
Start- en procesnota 
RUP Jonckerspark

Publieke raadpleging 18/09/2020 t.e.m. 16/11/2020



Inhoud: 
• Situering en planologie
• Aanleiding
• Procedure RUP
• Wat is een startnota/procesnota?
• Inhoud startnota 
• Publieke raadpleging en participatiemomenten
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Situering
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Situering



Algemene informatie
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Oppervlakte bouwblok: ongeveer 182 600 m² = 18,26 ha

Afgebakend door: 
Vloedstraat, Henri Jonckheerestraat, 
Beversesteenweg, Laagstraat en 
Schoolstraat

Huidige bestemmingen: 
Bedrijvigheid met milieuvriendelijk karakter
Perifeer kerngebied 
Algemeen woongebied
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Plansituatie op vandaag (APA)



Aanleiding
• Verhuis bedrijf VDL Bus naar bedrijventerrein Krommebeek

ten noorden van de site

 site komt gedeeltelijk leeg te staan

• Kans voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling in Beveren

• Krommebeek: groenblauwe as

• Wonen en werken hand in hand

• Grootschalige bedrijvigheid niet meer gewenst in het 
dorpscentrum: opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan
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Wat?
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
= BELEIDSDOCUMENT 
om stedenbouwkundige vergunningen te 
beoordelen, een bestemmingsplan

Bepaalt welke activiteiten kunnen worden 
gerealiseerd en bepaalt de spelregels rond het 
oprichten van gebouwen en inrichten van 
terreinen

 voor een bepaald gebied (wijk, buurt, …)

 Ingekleurd met verschillende zones elk met een 
eigen kleur, gekoppeld aan een bundel met 
stedenbouwkundige voorschriften

Omgevingsvergunning
= TOELATING 
om te bouwen op een welbepaalde plek met 
welbepaalde afmetingen

 project (huis, school, …) 

 op één of meerdere percelen

 concreet met plannen (bestaande toestand, 
nieuw op te richten bouwwerken, profielen, …)
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(nieuwe) procedure voor opmaak van een RUP -> zonder plan-mer

RUP is definitief indien er geen schorsing (deputatie of Vlaamse Regering) of vernietiging (Vlaamse Regering) optreedt
RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad

GECORO GECOROGECORO

Procedure RUP: 1e participatieperiode
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Wat is een startnota?

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

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

• Beschrijft het stappenplan van opmaak en de evolutie van 
RUP

• Beschrijft de relevante actoren en adviesinstanties
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

1.Bestaande toestand

2.Plannings-, beleids- en juridische context

3.Planopties: visie op het plangebied

4.Screening milieueffecten



13

Inhoud startnota RUP Jonckerspark

1.Bestaande toestand

• Situering en afbakening

• Historiek en erfgoed

• Ruimtegebruik 
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

1.Bestaande toestand
• Ruimtegebruik
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

2. Plannings-, beleids- en juridische context

• Plannings- en 
beleidscontext: visie 
structuurplannen

• Gemeentelijk 
niveau: 
beleidsdocumenten 
(Groenplan, Proplan, 
Mobiliteitsplan, 
bestuursakkoord, …)
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

2. Plannings-, beleids- en juridische context

• Juridische context: planologie, verkavelingen, wegen, water 
en erfgoed 
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

3. Planopties: visie op het plangebied

• Visie

• Concepten

• Alternatieven
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Visie op het plangebied

1) Leefkwaliteit van de kern Beveren verhogen door middel 
van groen- en natuurontwikkeling

2) Multifunctionele invulling met kernversterkende werking

3) Grensverleggend woon- en werkveld

• Woonvormen

• Bedrijvigheid

• Verwevenheid

• Duurzaamheid
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Concepten

• Basisprincipes die bij elk scenario worden onderzocht
• Potenties voor behalen ruimtelijke kwaliteit

• Volgende concepten:
1. Groenblauwe as als beeldbepalende entiteit

2. Gedifferentieerde toegangen in combinatie met een autoluw 
binnengebied

3. Behoud historische link als referentie

4. Hoogwaardige integratie gebiedsgrenzen tot uitnodigende 
overgangszones

5. Randvoorwaarde tot ontwikkeling: Gefaseerde ontwikkeling
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1. Groenblauwe as als beeldbepalende 
entiteit

2. Gedifferentieerde toegangen met een 
autoluw binnengebied
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1. Groenblauwe as als beeldbepalende 
entiteit

Voorbeelden:
- Bedrijventerrein De Pluim –

Zwevegem
- Park Groot Schijn – Antwerpen
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2. Gedifferentieerde toegangen met een 
autoluw binnengebied

Voorbeeld:
- Warandepark – Turnhout
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3. Behoud historische link als referentie 4. Hoogwaardige integratie 
gebiedsgrenzen tot uitnodigende 
overgangszones
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3. Behoud historische link als referentie
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3. Behoud historische link als referentie
Voorbeelden:
- Binnenplein Dok Noord – Gent
- Wijkpark De Porre – Gent
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4. Hoogwaardige integratie 
gebiedsgrenzen tot uitnodigende 
overgangszones

Voorbeeld:
- Collectieve binnentuin Jan 

Sabbe – Kortrijk
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Randvoorwaarde tot ontwikkeling: Gefaseerde ontwikkeling
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Alternatieven

• Nulalternatief: 
• Opnieuw invulling met grootschalige bedrijvigheid mogelijk 

• Geen ondersteunde functies mogelijk voor Beveren

• Scenario’s:
• scenario I: volledig woonprogramma

• scenario II: volledige bedrijvigheid 

• scenario III: gemengd programma
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Scenario I: volledig woonprogramma

• Volledige woon- en 
leefomgeving

• Voordeel: 
• Eventuele 

woonbehoeftes opvangen 
zonder aansnijding 
nieuwe gronden

• Groenblauwe connectie
• Betere 

doorwaadbaarheid

• Nadeel:
• Beperkte 

maatschappelijke 
meerwaarde
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scenario II: volledige bedrijvigheid 

• Herinrichting naar 
lokale bedrijvensite

• Voordeel: 
• Opvangen behoefte 

bedrijvigheid
• Agglomeratievoordelen
• Bestendigen huidige 

werkgelegenheid
• Groenblauwe connectie

• Nadeel:
• Onderbenutting 

aanwezige potenties
• Geen versterking 

dorpskern Beveren
• Hinderaspecten
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scenario III: gemengd programma

• Multifunctionele 
invulling met wonen en 
werken

• Voordeel: 
• Symbiose werken, 

wonen en andere 
functies

• Groenblauwe connectie
• Versterken dorpskern 

Beveren

• Nadeel:
• Mogelijk te 

grootstedelijk: aandacht 
voor de maat van het 
dorp

• Hinder en mobiliteit: 
kleinschalige activiteiten 
zijn gewenst
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Inhoud startnota RUP Jonckerspark

3. Screening milieueffecten

• Bodem en water

• Fauna, flora en biodiversiteit

• Landschap en cultureel erfgoed 

• Mobiliteit en mensruimtelijke aspecten

• Gezondheid en veiligheid van de mens

• Ontheffing ruimtelijk veiligheidsrapport
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RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad

GECORO GECOROGECORO

Publieke raadpleging en participatiemomenten
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Publieke raadpleging en participatiemomenten
• Publieke raadpleging: van 18 september tot en met 16 november 2020

• Meer info + dossier inkijken: 

www.roeselare.be

zoekterm: RUP Jonckerspark

Stadhuis | Omgevingsloket

maandag tot vrijdag
8u30 tot 12u
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U wil reageren op het plan? Dat kan!

• Nog tot en met maandag 16 november 2020

• Richt je reactie aan het college van burgemeester en schepenen
Modelformulier beschikbaar
• op www.roeselare.be (zoekterm RUP Jonckerspark)
• op het stadhuis

• Op 3 manieren:
• Email: ruimtelijkeplanning@roeselare.be
• Post: Botermarkt 2, Roeselare
• Afgeven op het stadhuis tegen ontvangsbewijs: balieplein gelijkvloers

mailto:ruimtelijkeplanning@roeselare.be
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Participatiemomenten
• 4 participatiemomenten in kleine groepen

• Reacties op het invulformulier 

• Post-it’s op de posters

• Mondeling vragen stellen 




	Start- en procesnota �RUP Jonckerspark�Publieke raadpleging 18/09/2020 t.e.m. 16/11/2020
	Dianummer 2
	Situering
	Situering
	Algemene informatie
	Dianummer 6
	Aanleiding
	Wat?
	Procedure RUP: 1e participatieperiode
	Wat is een startnota?
	Wat is een procesnota?
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Visie op het plangebied
	Concepten
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Alternatieven
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Inhoud startnota RUP Jonckerspark
	Publieke raadpleging en participatiemomenten
	Publieke raadpleging en participatiemomenten
	U wil reageren op het plan? Dat kan!
	Participatiemomenten
	Bedankt!

