bestaande gebouwen door een parkeergebouw en hergebruik van bestaande 
woningen en een nieuw gebouw door geherlocaliseerde ziekenhuisactiviteiten.  

- Er kan een beperkte bijkomende lichthinder ontstaan door de inplanting van het 
parkeergebouw. Het gebouw zal een hoogte hebben tussen de 8 en de 9 meter. De 
specifieke maximale bouwhoogte zal in de stedenbouwkundige voorschriften worden 
vastgelegd. Het nieuwe gebouw langs de Rode-Kruisstraat zal uit hetzelfde volume 
bestaan dan de woningen ernaast. 

- Gezien de ligging in stedelijk gebied en deel uitmakend van de kern van Roeselare zal het 
bijkomend effect minimaal tot niet bestaand zijn.  

 
Milderende maatregelen 
Het BPA vormt niet het kader voor projecten die veel verlichting meebrengen zoals sportvelden, 
serrebedrijven, verlichte terreinen e.d. De ambachtelijke activiteiten worden afgebouwd. 
 
Conclusie 
Geen significante bijkomende effecten.    
    
3.10.  De stoffelijke goederen3.10.  De stoffelijke goederen3.10.  De stoffelijke goederen3.10.  De stoffelijke goederen    
    
Referentie 
Het studiegebied bestaat uit een ambachtelijke activiteit met een uitdovend karakter (loods en 
verharding), woningen in open bebouwing en een bouwvrije strook. Het maakt deel uit van de 
kern van Roeselare. 
Voor de realisatie moet niet onteigend worden, de gronden werden door het ziekenhuis 
aangekocht. 
 
Beschrijving effect 
De bestemmingen van de zone 2 “open en halfopen bebouwing”, zone 5 “bouwvrije zone” en 
zone 6 “ambachtelijke zone“ worden herbestemd naar een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. 
Voor het plangebied worden er enkel stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt om 
ontwikkeling van het parkeergebouw en de herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten in de 
nabije toekomst te sturen. Er worden geen onteigeningen uitgevoerd. 
 
Conclusie 
Geen significant effect. 
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3.11.3.11.3.11.3.11. CCCCultureel erfgoed, met inbegrip van het archeologisch  en ultureel erfgoed, met inbegrip van het archeologisch  en ultureel erfgoed, met inbegrip van het archeologisch  en ultureel erfgoed, met inbegrip van het archeologisch  en     
          arch          arch          arch          architectonisch erfgoeditectonisch erfgoeditectonisch erfgoeditectonisch erfgoed    

    
Referentie 

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

dorpsgezichten gelegen. 
- In het plangebied zijn geen woningen opgenomen in de lijst van het bouwkundig erfgoed    
- Volgens het publiek toegankelijke luik van de CAI    zijn er in Roeselare sporen van 

bewoning daterend    
uit de Romeinse tijd teruggevonden. 

- Op het grondgebied van Roeselare werden door VOBoW op diverse plaatsen 
opgravingen gedaan, namelijk ter hoogte van de Prins Albertlaan (Middeleeuwen), 
Haven (Gallo-Romeinse artisanale nederzetting en sporen uit de Merovingische periode 
en de Karolingische periode), Lekker-Mandelstraat (sporen uit de Bronstijd en Ijzertijd 
en de Karolingische periode), Ring-Noord (Karolingische periode) en Zilverberg 
(Karolingische periode). 

- Voor het plangebied zelf zijn er geen gegevens. 
- Er zijn binnen het plangebied geen archeologische vindplaatsen gekend. 

In 1990 werd ter hoogte van de Rode-Kruisstraat 43 een Romeinse waterput 
aangetroffen. Gelet op de nabijheid van deze vondst (ca. 200m) is de kans reëel dat 
zich binnen de grenzen van het plangebied in de Romeinse tijd bepaalde activiteiten 
hebben afgespeeld, te meer omdat een waterput doorgaans geassocieerd wordt met 
nederzettingscontexten. 
Gelet op de dichte bebouwing in het plangebied is de kans echter relatief klein dat er 
zich nog intacte archeologische sporen in de bodem bevinden. Archeologisch gezien 
maakt het plangebied immers geen deel uit van een historische binnenstad (met een 
stadsarcheologisch pakket), maar eerder tot het buitengebied, waar archeologische 
sporen direct onder het maaiveld verwacht wordt. De kans dat dergelijke sporen hier de 
latere bebouwingsactiviteiten hebben doorstaan, is klein.  
De te verwachten impact op archeologisch erfgoed blijkt hier relatief klein. 

 

 
Figuur 14: inventaris bouwkundig erfgoed    

 
Beschrijving effect 
Bij de sanering van het plangebied en de ontwikkeling van het parkeergebouw kan het eventueel 
nog aanwezige archeologisch erfgoed verloren gaan. 
 
Maatregelen tot beschermen van waardevolle gevels in het plangebied 
Op grond van de zorgplicht, zoals bepaald in het Decreet houdende Bescherming van het 
Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 
mei 1999 (BS. 08.06.1999) en 28 februari 2003 (B.S. 24.03.2003) en de door België 
ondertekende Europese Conventie van Malta moet de bouwheer de nodige tijd en financiële 
middelen voorzien voor het proefonderzoek en -indien in dit proefonderzoek relevante 
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archeologische sporen worden aangetroffen- een eventuele systematische opgraving van de 
bedreigde archeologische erfgoedwaarden. 
 
Conclusie 
Geen aanzienlijke effecten 

    
3.123.123.123.12....    Het landschapHet landschapHet landschapHet landschap        
    
Referentie 

- In het plangebied zijn geen ankerplaatsen. 
- In het plangebied zijn geen relictzones    
- In het plangebied zijn geen punt- of lijnrelicten aanwezig    

    

 
Figuur 15: landschapsatlas 
    
3.133.133.133.13....    De De De De mobiliteit mobiliteit mobiliteit mobiliteit     
    
Bestaande ontsluitingswegen: 

- In het gebied bevinden zich geen straatassen.  
- Het plangebied grenst aan de Westlaan en de inrit tot de parking van de ziekenhuissite.  
- Bezoekers en personeel rijden de bestaande parking op via de inrit langs de Westlaan 

en verlaten de parking via de Rode-Kruisstraat.  
- Er bevinden zich geen buurtwegen in het plangebied (figuur 16). 

 

    
Figuur 16: atlas der buurtwegen 
 
Op wandelafstand vinden we de bushalte ‘Kliniek Heilig Hart. 
Aan deze halte passeren de volgende buslijnen: 

- Lijn 5: nieuw kerkhof – Station 
- Lijn 6: Oekene – Rumbeke – Station 
- Lijn 7: Rumbeke – Kijkuit – Station 

 
Er is een goed aanbod aan openbaar vervoer aanwezig. De lijn 5 heeft een aanbod van 1 rit per 
uur per rijrichting tussen 6 en 21 uur, de lijn 6 heeft een aanbod van 1 rit per uur per 
rijrichting tussen 6 en 21 uur en lijn 7 heeft een aanbod van 1 rit per uur per rijrichting tussen 
6 en 21 uur 
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Binnen een straal van 400 – 500m zijn er bushaltes beschikbaar met ritten richting Kortrijk, 
Menen en Ieper.  
 
Door de herinrichtingswerken aan de Westlaan, die in de omgeving van deze site in het 
voorjaar van 2012 zullen worden beëindigd, werd een bushalte tijdelijk opgegeven. Langs deze 
halte passeerde de lijn 94 (Roeselare-Passendale-Ieper). Deze lijn heeft een aanbod van 2 ritten 
per uur per rijrichting tussen 6 en 21 uur. Na de voltooiing van de inrichtingswerken wordt 
deze halte terug beschikbaar. Deze lijn is momenteel enkel beschikbaar via haltes binnen een 
straal van 300-400m.  
 
Het station van Roeselare is op fietsafstand bereikbaar (1.8km). In station Roeselare passeert 
de lijn 66 die verbinding maakt tussen Kortrijk en Brugge.  
 
Bestaande verkeersentiteiten 
 
Er bestaan geen tellingen over het kruispunt Westlaan-Iepersestraat in de omgeving van de site 
kruispunt Westlaan-Iepersestraat. 
 
Beschrijving effect 

- Momenteel wordt de Westlaan in de omgeving van deze site heraangelegd. Het ingaand 
verkeer zal na de werken enkel de parking kunnen oprijden via de rijstrook met 
rijrichting kruispunt Iepersestraat – Westlaan. Het verkeer in de tegenovergestelde 
richting kan deze inrit enkel bereiken door om te rijden via het rond punt Westlaan – 
Meensesteenweg - Hippoliet Spilleboutdreef. Het einde van de heraanlegwerken van de 
Westlaan wordt in de omgeving van deze site verwacht in het voorjaar van 2012.  

- Het parkeergebouw zal een capaciteit hebben van ongeveer 360-370 wagens die zullen 
inrijden via de toegang langs de Westlaan. Het aantal autobewegingen is afhankelijk van 
de bezoekers- en personeelsbewegingen in het ziekenhuis, en de toekomstige 
voorzieningen. Een belangrijk aandeel van de bestaande inrijdende autobewegingen 
wordt momenteel door zoekverkeer veroorzaakt, die bij een gebrek aan parking op de 
site van het ziekenhuis, de site verlaat om dan een parking te zoeken in de nabije 
omgeving van het ziekenhuis. Door het uitbreiden van het parkeeraanbod op de site van 
het ziekenhuis wordt de problematiek van het zoekverkeer opgelost.  

-    Het is heel moeilijk geworden om in deze huidige afdelingen, die zich momenteel in de 
huidige ziekenhuisgebouwen bevinden, efficiënt aan therapie en begeleiding te 
doen. Diverse nieuwe eisen qua normering vanuit de overheid doen de ruimtenood ook 
nog toenemen. 
Deze activiteiten bestaan uit fysieke oefeningen op toestellen, ergotherapie, begeleiding 
en advies en consultatiezittingen voor de revalidatie, de rugschool en de 
sportbegeleiding enz.  
Qua mobiliteit zullen er geen noemenswaardige effecten zijn omdat het gewoon een 
verschuiving van bestaande zaken betekent: de patiënten hiervoor worden o.a. deels 
door ambulances aangevoerd of komen zelf met de wagen: de vervoersbewegingen, 
respectievelijk de parkeerbewegingen gebeuren nu evengoed langsheen de omgevende 
straten en op het huidig ziekenhuisterreinen. De bestaande parkeerplaatsen bij deze 
gebouwen zullen gewoon verder gebruikt worden zoals dit nu het geval is.  Ook op het 
vlak van leveringen zal de impact zeer marginaal zijn: misschien zal er één keer per 
week een kleine kar materiaal aangeleverd dienen te worden door de eigen vrachtwagen 
van het ziekenhuis die daar nu ook al moet passeren.   
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Figuur 17: inrichtingsschets heraanleg Westlaan met aanduiding in- en uitrit ziekenhuiscampus 
 
Milderende maatregelen 
De site is goed ontsloten op vlak van openbaar vervoer..  
De aansluitingen op de Westlaan (inrit) en de op de Rode-Kruisstraat (uitrit) blijft behouden. Er 
worden geen bijkomende in- en uitritten gerealiseerd.  
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3.13.3.13.3.13.3.13.  De samenhang tussen de genoemde factoren De samenhang tussen de genoemde factoren De samenhang tussen de genoemde factoren De samenhang tussen de genoemde factoren    
    
Conclusie 
Geen aanzienlijk effect    

    

4. Relevante gegevens met inbegrip van de redenen waarom de 
initiatiefnemer meent geen plan- mer te moeten opmaken 
overeenkomstig art. 4.2.6, §1,5° van het DABM 

    
Het betreft een herziening van een voormalig BPA met een actualisatie van de 
stedenbouwkundige voorschriften.  
Bij de aanleg van de infrastructuur voor de bouw van het parkeergebouw en een nieuw 
bouwvolume, gelijkaardig als de woningen in de Rode-Kruisstraat, kan er tijdelijk lokaal 
lawaaihinder en stofhinder optreden. 
 
De bijkomende auto’s zullen voor een beperkte verhoogde mobiliteit een lawaaihinder en 
luchthinder met zich meebrengen. Momenteel wordt een belangrijk aandeel van de bestaande 
inrijdende autobewegingen veroorzaakt door zoekverkeer die bij een gebrek aan parking op de 
site van het ziekenhuis, de site verlaat om dan een parking te zoeken in de nabije omgeving van 
het ziekenhuis. Door het uitbreiden van het parkeeraanbod op de site van het ziekenhuis wordt 
de problematiek van het zoekverkeer opgelost.  
 
Qua mobiliteit zullen er bij de herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten geen noemenswaardige 
effecten zijn omdat het gewoon een verschuiving van bestaande zaken betekent: de patiënten 
hiervoor worden o.a. deels door ambulances aangevoerd of komen zelf met de wagen: de 
vervoersbewegingen, respectievelijk de parkeerbewegingen gebeuren nu evengoed langsheen 
de omgevende straten en op het huidig ziekenhuisterreinen. De bestaande parkeerplaatsen bij 
deze gebouwen zullen gewoon verder gebruikt worden zoals dit nu het geval is.  Ook op het vlak 
van leveringen zal de impact zeer marginaal zijn: misschien zal er één keer per week een kleine 
kar materiaal aangeleverd dienen te worden door de eigen vrachtwagen van het ziekenhuis die 
daar nu ook al moet passeren.  
 
Voor het ziekenhuis is het momenteel heel belangrijk om op deze nieuw verworven 
eigendommen langs de Rode-Kruisstraat de nodige ziekenhuisactiviteiten te kunnen ontplooien. 
Het gaat om een pure herlocalisatie van reeds aanwezige activiteiten die geen extra 
verkeersimpact zullen teweegbrengen en waarvan de gevraagde huisvesting in de bestaande 
woningen en een nieuw te bouwen volume zal plaatsvinden.  
  
Heel concreet is het de bedoeling dat in het op te richten gebouw én in de naastliggende 
woningen (die dus niet afgebroken zullen worden), onderdelen van de dienst fysische 
geneeskunde en revalidatie worden ondergebracht, die zich nu in de huidige 
ziekenhuisgebouwen bevinden maar die hiervoor veel te krap geworden zijn.   
Het is heel moeilijk geworden om in deze huidige afdelingen efficiënt aan therapie en begeleiding 
te doen. Diverse nieuwe eisen qua normering vanuit de overheid doen de ruimtenood ook nog 
toenemen. 
Deze activiteiten bestaan uit fysieke oefeningen op toestellen, ergotherapie, begeleiding en 
advies en consultatiezittingen voor de revalidatie, de rugschool en de sportbegeleiding enz.  
Dergelijke activiteiten sorteren geen milieueffecten qua geluid, water, enz.   
 
De verhoogde afvoer van water naar de waterlopen en de verminderde infiltratie van 
hemelwater in de bodem zijn permanente effecten, die echter gemilderd worden door de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de voorschriften van het BPA die maximale de 
bebouwen oppervlaktes opleggen. 
Er kan dus gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten, moeten verwacht worden. 
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5.  In voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan 
of programma grensoverschrijdende of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben 

 
Het betreft een BPA met stedenbouwkundige voorschriften in de stad Roeselare. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van 13934,68m²:  
Hiervan is de totale oppervlakte bebouwd. Door het toelaten van een parkeergebouw zal de 
mobiliteit toenemen. Er dient wel opgemerkt te worden dat momenteel een belangrijk aandeel 
van de bestaande inrijdende autobewegingen veroorzaakt wordt door zoekverkeer die bij een 
gebrek aan parking op de site van het ziekenhuis, de site verlaat om dan een parking te zoeken 
in de nabije omgeving van het ziekenhuis. Door het uitbreiden van het parkeeraanbod op de site 
van het ziekenhuis wordt de problematiek van het zoekverkeer opgelost. Ook wordt een 
oplossing aangeboden voor de herlokalisatie van de bestaande ziekenhuisactiviteiten.  
  
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden.
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