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1 Inleiding
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage.
Het is het initiatief van het stadsbestuur van Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
Contactpersoon: Leen Lauwers - ruimtelijke.planning@roeselare.be.
Het college van Burgemeester en Schepenen besliste in de zitting van 22 juli 2014 tot de opmaak van
het RUP Heilig Hart.
Doelstelling:
Met de bouw van een nieuw ziekenhuis te Rumbeke/Oekene dringt een herbestemming van de
zorgsite Meensesteenweg in het centrum van Roeselare zich op. Het is de bedoeling de site volledig te
transformeren tot een kwalitatieve woon-en zorgsite complementair aan de reeds aanwezige stedelijke
functies.
In een eerste deel van dit document wordt het plan beschreven en verduidelijkt. Hierop aansluitend
worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en ingeschat. Vervolgens wordt de
conclusie van dit onderzoek geformuleerd.

2 Plan-MER-plicht
Er geldt een plan-MER plicht voor plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.
Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER plicht moeten geval per geval de volgende 3 fases
worden doorlopen:
fase 1: in de eerste plaats moet worden nagegaan of het voorgenomen plan of programma onder de
definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het D.A.M.B.
fase 2: eens vaststaat dat het voorgenomen plan of programma onder de definitie van plan of programma
valt, moet worden nagegaan of het betrokken plan of programma onder het toepassingsgebied van het
D.A.M.B. valt.
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 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
o 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
o niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine
wijziging inhouden
o 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
milieueffecten kan hebben (art. 4.2.3. § 3 D.A.B.M.)
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Onderhavig RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER plicht want
o

o

o

o

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project
opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004,
namelijk voor een project opgesomd in rubriek 10b van bijlage III. Het RUP bepaalt
echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau
Het RUP omvat een zone voor wonen, een zone voor gemeenschapsvoorzieningen,
een gemengde zone voor gemeenschapsvoorzieningen en wonen en een zone voor
wonen met een zorgcomponent (een woonzorgzone met onder meer een
woonzorgcentrum,
assistentiewoningen
en
ondersteunende
diensten
en
voorzieningen).
Het gaat om de herbestemming van een bestaand gebied met als doel de site een
meer actuelere, optimalere en maatschappelijk relevantere invulling te geven. Een
alternatief is het behoud van de huidige bestemming.
Het regelt het gebruik van een relatief klein gebied op lokaal niveau: de totale
oppervlakte van het RUP is bij benadering 11ha 47a, wat slechts een fractie is van
het Roeselaarse grondgebied:

omschrijving van de wijzigingen
o 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.
Conclusie:
Het gemeentelijk RUP is screeningsgerechtigd.

3 Beschrijving en verduidelijking van het plan
3.1 Kenmerken van de omgeving
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
plangebied bevindt zich binnen de Afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied.
Het projectgebied grenst aan twee belangrijke assen van de stad. De Westlaan (binnenring) raakt de
site en is een belangrijke drager van stedelijke functies. In het noorden situeren zich grote winkelketens
en supermarkten. Grenzend aan het projectgebied bevinden zich enkele kleinere handels- en
horecazaken. De Meensesteenweg is een belangrijke invalsweg naar het centrum en mondt uit op de
markt van Roeselare. Het ziekenhuis H.-Hart en het rusthuis Vincenthove hebben hun adres aan deze
weg, alsook talrijke kleine handelszaken. Ten westen bevindt zich een groenzone voor sport en spel en
een schooldomein dat verbonden wordt met de site via een fietswegel.

3.2 Situering van het plangebied
Het plangebied bevindt zich op wandelafstand van het centrum op de grens tussen binnenstad en
woongordel. De site H.-Hart is gelegen in een bouwblok afgebakend door de Meensesteenweg, de
Wilgenstraat , de Westlaan, de Iepersestraat en de Bollenstraat en herbergt, naast het ziekenhuis,
een hogeschool en privé-woningen.
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Figuur 1: Situering op topokaart (Bron: NGI)

–

Figuur 2: Luchtfoto (Bron: AGIV)
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3.3 Basisgegevens
3.3.1

Adres en kadaster

Het plangebied heeft een adres aan verschillende straten, namelijk de Meensesteenweg, Wilgenstraat,
Westlaan, Iepersestraat, Rode-Kruisstraat en Bollenstraat.

Figuur 3: Percelenkaart

3.3.2

Vergunningstoestand

Er is binnen het plangebied één verkavelingsvergunning (VK. 548.1064 goedgekeurd op 25.06.1979)
van kracht. Binnen deze verkaveling werd een wijziging (goedgekeurd op 29.11.1980) aangevraagd
voor lot 1 en 2. De vergunning handelt over percelen C1010g², C1010c², C1010w, C1010x,
C1010y en C1010a² toegankelijk via de Rode-Kruisstraat en gelegen tussen de Rode-Kruisstraat en
de Iepersestraat.
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3.4 Juridisch bestaande toestand
3.4.1

Gewestplan (GWP)

Volgens het Gewestplan ligt het plangebied in ‘woongebied’.
“De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”

Figuur 4: Gewestplan Roeselare-Tielt 17.12.1979

3.4.2

Gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen (GewRUP)

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
vallen. Het plangebied bevindt zich binnen de contour van het GewRUP Afbakening Regionaalstedelijk
Gebied Roeselare.

Figuur 5: Situering plangebied GewRUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare (d.d. 21.11.2008)

Dit GewRUP kent geen specifieke bestemming toe aan het plangebied.
RUP HEILIG HART
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Figuur 6: Situering plangebied t.o.v. GewRUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare

3.4.3

Algemeen Plan van Aanleg (APA)

Het plangebied ligt volgens het Algemeen Plan van Aanleg van Roeselare (d.d. 29.04.1991) in
‘algemeen woongebied’.
“1.1. ALGEMENE WOONGEBIEDEN
Het betreft een gebied dat per definitie meervoudig (mengbestemming, dubbelbestemming,
samengestelde bestemming, nabestemming) kan worden beschouwd. De algemene woongebieden zijn
derhalve bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf (voor
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd), voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor verblijfsrecreatieve voorzieningen en voor
agrarische bedrijven voor zover ze bestaande zijn. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”

Figuur 7: Algemeen Plan van Aanleg Roeselare (d.d. 29.04.1991)
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3.4.4

Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Voor het plangebied werd een BPA opgemaakt (nr. 10d Meensesteenweg – Westlaan, goedgekeurd
02.12.1998). Bestemmingen binnen dit BPA zijn:

zone 1: gesloten bebouwingszone

zone 2: open en halfopen bebouwingszone

zone 3: gemengde zone

zone 4: kliniekzone

zone 5: ambachtelijke zone

zone 6: bouwvrije zone

Figuur 8: BPA nr. 10d Meensesteenweg - Westlaan 1 (d.d. 02.12.1998)

Ter hoogte van het plangebied geldt dus de bestemming van het BPA nr. 10d MeensesteenwegWestlaan 1 (dd. 02.12.1998) en de gedeeltelijke herziening van dit BPA (d.d. 03.05.2012). In 2012
vond een herziening van het BPA van 1998 plaats. In deze herziening kregen enkele percelen aan de
Westlaan en de Rode-Kruisstraat de nieuwe bestemming ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ in
functie van het ziekenhuis.

Figuur 9: BPA nr. 10d Meensesteenweg - Westlaan gedeeltelijke herziening (d.d. 03.05.2012)
RUP HEILIG HART
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3.5 Relatie met de ruimtelijke structuur
3.5.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)

Specifiek voor onderhavig RUP zijn volgende passages uit het RSV relevant:
‘Om de reële woonbehoeften van diverse doelgroepen op te vangen in een context van de
demografische trends van migratie, vergrijzing en gezinsverdunning zal voldoende differentiatie in de
kwantitatieve taakstelling voor wonen noodzakelijk zijn.’
Het belang van een aangepast woonaanbod voor de sterk groeiende groep ouderen wordt specifiek
verduidelijkt. Stedelijke gebieden lijken hiervoor het meest geschikt.
‘Verder komt er ook aandacht voor de groep van ouderen die relatief sterk zal toenemen in de
komende jaren. Velen anticiperen reeds op hun toekomstige woonbehoefte. De sterk groeiende groep
vraagt echter ook nieuwe kleinere woningen. Een specifiek en aangepast zorgaanbod kan het
zelfstandig wonen ondersteunen. Het zorgaanbod kan eventueel gebundeld worden met diverse
aangepaste
woonvormen,
zoals
serviceflats,
zorgflats,
groepswonen,
rusthuizen,
verzorgingsinstellingen, woonzorgcentra e.d. zonder daarom kangoeroewonen of zorgwonen overbodig
te maken. Een vermenging van de combinatie zorg en aangepast wonen enerzijds met traditionele
woonvormen anderzijds is mogelijk. Tevens verwachten ouderen een groeiende aantrekkelijkheid van
hun woonomgeving, vooral in functie van het gebruik en beleving door deze groep. De meeste diensten
en voorzieningen komen voor in stedelijke gebieden, juist om een zo breed mogelijk publiek te kunnen
bedienen. Bundeling van de desbetreffende zorgen en diensten dient te gebeuren in de stedelijke
gebieden en stedelijke netwerken en de kernen van het buitengebied.’
3.5.2

Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS)

Eén van de basisdoelstellingen van het PRS West-Vlaanderen is streven naar een selectieve uitbouw
van stedelijke gebieden. ‘Dit betekent concreet dat optimaal gebruik moet worden gemaakt van de
bestaande stedelijke structuren. Daarin moet aandacht zijn voor een gerichte verweving en bundeling
van functies en voorzieningen.’
De herbestemming van de site H.-Hart tot woon- en zorgsite complementair aan bestaande stedelijke
functies sluit hier volledig bij aan.
Verder bevat het PRS-WV niets wat rechtstreeks relevant is voor de site H.-Hart.
3.5.3

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare (GRS)

In het GRS is een passage opgenomen die over de differentiatie van de woonbehoefte (zoals gelezen in
het RSV) handelt. Specifiek over woongelegenheden voor ouderen wordt gezegd: ‘Vooral het aandeel
woongelegenheden voor senioren zal toenemen. De stad wenst reeds nu te anticiperen op deze ‘grijze
golf’ door het uitbouwen van woonzorgzones en een doelgericht beleid ten aanzien van levenslange
woningen.’ (p.165 GRS - Richtinggevend deel)
Men wil voorzien in een aangepast woonaanbod voor senioren. Meer specifiek door het creëren van
verschillende woonzorgzones binnen de stad.
‘Binnen een woonzorgzone zijn er verschillende types woonvormen aanwezig. Het gaat hierbij om
individuele woningen, groepswoningen, aanleunwoningen, serviceflats, zorgwoningen,... Binnen een
woonzorgzone zijn zowel (sociale) huur als koopwoongelegenheden aanwezig. Ook vernieuwende
woonvormen voor ouderen die op niveau van de woonst zelf trachten een betere integratie van wonen
en zorg na te streven (o.a. kangoeroewonen, duplexwonen) horen er thuis.
Vanuit het gewenste woontype (zie 3.4.1.) wordt voor woonprojecten (binnengebieden en
reconversieprojecten) gelegen binnen een woonzorgzone gestreefd naar 3/4 kleine woongelegenheden
op niveau van de woonzorgzone.
Ook binnen het Hart, Rumbeke en Beveren is het wenselijk dat kleine woonentiteiten als levenslange
woning worden uitgebouwd. De stad kan hierbij stimulerend (vb. verhoogde premie) en regisserend
optreden.’ (p.168 GRS – Richtinggevend deel)
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Figuur 10: Woonzorgzones (p.169 GRS - Richtinggevend deel)

‘De selectie van onderstaande woonzorgzones is gebaseerd op de aanwezigheid van één of meerdere
zorgknooppunten, ruimtelijke potenties (reconversie - potentieel binnengebied), de aanwezigheid van
60-plussers en een spreiding binnen het stedelijk weefsel. Deze selectie is uiteraard niet limitatief.
Nieuwe opportuniteiten kunnen de aanzet vormen voor de uitbouw van bijkomende woonzorgzones (vb.
bij mogelijke heroriëntering van zorgprogramma’s of van de infrastructuur van het Stedelijk Ziekenhuis
Brugsesteenweg, nabij nieuw OCMW-rusthuis te Zilverberg, stationsomgeving,...).
Selectie als woonzorgzone:
WZ 1: omgeving Verzonken kasteel (Beveren)
WZ 2: omgeving Schiervelde (radiale uitbreiding)
WZ 3: omgeving H. Hartsite (Linkerkamer)
WZ 4: omgeving St. Henricus (Rumbeke)
… 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 WZ 3. Deze zone omvat
tevens de serviceflats ‘De Rozelaar’. Een aangepast openbaar domein ter hoogte van de kleine
ring/Meensesteenweg vormt een ernstige uitdaging.’
(p.168 GRS – Richtinggevend deel)

Figuur 11: Het Hart – Linkerkamer. Gewenste deelentiteit (p.238 GRS – Richtinggevend deel)
RUP HEILIG HART
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H. Hartsite
‘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 (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.
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,
hieraangerelateerde handels- en horeca-activiteit kan worden voorzien.’
(p.236 GRS – Richtinggevend deel)

Figuur 12: H. Hartsite. Gewenste ruimtelijke structuur (p.236 GRS – Richtinggevend deel)
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Collievijverbeek
‘De Collievijverbeek en haar begeleidend groen vormen, samen het Collievijverpark, een natuurlijke as
die de jeugd- en sportactiviteiten rondom het Kerelsplein versterken. Deze groene as voor traag
verkeer dient versterkt te worden doorheen de site H. Hart en ter hoogte van de Westlaan.’
(p.136 GRS – Richtinggevend deel)

Het groen langs de Collievijverbeek wordt als lineair groenelement aangeduid. ‘Lineaire
groenelementen zijn, net als beken, belangrijk voor de uitbouw van een samenhangend netwerk aan
natuurlijke structuren. Kleine landschapselementen (KLE) vervullen hierbij een belangrijke rol. Het
project Kleine Landschapselementen uit het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) benadrukt
het belang van deze ecologische dragers. De bestaande clusters van kleine landschapselementen
moeten behouden blijven en plaatselijk versterkt worden. Vooral de KLE’s langsheen de beken en de
oude spoorwegbeddingen zijn structurerend.’ (p.137 GRS – Richtinggevend deel)
De Collievijverbeek wordt als vlak groenelement aangeduid. ‘De vlakke groenelementen hebben
betrekking op parken, kleine boseenheden, ... en verschillen naar omvang. Ze vervullen een belangrijke
rol bij de uitbouw van het samenhangend natuurlijk netwerk en dragen bij tot de
leefbaarheid/aantrekkingskracht van de woonomgeving.
… Het is wenselijk om de bestaande vlakke groenelementen te versterken (vb. vernieuwen van de
beplanting/bijkomende aanplant) en mogelijkheden te scheppen om nieuwe groenelementen uit te
bouwen die kunnen fungeren als lokale vlakke groenelementen. De Koekuitbosjes kunnen versterkt
worden voor zover bijkomende aanplant gebeurt op vrijwillige basis. Dit geldt als een suggestie naar de
hogere overheid. Reconversieprojecten, invulling van potentiële binnengebieden én de aanleg van het
openbaar domein bieden potenties om nieuwe groene vlakken en lineaire groenstructuren te
realiseren. De uitbouw van nieuwe vlakke groenelementen is wenselijk in dicht bebouwde delen binnen
het stedelijk weefsel. Vooral in de Rechterkamer (Krottegem) is weinig groen. Toch mag ook
(kleinschalig) groen op wijkniveau niet uit het oog verloren worden. Naast een ecologische, recreatieve
en sociale functie kunnen buurtparken fungeren als verbindingselement tussen verschillende wijken
(recreatief/woon-werkverkeer). Het uitbouwen van/aantakken op lineaire groenelementen tussen deze
vlakke elementen draagt bij tot het samenhangend netwerk.’ (p. 138 GRS – Richtinggevend deel)
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3.6 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
3.6.1

Doelstelling en motivatie tot opmaak

De eerste bebouwing op het kruispunt van de Collievijverbeek en de Meensesteenweg kwam er rond
1850. Het was reeds in de jaren ’20 van de 20 ste eeuw dat het Heilig-Hartziekenhuis op deze site
werd uitgebouwd. Door de jaren heen is de site verder geëvolueerd en zijn er ook woningen
bijgekomen. Na de vaststelling van het Gewestplan Roeselare-Tielt in 1979 werd een BPA (nr. 10d
Meensesteenweg – Westlaan, vastgesteld op 02.12.1998) opgemaakt, vermoedelijk om de functie
ziekenhuis te bestendigen. Het plangebied werd in het Gewestplan immers volledig als woongebied
ingekleurd. Het ziekenhuis is doorheen de tijd steeds verder uitgebreid. Simultaan ontwikkelde zich een
commerciële as aan de Westlaan. De site H.-Hart herbergt op vandaag verschillende functies. Naast
de hoofdfunctie ziekenhuis vinden we er ook een hogeschool en privéwoningen.
Met de bouw van een nieuw ziekenhuis te Rumbeke/Oekene dringt een herbestemming van de
zorgsite H.-Hart zich op. Het is de bedoeling de site volledig te transformeren tot een kwalitatieve
woon- en zorgsite complementair aan de reeds aanwezige stedelijke functies. Het RUP is een realisatie
van de visie van het GRS in die zin dat het de realisatie van een in het GRS geselecteerde
woonzorgzone mogelijk maakt.
De ambitie voor dit project ligt hoog. De H.-Hart site wil transformeren van industriële ziekenhuissite
naar woon- en zorgzone en open wijk in de stad. Het project heeft de potentie een andere dynamiek in
de stad te brengen compatibel met de haar omringende functies en voegt bovendien door haar statuut
van ‘voormalige ziekenhuissite’ een eigen identiteit toe. Deze nieuwe ‘wijk’ moet enerzijds ruimte bieden
voor een groeiende specifieke woonbehoefte (zoals o.m. voor senioren, levenslang wonen, kleinere
huishoudens,...) en anderzijds plaats geven aan wijkondersteunende stedelijke functies (zoals o.m.
dienstencentrum, school, leescafé, kleine handelszaken, groenzone...).
3.6.2

Inrichtingsprincipes en concept

Doelstellingen: Creatie open zorgvriendelijke wijk in de stad
De nieuwe ontwikkelingen op de site H.-Hart moeten de stedelijke kern van Roeselare verder aanvullen
met specifieke aandacht voor wonen, zorg en ondersteunende voorzieningen.
Bij de creatie van een woon- en zorgzone/wijk is het van belang een zekere vorm van inclusie te
realiseren om de kwaliteit van de woonomgeving hoog te houden. De oppervlakte van de site laat toe
na te denken over de integratie van nieuwe woonvormen zodat diverse doelgroepen aangesproken
worden. Om deze verschillende doelgroepen een zekere vorm van samenhorigheid te geven, wordt
enerzijds sterk ingezet op de kwaliteit en de aanwezigheid van publiek domein en anderzijds op de
integratie van stedelijke voorzieningen.
Het project wil eveneens meer groen in de stad brengen via aangepaste buitenruimten voor de diverse
doelgroepen en functies (bijvoorbeeld een rustig wandelcircuit voor de ouderen, een speelplek voor de
allerkleinsten, sportvoorzieningen voor de studenten,...).
Inrichtingsprincipes
Groen-Blauwe Zone
Het tracé van de Collievijverbeek vormt de ruggengraat van het plangebied en verbindt de nieuwe
ontwikkelingen op de plek. Het tracé begeleid ook een netwerk van traag verkeer tussen de Westlaan
en de Meensesteenweg. Het al dan niet openen van de beek is afhankelijk van toekomstig bodem- en
wateronderzoek. Als blijkt dat het aan de oppervlakte brengen van het water niet opportuun is, zal de
beek leesbaar worden gemaakt op het maaiveld door de ganse lengte van het beekverloop groen
en/of met waterpartijen in te richten en voor het publiek toegankelijk te maken. De breedte waarover
dit zal gebeuren wordt nader bepaald in de bestemmingsvoorschriften.
Groene Onderlegger
Binnen de perimeter van de huidige ziekenhuissite zal een groene, ‘zachte’ onderlegger de basis
vormen. Verhardingen worden beperkt en waar mogelijk waterdoorlatend voorzien.
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Wonen en zorg in het Groen
De groene onderlegger is de garantie voor ‘wonen in het groen’. Een groene, stedelijke woonomgeving
is het uitgangspunt voor alle vormen van wonen op de site. Verschillende woonvormen, al dan niet met
zorg, zijn mogelijk. Hierbij wordt o.m. gedacht aan meergezinswoningen (in losse blokken of meer
gebundeld), assistentiewoningen, woonzorgcentra, inleunflats…
Afbouw Randen
Onafgewerkte randen krijgen een bebouwd of onbebouwd antwoord. Wachtgevels worden afgebouwd
met een buurgebouw en tegen bestaande tuinen komen nieuwe tuinen. Plaatselijk worden nieuwe
groenmassieven ingeplant.
Zone voor gemeenschapsvoorzieningen
De werking van de school wordt in elke fase van de nieuwe ontwikkeling verzekerd. Voor bepaalde
bestaande faciliteiten van de school (refter, parking, toiletten…) wordt onderzocht of dubbelgebruik
met de nieuwe gebruikers van de plek mogelijk is. Bij een eventuele stopzetting van de
schoolactiviteiten kan hier ofwel een andere gemeenschapsfunctie komen of kan een nabestemming
wonen en zorg worden gerealiseerd.

Plein als Ontmoetingsplaats
In het binnengebied wordt aan/in de groenblauwe as een ontmoetingsplaats voorzien voor de
gebruikers van de verschillende functies op de site.
3.6.3

Reikwijdte en detailleringsniveau

Het voorgenomen gemeentelijk
bouwaanvra(a)g(en).

RUP

vormt

een

kader

voor

het

aanvragen

van

(een)

Alle nieuw op te richten constructies dienen aan de voorwaarden van het gemeentelijk RUP te voldoen.
De stedenbouwkundige voorschriften bevatten volgende items:

voorschriften omtrent architecturale en ruimtelijke kwaliteit

hoofd- en nevenbestemming

bebouwingstype, inplantingsvoorwaarden

maximale bouwdieptes en bouwhoogtes, dakvorm,
Afwijkingen van het RUP kunnen in bepaalde gevallen, enkel na openbaar onderzoek, worden
toegestaan indien het geen afwijkingen zijn wat betreft de bestemming, de maximaal mogelijke
vloerterreinindex en het aantal bouwlagen (Art. 4.4.1. §1. VCRO)
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4 Methodiek voor de beoordeling van mogelijke milieueffecten
4.1 Werkwijze
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt per discipline. De relevante disciplines staan beschreven
onder punt 4.2
Per discipline gebeurt er een bespreking van de bestaande toestand, het nulalternatief, de verwachte
effecten en een opsomming van milderende maatregelen. In dit geval omvat het nulalternatief een
bestaande toestand, waarvan het grootste deel een ziekenhuissite betreft die volgens de huidige
planning in 2019 wordt verlaten.
Ter hoogte van het plangebied geldt de bestemming van het BPA nr. 10d Meensesteenweg-Westlaan
1 (dd. 02.12.1998) en de gedeeltelijke herziening van dit BPA (d.d. 03.05.2012), zoals beschreven
onder punt 3.4.4.
De toekomstige activiteiten, ingrepen en maatregelen kunnen zowel positieve als negatieve effecten
hebben op het milieu. Bij de beschrijving van de te verwachten effecten op het milieu wordt een
vergelijking gemaakt tussen de referentietoestand en de toekomstige situatie.
Indien er negatieve effecten optreden worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van deze
milderende maatregelen worden de aanbevelingen voor het gemeentelijk RUP beschreven. De
aanbevelingen kunnen een bijsturing van de bestemmingszones of de stedenbouwkundige voorschriften
inhouden.

4.2 Relevante disciplines
Gezien de doelstellingen van dit RUP en de aard van de van de voorziene activiteiten zijn er effecten op
het milieu te verwachten in volgende disciplines:














bodem
water
mobiliteit
fauna, flora en biodiversiteit
landschap
cultureel erfgoed
onroerend erfgoed
mens-ruimtelijke aspecten
gezondheid en veiligheid van de mens
geluid
licht
atmosfeer en klimatologische factoren
energie- en grondstoffenvoorraden.

De disciplines die worden onderzocht hebben onderlinge relaties en zijn niet onafhankelijk van elkaar.
De samenhang van verschillende milieueffecten en van de milderende maatregelen is daarom van
groot belang.
Omwille van de sterke samenhang en omwille van het vermijden van herhalingen worden een aantal
disciplines samen besproken:





disciplines
disciplines
disciplines
disciplines

bodem en water
mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit
landschap, cultureel erfgoed en onroerend erfgoed
geluid en licht
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5 Beschrijving van mogelijke milieueffecten
5.1 Disciplines bodem en water
5.1.1

Referentiesituatie

Bodemkaart
De bodemkaart geeft geen bodemtype, maar enkel bebouwde zone (OB), aan voor het plangebied. In
de omgeving van het plangebied komen verschillende bodemtypes voor. De zone rond de
Collievijverbeek is een natte kleigrond (groen), andere bodemtypes in de omgeving zijn eerder zandleemgronden en lemige zandgronden (bruin).

Figuur 13: Bodemassociatiekaart

Bodemverontreiniging (geoloket OVAM)
Ter hoogte van het plangebied werden verschillende bodemonderzoeken verricht waarbij enige
bodemverontreiniging werd vastgesteld en/of een bodemsaneringsprojecten werd uitgevoerd.
Bij dossieren nrs. 1459.0, 448.0, 1817.0 en 8812.0 werden alle stappen (oriënterend
bodemonderzoek OBO, beschrijvend bodemonderzoek BBO, bodemsaneringsproject BSP en
eindverklaring EEO) doorlopen.

Figuur 14: Geoloket OVAM
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Advies OVAM
Het effect van de gebruikswijziging op de aanwezige bodemverontreinigingen werd niet nagegaan.
Immers net doordat verharding en bebouwing verdwijnt is er een ander gebruik van het terrein en kan
aanwezige bodemverontreiniging een nieuw risico gaan vormen of uitloging van de
bodemverontreiniging plaatsvinden. Dit is mogelijk niet in elk dossier een probleem.


dossier 448
In dossier 448, ter hoogte van de Meensesteenweg 88, voor de uitgevoerde bodemsanering
van historische bodem+grondwater (gerelateerd aan voormalige garageactiviteiten van Garage
Hindrickx) is er een eindverklaring daterend van eind 2006. Er was in het vaste deel van de
aarde restverontreiniging met minerale olie en BTEX na ontgraving (zie plannen EEO), maar
hiervan ging (in Vlier-humaan, specifiek gebruik gebaseerd op woongebied) geen humaan risico
meer uit, ook voor het grondwater is er geen verspreidingsrisico. Nu is er parking ter hoogte
van de gesaneerde zone. Volgens de OVAM kan er enkel een milieueffect zijn als men hier
voor wonen met een moestuin gaat. In dat geval zou een erkende bodemsaneringsdeskundige
best een nieuwe risico-evaluatie uitvoeren, maar los daarvan zal dan sowieso teelaarde
aangevoerd moeten worden.



dossier 449
In dit dossier(Heilig Hartziekenhuis) zitten enkele (historische) verontreinigingen. Bij de risicoevaluatie werd echter rekening gehouden met bestemmingstype III/bewoning.



dossier 1459
In dossier 1459 blijft er een restverontreiniging van 5000 mg/kg op een diepte van 2 m. Ook
bij gebruik als park of bebouwing vermoed de OVAM niet dat er een probleem zal zijn.



dossier 1817
In dossier 1817 wil de OVAM opmerken dat er toch wel een significante restverontreiniging is
achtergebleven ten gevolge van stabieltechnische beperkingen bij de uitvoering van de
ontgraving. Deze restverontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater
situeert zich ter hoogte van de 2 ondergrondse tanks (2 x 30 000 liter resp. benzine en
mazout). Door de locatie specifieke situatie (aanwezigheid van 2 ondergrondse tanks (2 x 30
000 liter) tussen 2 funderingspalen van het appartementsgebouw en de beperkte werkruimte
binnen de voormalige werkplaats) was het niet mogelijk om meer vuilvracht te gaan
verwijderen. De drijflaag werd volledig verwijderd. Op basis van een risico-evaluatie werd
besloten dat na de uitvoering van de bodemsaneringswerken er geen sprake meer was van de
aanwezigheid van een ernstige bedreiging. De risico-evaluatie hield rekening met het feit dat
de gronden in woongebied (bestemmingstype III) gelegen zijn maar ook met het feit dat de
percelen waar de bodemsanering werd uitgevoerd quasi volledig bebouwd en volledig verhard
zijn.



dossiers 66407 en 12263
Voor wat deze dossiers betreft dossiers treden er volgens de OVAM geen risico's op.



dossiers 7920 en 8812
Voor deze dossiers stellen er zich geen problemen.
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Hellingenkaart
De hellingspercentages centraal in het plangebied zijn overwegend kleiner dan 0,5% en aan de randen
van het plangebied tussen de 0,5%-5%.

Figuur 15: Hellingenkaart

Erosiegevoelige gebieden
Er worden enkele kleine plekken binnen het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Figuur 16: Erosiegevoelige gebieden
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Overstromingsgevoelige gebieden
Het plangebied is niet overstromingsgevoelig volgens het beschikbare kaartmateriaal.

Figuur 17: Overstromingsgevoelige gebieden (2014)

Van nature overstroombare gebieden/recent overstroomde gebieden
De bedding van de Collievijverbeek, die centraal in het plangebied gelegen is, wordt als waterloop
zichtbaar op de kaart ‘van nature overstroombare gebieden’.

Figuur 18: van nature overstroombare gebieden

Het plangebied en zijn nabije omgeving kennen volgens het beschikbare kaartmateriaal, geen recent
overstroomde gebieden.
Opmerking:
Los van het kaartmateriaal weten we dat de site recent (30-31/05/2016) overstroomd is.
Actieplan wateroverlast Roeselare
De algemene visie bestaat erin om het water buiten de R32 – N36 en het centrum zoveel mogelijk af
te remmen. Het water binnen de R32 – N36 en het centrum moet zo snel mogelijk afgevoerd worden.
Daarbij speelt het Kanaal Roeselare – Ooigem een cruciale rol. In de aanpak van de wateroverlast,
werd een oplossing gezocht voor oa. de Collievijverbeek.
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Specifiek voor de Collievijverbeek worden volgende acties ondernomen:

Verbreding bestaande bypass of aanleg extra bypass naar kanaal

Rioolreiniging Lorkenstraat (reeds afgerond)

Een plaatselijke keermuur tussen de beek en de woningen thv Lorkestraat

Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Iepersestraat

Figuur 19: Actieplan wateroverlast Roeselare - Collievijverbeek

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Het plangebied is op vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid deels zeer gevoelig
grondwaterstroming (= type 1) en deels matig gevoelig voor grondwaterstroming (= type 2).

voor

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan
3m of een horizontale lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde
adviesinstantie.
Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan
5m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies aangevraagd te worden bij de
bevoegde adviesinstantie.

Figuur 20: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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Infiltratiegevoelige gebieden
De noord- en zuidranden van het plangebied zijn gevoelig voor infiltratie.

Figuur 21: Infiltratiegevoelige gebieden

Grond-/oppervlaktewaterwingebieden
Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwingebieden of 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.
Er bevinden zich geen vergunde grondwaterwinningen in de nabije omgeving.
Zoneringsplan VMM
Het plangebied ligt in centraal gebied d.i. een gebied met reeds bestaande aansluiting op een
waterzuiveringsinstallatie.

Figuur 22: Zoneringsplan VMM
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Signaalgebieden VMM
Het plangebied ligt niet in een signaalgebied van de VMM. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde
gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie
kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille
van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Figuur 23: Signaalgebieden VMM

Watersystemen - Deelbekken
Het plangebied behoort tot het deelbekken van de Mandel-Devebeek dat 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-Devebeek
goedgekeurd. Op 10 september 2010 gaf de Vlaamse Regering goedkeuring aan de herziening van de
bekkenbeheerplannen van het Yzerbekken, het bekken van de Brugse Polders, het Leiebekken en het
Boven-Scheldebekken in het kader van de aanvulling met de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen.
De Collievijverbeek wordt in het deelbekkenbeheerplan geselecteerd als natuurverbindingsgebied.
In de natuurverbindingsgebieden is het beleid er op gericht:

een natuurlijke loop na te streven en meandering maximaal toe te laten, te behouden en indien
mogelijk te herstellen;

de vallei van bebouwing te vrijwaren;

het waterbergend vermogen zoveel mogelijk te behouden en te versterken waarbij gestreefd
wordt naar een zo groot mogelijk herstel van de winterbedding als overstromingsgebied.

5.1.2

Mogelijke effecten

Bodem
Met het RUP zal een andere invulling worden gegeven aan het plangebied, zonder grootschalige
bijkomende ruimte-inname daar een groot deel van de site op vandaag quasi volledig verhard en
bebouwd is. De creatie van een nieuwe groene en toegankelijke invulling, met het tracé van de
Collievijverbeek als ruggengraat, vormt een uitgangspunt in het RUP. Er zal dus minder ruimte worden
ingenomen door bebouwing en verharding en meer ruimte voor groen worden voorzien ten opzichte
van de huidige toestand.
Op de site zullen door het RUP geen bedrijven met eventueel VLAREBO-activiteiten kunnen worden
ingericht.
Water
Het plangebied is op vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid deels zeer gevoelig voor
grondwaterstroming (= type 1) en deels matig gevoelig voor grondwaterstroming (= type 2).Indien er in
type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3m of een
horizontale lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde
adviesinstantie. Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een
diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies aangevraagd te
worden bij de bevoegde adviesinstantie.
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De herstructurering van het terrein zal zorgen voor een afname van de afvoer van hemelwater en van
de afvoer van afvalwater.
Deze herontwikkeling kan tijdens de bouwperiode mogelijks een beperkte tijdelijke bemaling betekenen.
Het grondwater dat hierbij onttrokken wordt zal zoveel als mogelijk terug in de grond worden
ingebracht (buiten de onttrekkingszone).
5.1.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.1.4

Conclusie

Geen bijkomende significante negatieve effecten.
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5.2 Discipline fauna, flora en biodiversiteit
5.2.1

Referentiesituatie

Biologische waarderingskaart
Versie 2 van de biologische waarderingskaart, gekarteerd na 1997, geeft een objectieve indicatie van
de aanwezige biologische waardes in het gebied. In het plangebied werden geen zones aangeduid als
biologisch waardevol.

Figuur 24: Biologische waarderingskaart - versie 2

Natura 2000 / VEN- en IVON-gebieden
In de buurt van het plangebied bevinden zich geen VEN- en IVON gebieden en geen Habitat en
Vogelrichtlijngebieden.
De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde speciale beschermingszone bedraagt ca. 10
km (habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel),
BE2500004). Tussen het plangebied en de speciale beschermingszone zijn er geen directe relaties
omdat de afstand ertussen te groot is om een impact te kunnen hebben.

Figuur 25: Habitat- en vogelrichtlijngebieden
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De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde VEN/IVON-gebied bedraagt ca. 1 km
(natuurverwevingsgebied ‘Sterrebos’). Er zijn geen directe relaties omdat de afstand te groot is om een
impact te kunnen hebben.

Figuur 26: VEN- en IVON gebieden

5.2.2

Mogelijke effecten

Het RUP heeft als doel een open, zorgvriendelijke en groene wijk in de stad te creëren. Binnen het
plangebied, noch in de nabije omgeving ervan, bevinden zich volgens de biologische waarderingskaart
waardevolle fauna en flora die verloren dreigen te gaan bij de uitvoering van het RUP.
5.2.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.2.4

Conclusie

Positief effect, gezien er een toename is van groenstructuur.
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5.3 Discipline landschap, cultureel erfgoed en onroerend erfgoed
5.3.1

Referentiesituatie

Landschapsatlas
De landschapsatlas geeft aan dat er binnen het plangebied geen relictzones, geen puntrelicten, geen
lijnrelicten en geen ankerplaatsen aanwezig zijn.

Figuur 27: Landschapsatlas

Landschappelijke potenties
Het tracé van de Collievijverbeek houdt een landschappelijke potentie in zich. Het veruitwendigen van
dit ondergronds tracé en het gebruik ervan als ruggengraat voor ontwikkeling van het plangebied is
opgenomen in het RUP.
Cultureel en onroerend erfgoed
Binnen het plangebied, noch in de onmiddellijke omgeving zijn beschermde monumenten, landschappen
of stads- of dorpsgezichten gelegen.
Binnen het plangebied zijn wel relicten opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig
erfgoed. Deze relicten worden bijgevolg als lokaal waardevol bouwkundig erfgoed beschouwd:
-

Hoekhuis met café
Art-deco burgerhuis
Art-deco burgerhuis
Burgerhuis
Burgerhuis
Burgerhuis

Westlaan 44
Wilgenstraat 84
Wilgenstraat 72
Meensesteenweg 70
Meensesteenweg 74
Meensesteenweg 78

Een rij arbeiderswoningen (Meensesteenweg 48-56) opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed –
relicten (niet vastgestelde inventarisobjecten) werd al enige jaren geleden gesloopt en vervangen door
meergezinswoningen.
De bestemming (zone voor wonen) waarbinnen deze relicten vallen blijft ongewijzigd.
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Figuur 28: Onroerend Erfgoed

Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermde archeologische zone. De site werd tot op
heden nog nooit archeologisch onderzocht. De kennis over het historische bodemarchief is, op een
Romeinse waterput (Rode Kruisstraat 43) na, heel beperkt.
Advies Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR
Betreffende de relicten van de vastgestelde inventaris adviseert de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst RADAR het volgende:

Westlaan 44: hoekpand met cafe (categorie C)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23699
Dit pand valt op in het straatbeeld omwille van de afgeschuinde hoektravee. Door de vorm
werkt dit pand als een poort naar de Wilgenlaan. De erfgoedwaarde van dit pand is eerder
beperkt. Bij nieuwbouw raden wij wel aan om aandacht te hebben voor een kwalitatieve
afwerking van de hoek, eventueel kan een afgeschuinde hoektravee ingewerkt worden in een
nieuw ontwerp, zodat de poortfunctie behouden blijft.

Wilgenlaan 72: art-deco burgerhuis (categorie C)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23705
De erfgoedwaarden van dit pand zijn vrij beperkt.
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Wilgenlaan 82: art-deco burgerhus (categorie A)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23706
Dit pand is een goed en gaaf bewaard voorbeeld van een art deco woning in Roeselare. Het
kleurrijke materiaalgebruik (geel/oranje baksteen en witte natuursteen) en de verschillende
metselverbanden geven deze gevel een heel rijke uitstraling. De overhoeks geplaatste
rechtertravee heeft het pand een extra blikvanger. Het pand Westlaan 44 heeft hier een rol
van begeleidende/ ondersteunende architectuur.



Meensesteenweg 70-74-76-78: samenstel van 3 burgerhuizen (categorie A)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24004
Deze woningen vormen één geheel en juist daarom zijn ze ook sterk beeldbepalend. Het
uniforme materiaalgebruik en de doorlopende druiplijsten versterken het geheel. Het geheel is
ook meer dan enkel de som van de delen. Gedeeltelijke of volledige sloop zou dan ook tot een
onherstelbaar verlies van erfgoedwaarden leiden

Verder geeft RADAR volgende elementen mee:

Voor sloop van elk vastgesteld inventarisitem moet in de sloopvergunning door het collega een
afweging van de erfgoedwaarden gemaakt worden. Voor sloop en/of verbouwingswerken van
elk vastgesteld inventarisitem kan advies gevraagd worden aan RADAR (cf. afsprakennota).

Volgens de princiepsafspraken omtrent het sterrensysteem bouwkundig erfgoed worden
panden in categorie A gezien als heel waardevol en aldus is sloop niet wenselijk. Sloop van
panden in categorie B is niet wenselijk, verbouwingswerken met respect voor de
erfgoedwaarden zijn wel mogelijk.

Er dient ten allen tijde voldaan te worden aan de archeologische vondstmeldingsplicht, dit kan
bij de stafmedewerker archeologie van RADAR.

In het geval dat het terrein, waarop er werken met ingreep in de bodem zullen uitgevoerd
worden, groter is dan 1 000 m² en de werken zelf groter zijn dan 300 m² is een
archeologienota verplicht.

5.3.2

Mogelijke effecten

De creatie van een groene en toegankelijke wijk, met het tracé van de Collievijverbeek als ruggengraat,
vormt een uitgangspunt in het RUP. Het schetsontwerp dat hierboven voor dit plangebied is
opgenomen, voorziet in een groen-blauwe zone ter hoogte van het tracé van de Collievijverbeek. Alle
toekomstige ontwikkelingen zullen zich naar deze zone richten en via deze nieuwe landschappelijke
structuur met elkaar verbonden worden.
5.3.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.3.4

Conclusie

Eerder een positief effect te verwachten voor wat betreft het lokale landschap.
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5.4 Disciplines mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit
5.4.1

Referentiesituatie

Het plangebied ontsluit vandaag via verschillende straten: de Westlaan (N32) , de Iepersestraat, de
Rode-Kruisstraat, de Bollenstraat, de Meensesteenweg (N32a) en de Wilgenstraat. De Westlaan
(N32) is een provinciale weg gecategoriseerd als secundaire weg III, de Meensesteenweg (N32a)
vormt hiervan een aftakking en is ter hoogte van het plangebied een lokale weg type II b80. De
Iepersestraat is ook een lokale weg type II b80. De Rode-Kruisstraat, Bollenstraat en Wilgenstraat zijn
lokale wegen type III.
Op basis van recente tellingen genereert het ziekenhuis op vandaag 2.651 bewegingen per dag. Deze
bewegingen worden gegenereerd door patiënten en bezoekers, personeel en ambulances,
leveranciers, ed. Op vandaag ontstaat er vaak opstopping in omliggende straten tijdens shiftwissels en
bezoekuren. Ook de spoeddienst zorgt voor een zekere overlast in de buurt.
De Westlaan fungeert ook als bovenlokale functionele fietsroute.

Figuur 29: Functionele fietsroute

De site wordt bediend door verschillende buslijnen die een verbinding geven naar het centrum van de
stad en het station.

Figuur 30: Openbaar vervoersnet De Lijn
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Het NMBS-station van Roeselare bevindt zich op anderhalve km van het plangebied.
Zowel de Iepersestraat als de Meensesteenweg zijn al van oudsher belangrijke invalswegen naar het
centrum van Roeselare.

Figuur 31: Atlas der Buurtwegen

Er lopen cf. de Atlas der Buurtwegen geen chemins/sentiers doorheen het plangebied.

5.4.2

Mogelijke effecten

Het RUP maakt volgende ontwikkelingen mogelijk:
Ontwikkelen van een woon- en zorgzone centraal in het plangebied en aan de
Meensesteenweg met centraal een woonzorgcentrum.
Afwerken van bestaande randen met wonen.
Voor de voorziene bestemming kunnen de nodige bovengrondse en ondergrondse
parkeerkelders worden voorzien. Deze zullen tenminste voldoen aan de gehanteerde
parkeernorm in Roeselare.
In het RUP is een suggestie tot ontsluiting van twee zones opgenomen. De nieuwe woonzone aan de
randen van de Iepersestraat kan ontsloten worden via de Westlaan, de nieuwe woonzone aan de
Meensesteenweg, via de Meensesteenweg, dit om de Rode-Kruisstraat te vrijwaren van extra verkeer.
De ontsluiting van de woonzorgzone kan hoofdzakelijk gebeuren via de Meensesteenweg.
Er zal in de toekomst een aanzienlijke afname van verkeersbewegingen plaatsvinden t.o.v. het huidig
aantal bewegingen veroorzaakt door het ziekenhuis. De verkeersbewegingen zullen ook meer gespreid
worden in de tijd en dus niet langer voor opstopping zorgen tijdens shiftwissels en bezoekuren.
Roeselare telt 518 personenwagens/1000 inwoners cf. de gemeentelijke profielschets van december
2016 (bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2015/Roeselare.pdf). Dit komt neer op
een autobezit van 0,518/inwoner.
De gemiddelde grootte van de privé huishoudens bedraagt in het Vlaams gewest ca. 2,36
pers./gezin.
Ten aanzien van de huidige situatie wordt een toename van ca. 280 wooneenheden verwacht.
Daarnaast worden ca. 120 kamers voorzien binnen een woonzorgcentrum.
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Ca. 280 wooneenheden komt neer op ca. 661 personen (= 280 x 2,36) en dus een 342-tal wagens
(661 x 0,518). Het aantal verplaatsingen met da auto in zeer stedelijk gebied bedraagt 1,55
verplaatsingen per persoon per dag. Dit komt neer op een totaal aantal verplaatsingen (autoverkeer)
van
1026
verplaatsingen/dag
(=
607
x
1,55).
(Bronnen
voor
cijfers:

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/stedelijk-milieu/mobiliteit-in-stedelijkmilieu/invloed-van-stedelijkheid-op-aantal-verplaatsingen/).
Op basis van Nederlandse kengetallen kan de verkeersgeneratie van de woonzorgzone geraamd
worden op 2 tot 3 autoverplaatsingen per dag per unit, of ca. 240 tot 360 autobewegingen (120
kamers binnen woonzorgcentrum). Gemiddeld dus een 300-tal autobewegingen.
Het ziekenhuis genereert op vandaag 2.651 bewegingen per dag. De bewegingen gegeneerd door het
ziekenhuis vallen volledig weg. De toekomstige ontwikkelingen op de site van het ziekenhuis (+280WE +
120 kamers binnen WZC) komen neer op ca. 1.326 autobewegingen en bedragen bijgevolg volgens
schatting de helft van de huidige bewegingen.
5.4.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.4.4

Conclusie

Positief effect, gezien er een afname is van voertuigbewegingen.
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5.5 Discipline gezondheid en veiligheid van de mens
5.5.1

Referentiesituatie

Er zijn geen Seveso-bedrijven binnen het plangebied aanwezig. Binnen een perimeter van 3 km rondom
het plangebied is één lage drempel Seveso-inrichting (Carpenter Dumo Wijnendaelestraat 171) en één
hoge drempel Seveso-inrichting (Unitank G&V Tankstorage Regenbeekstraat 60) gelegen. Gezien het
gaat om de herbestemming van de site H.Hart waarbij andere aandachtsgebieden (woongebieden)
aanwezig/gelegen zijn tussen het plangebied en de Seveso-inrichting in, worden er geen bijkomende
effecten verwacht.
Fijn stof en andere vervuilende stoffen die afkomstig zijn van het verkeer brengen een
gezondheidsrisico met zich mee. Om de negatieve impact van luchtverontreiniging te beperken stelde
de Europese Gemeenschap luchtkwaliteitsnormen vast (richtlijn 2008/50/EG betreffende
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa), dit zijn grenswaarden voor de concentraties aan
bepaalde polluenten (uitgedrukt in µg/m³).
De normen voor luchtkwaliteit worden ter hoogte van het plangebied en omgeving niet overschreden.
De luchtkwalitiet is middelmatig tot gewoon en er is nog ‘ruimte’ vooraleer de grenswaarden bereikt
worden. Zie verder puntje 5.7. Disciplines atmosfeer en klimatologische factoren.

5.5.2

Mogelijke effecten

Het RUP heeft als doel een open, groene en zorgvriendelijke wijk in de stad te creëren. Er zijn geen
wijzigingen van die orde voorzien dat ze bijkomende risico’s op de gezondheid en veiligheid van de
omwonenden opleveren. Het RUP creëert daarentegen omstandigheden die de kwaliteit voor
omwonenden zal verbeteren.
Het voorgenomen plan zal een toename in verkeersbewegingen veroorzaken wat betreft woonwerkverkeer. Er zal echter een sterke afname in verkeer plaatsvinden door het verdwijnen van de
ziekenhuisfunctie. Het ziekenhuis genereert op vandaag 2.651 bewegingen per dag. Deze bewegingen
vallen volledig weg. De toekomstige ontwikkelingen op de site van het ziekenhuis (+280WE + 120
kamers binnen WZC) komen neer op ca. 1.326 autobewegingen en bedragen bijgevolg volgens
schatting de helft van de huidige bewegingen.
Op de kaart van de VMM ‘advisering RUP-thema lucht’ wordt de site als middelmatig op de rand van
gewoon aangeduid wat betreft luchtkwaliteit. Dit heeft te maken met zijn ligging dicht bij het
stadscentrum en langs de drukke verkeersas Westlaan.
Het RUP zal ten opzichte van de bestaande toestand eerder een positief effect uitoefenen op de
luchtkwaliteit en aldus de gezondheid door de aanleg van de groen-blauwe zone en de groene
onderlegger in de centrale zone) en een afname (met de helft) van het aantal verkeersbewegingen.
5.5.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.5.4

Conclusie

Eerder positief effect gezien er een toename is van groenstructuur (meer zuivering) en minder
verkeersbewegingen.
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5.6 Disciplines geluid en licht
5.6.1

Mogelijke effecten

Geluid
Het plangebied is gelegen langsheen de Westlaan. Volgens de geluidskaarten van LNE is er
geluidshinder aanwezig voortvloeiend uit autoverkeer langsheen de Westlaan aanwezig ter hoogte van
het plangebied. De bestaande bebouwing langsheen de Westlaan buffert dit geluid echter t.o.v het
achterliggende gebied.

Figuur 32: Geluidskaart

De spoedgevallendienst met zijn aan en af rijdende ambulances zorgt op vandaag voor een bepaalde
geluidsoverlast binnen het plangebied. Ook het aan en af rijden van personeel en bezoekers op de
parking van het ziekenhuis zorgt voor een zekere overlast (starten van motoren, stationerende
motoren, aan- en afrijdend verkeer, zoekverkeer i.f.v. parkeren).
Door het verdwijnen van het ziekenhuis alsook door de afname van de vervoerbewegingen t.o.v. de
bestaande toestand (met ca. de helft), wordt geacht dat de nieuwe ontwikkeling de bestaande hinder
in ruime mate zal doen afnemen.
De uitvoering van bouwprojecten kan voor een tijdelijke geluidshinder zorgen.
Licht
Gezien de ligging in stedelijk gebied en deel uitmakend van de kern van Roeselare zal het bijkomend
effect op vlak van licht minimaal tot niet bestaand zijn.
5.6.2

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.6.3

Conclusie

Ongetwijfeld positief effect, gezien er een globale afname is van verkeersbewegingen, het verdwijnen
van de spoedafdeling (sirenes ambulances) en het op en af rijden naar de ziekenhuisparking.
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5.7 Disciplines atmosfeer en klimatologische factoren
5.7.1

Mogelijke effecten

Er zijn geen VLAREBO activiteiten gelegen of gepland binnen de wijzigingen in het plangebied.
(VLAREBO-activiteit zijn activiteiten die vermeld staan in Vlarem titel I bijlage I en waarbij in kolom 6 de
letters O, A of B staan vermeld).
Volgens het geoloket van de VMM zijn er in en rond het plangebied geen belangrijke knelpunten inzake
luchtkwaliteit, aangezien er geen noemenswaardige overschrijdingen zijn van de belangrijkste
parameters voor lucht (NO², PM10).
Binnen de totale index valt het gebied nagenoeg volledig binnen zone 6: middelmatig. Slechts een klein
deel ter hoogte van het kruispunt Westlaan-Iepersestraat valt binnen zone 5: gewoon.

Figuur 33: VMM advisering RUP-thema lucht

Fijn stof en andere vervuilende stoffen die afkomstig zijn van het verkeer brengen een
gezondheidsrisico met zich mee. Om de negatieve impact van luchtverontreiniging te beperken stelde
de Europese Gemeenschap luchtkwaliteitsnormen vast (richtlijn 2008/50/EG betreffende
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa), dit zijn grenswaarden voor de concentraties aan
bepaalde polluenten (uitgedrukt in µg/m³).

Figuur 34: normen voor luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG)

De grenswaarden uit bovenstaande tabel gelden op alle locaties waar mensen kunnen worden
blootgesteld aan de verontreinigende stoffen gedurende een uur, dag of jaar (afhankelijk van de
middelingstijd, zie tabel). Het gaat meer specifiek vooral om woon- en werklocaties, scholen, ...
Ter hoogte van het plangebied bedraagt het jaargemiddelde NO2, 22 µg/m³ en PM10 27 µg/m³. Het
daggemiddelde PM10 wordt gemiddeld 28 x per jaar overschreden. Van PM2,5 zijn geen waarden
gekend.
De normen voor luchtkwaliteit worden ter hoogte van het plangebied en omgeving niet overschreden.
De luchtkwaliteit is vrij goed en er is nog ‘ruimte’ vooraleer de grenswaarden bereikt worden.
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De meest kritische luchtkwaliteitsnormen in Vlaanderen zijn momenteel de daggemiddelde norm voor
PM10 en de jaargemiddelde norm voor NO2. De Europese normen zijn gedeeltelijk gebaseerd op de
aanbevelingen van het WHO (World Health Organisation).
Echter volgens de WHO ligt de norm voor het jaargemiddelde van PM10 slechts op 20 µg/m³. Dit is
de helft van da de Europese richtlijnen. De norm voor het daggemiddelde is wel hetzelfde, namelijk 50
µg/m³. Voor wat betref de normen voor NO2 zijn die ook hetzelfde.
Verkeer stoot vooral (ultra)fijne stofdeeltjes (< 0,1 µg/m³) uit die weinig wegen en dus weinig bijdragen
aan de totale PM10 concentratie. Lokaal verkeer zal dus slechts een kleine impact hebben op de lokale
PM10 concentraties. De bijdrage van verkeer aan de NO2 concentraties is veel groter dan voor PM10.
Bij het beoordelen van luchtverontreiniging door verkeer wordt dus best de NO 2 concentratie als
referentiekader gebruikt.
Bronnen:
- Achtergrondinformatie over luchtverontreiniging en geluidshinder afkomstig van gemotoriseerd
verkeer; http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/handleiding-integratie-milieuaspecten-inhet-gemeentelijke-mobiliteitsplan/achtergrondinformatie.pdf;
- Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, global update
2005,
Summary
of
risk
assessment,
World
Health
Organisation;
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf
Het voorgenomen plan zal een toename in verkeersbewegingen veroorzaken wat betreft woonwerkverkeer. Er zal echter een sterke afname in verkeer plaatsvinden door het verdwijnen van de
ziekenhuisfunctie. Het ziekenhuis genereert op vandaag 2.651 bewegingen per dag. Deze bewegingen
vallen volledig weg. De toekomstige ontwikkelingen op de site van het ziekenhuis (+280WE + 120
kamers binnen WZC) komen neer op ca. 1.326 autobewegingen.
Bij de uitvoering van de bouw- en/of verbouwingswerken van het project of bij eventuele aanpassing
van het openbaar domein (nutsvoorzieningen e.d.) kan tijdelijke stofhinder ontstaan.
5.7.2

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.7.3

Conclusie

Het RUP zal ten opzichte van de bestaande toestand eerder een positief effect uitoefenen op de
luchtkwaliteit (door de aanleg van de groen-blauwe zone en de groene onderlegger in de centrale zone)
en een afname (met de helft) van het aantal verkeersbewegingen.

RUP HEILIG HART

screeningsnota

37

5.8 Disciplines energie en grondstoffenvoorraden
5.8.1

Referentiesituatie

In de omgeving van het plangebied liggen geen ontginningsgebieden.
Er zijn geen VLAREBO activiteiten gelegen of gepland binnen de wijzigingen in het plangebied.
(VLAREBO-activiteit zijn activiteiten die vermeld staan in Vlarem titel I bijlage I en waarbij in kolom 6 de
letters O, A of B staan vermeld).
5.8.2

Mogelijke effecten

Het gebruik van duurzame, milieu- en energievriendelijke materialen kan een positief milieuvriendelijk
effect hebben. De mogelijkheid bestaat om de site aan te sluiten op het warmtenet dat langs het
plangebied loopt.
5.8.3

Milderende maatregelen

Er zijn geen milderende maatregelen.
5.8.4

Conclusie

Geen aanzienlijk effect.

5.9 Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied is gelegen op 30 km van de grens met Frankrijk (Comines, FR) en het Waals-Gewest
(Comines-Warneton). Uit de motivering blijkt dat er geen significante milieueffecten verwacht worden in
de onmiddellijke omgeving van het voorgenomen plan. Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal
van de ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke negatieve milieueffecten wordt geconcludeerd dat
er geen gewest- of landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. onderhavig RUP.
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5.10 Samenvatting van mogelijke negatieve milieueffecten en milderende maatregelen

en

Op de site zullen door het RUP geen bedrijven met eventueel VLAREBOactiviteiten kunnen worden ingericht.
Gelet op de afwezigheid van biologisch waardevolle elementen en de
ligging in een sterk verstedelijkte omgeving, zijn er geen negatieve
effecten op fauna, flora en biodiversiteit te verwachten. De mogelijke
ontwikkeling zullen zelfs een positief hebben op fauna en flora.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Gelet op de afwezigheid van waardevolle landschapselementen,
beschermde landschappen of stads- of dorpsgezichten zijn er geen
negatieve effecten op het landschap te verwachten.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Mensruimtelijke
aspecten
en
mobiliteit

Bodem
water

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Het aandeel verharding binnen het plangebied zal sterk afnemen dankzij
de ontwikkelingen die het RUP mogelijk maakt.

Fauna,
flora en
biodiver
siteit

Milderende maatregelen

Landschap, cultureel erfgoed, onroerend
erfgoed

Mogelijk (negatief) effect

RUP Heilig Hart

Het tracé van de Collievijverbeek houdt een landschappelijke potentie in
zich. Het veruitwendigen van dit ondergronds tracé en het gebruik
ervan als ruggengraat voor ontwikkeling van het plangebied is
opgenomen in het RUP. Het schetsontwerp voor dit plangebied,
voorziet in een groen-blauwe zone ter hoogte van het tracé van de
Collievijverbeek wat het lokale landschap ten goede komt. Alle
toekomstige ontwikkelingen zullen zich naar deze zone richten en via
deze nieuwe landschappelijke structuur met elkaar verbonden worden.
Binnen het plangebied zijn relicten opgenomen in de vastgestelde
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze relicten worden niet
bedreigd door de herbestemming.
Herbestemming van het plangebied zal bijkomende verkeersbewegingen
genereren op vlak van woon-werkverkeer maar er zal gezien de
verdwijning
van
het
ziekenhuis
een
sterke
afname
van
vevoersbewegingen plaatsvinden.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.
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Gezondheid en veiligheid van de
mens
Geluid en licht
Atmosfeer
en
klimatologische
factoren
Energie
en
grondstoffenvo
orraad
Grensovers
chrijdend
RUP Heilig Hart

De uitvoering van bouwprojecten kan voor een tijdelijke stofhinder
zorgen.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Het RUP zal ten opzichte van de bestaande toestand eerder een
positief effect uitoefenen op de luchtkwaliteit en aldus de gezondheid
(door de aanleg van de groen-blauwe zone en de groene onderlegger in
de centrale zone) en een afname (met de helft) van het aantal
verkeersbewegingen.
In dit RUP kunnen geen SEVESO-activiteiten worden opgericht.
Op de site zullen door het RUP geen bedrijven met eventueel VLAREBOactiviteiten kunnen worden ingericht.
Door het verdwijnen van het ziekenhuis alsook door de afname van de
vervoerbewegingen t.o.v. de bestaande toestand (met ca. de helft),
wordt geacht dat de nieuwe ontwikkeling de bestaande hinder zal doen
afnemen.
De uitvoering van bouwprojecten kan voor een tijdelijke geluidshinder
zorgen.
Op de site zullen door het RUP geen bedrijven met eventueel VLAREBOactiviteiten kunnen worden ingericht.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Het RUP zal ten opzichte van de bestaande toestand eerder een
positief effect uitoefenen op de luchtkwaliteit (door de aanleg van de
groen-blauwe zone en de groene onderlegger in de centrale zone) en
een afname (met de helft) van het aantal verkeersbewegingen.
In de omgeving van het plangebied liggen geen ontginningsgebieden.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.

Er zijn geen VLAREBO activiteiten gelegen of gepland binnen de
wijzigingen in het plangebied. (VLAREBO-activiteit zijn activiteiten die
vermeld staan in Vlarem titel I bijlage I en waarbij in kolom 6 de letters
O, A of B staan vermeld).
Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling en
het ontbreken van aanzienlijke negatieve milieueffecten wordt
geconcludeerd dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende
effecten zullen voorkomen n.a.v. onderhavig RUP.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld.
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6 Conclusie
Gezien het gemeentelijk RUP Heilig Hart:








conform het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van
de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, mogelijk het kader vormt
voor een bijlage III-project, rubriek 10b, maar dat het echter het gebruik bepaalt van een klein
gebied op lokaal niveau en een kleine wijziging inhoudt ;
conform het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
zicht niet in of in de nabijheid van een speciale beschermingszone bevindt en dus een passende
beoordeling niet nodig is;
conform het decreet van 27 april 2007 als herziening van het decreet van 5 april 1995
houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, het gebruik van een klein gebied op lokaal
niveau bepaalt;
geen aanzienlijke milieueffecten teweegbrengt;

kan geoordeeld worden dat de opmaak van een plan-MER redelijkerwijze dan ook geen bijkomende
informatie kan opleveren.
Hierbij wordt aangenomen dat er geen plan-MER noodzakelijk is.

RUP Heilig Hart
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