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4 RUP’s BEDRIJVIGHEID te IZEGEM 

Binnen de gemeentegrens van Izegem liggen een viertal historisch gegroeide bedrijfslocaties

Die doorheen de jaren sterk van gedaante zijn veranderd. 

Het stadsbestuur van Izegem wenst voor deze locaties een ruimtelijk uitvoeringsplan op te 

stellen om de werk- en woonomgeving ter plaatse te optimaliseren. 

Voor de vier sites wordt een afzonderlijk RUP opgesteld. 
 Het is de opzet om de 4 verschillende planprocessen zoveel als mogelijk samen te laten lopen.

1. RUP Verbist

2. RUP Gentseheerweg

3. RUP Manegemstraat

4. RUP Mezegemstraat

INLEIDING



INHOUD

TE BELICHTEN ASPECTEN

-> RUP Manegemstraat;

-> RUP Mezegemstraat;
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RUP MANEGEMSTRAAT 



Noord:  Rijkseweg (N36)

West:    Manegemstraat

Oost:    Slabbaardstraat-Zuid

RUP MANEGEMSTRAAT 



Gewestplan Roeselare-Tielt (1979)

 Zo goed als volledig gelegen binnen 

‘woongebied’

 Meest zuidelijk strip ingekleurd als 

‘agrarisch gebied’

RUP MANEGEMSTRAAT 

Oppervlakte contour: +/- 42.725m²



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2014) 

- Beleidselementen gewenste 

ruimtelijk-economische structuur

 Behouden van en streven naar de 

verweving van functies:

“De ruimtelijke segregatie van allerlei 

functies en activiteiten moet worden 

tegengegaan. In plaats hiervan moet 

worden gestreefd naar een zo groot 

mogelijke, maar aanvaardbare vermenging 

van functies zonder dat de draagkracht van 

de (woon)omgeving wordt overschreden. 

Dit betekent dat sommige activiteiten die 

wegens hun hinder, hun schaal, verstoring 

van het straatbeeld, verkeersoverlast ... niet 

binnen de kernen aanvaardbaar zijn, zich 

elders (naar een bedrijventerrein) moeten 

vestigen. “
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2014)

- Beleidselementen gewenste 

ruimtelijk-economische structuur

“Om tegemoet te komen aan de nood aan 

lokale bedrijvigheid zal de gemeente - als dit 

noodzakelijk blijkt, uit bvb. 

haalbaarheidsonderzoek - ook het initiatief 

nemen om de zones voor regionale 

bedrijvigheid in de bestaande gemeentelijke 

RUP’s om te zetten naar zones voor gemengd 

bedrijventerrein. Op deze terreinen kunnen zich 

dan zowel bedrijven vestigen met een lokale als 

met regionale ruimtelijke impact. Het toelaten 

van lokale bedrijvigheid op de 

bedrijventerreinen mag het behoud van de 

typische verwevenheid van wonen en werken in 

het centrum van Izegem niet tegenwerken. 

Daarom zal bijkomend steeds ook de afweging 

moeten worden gemaakt welk ‘type’ lokale 

bedrijvigheid gewenst is op het gemengd 

bedrijventerrein.”
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Mobiliteitsstudie Manegemstraat &

Slabbaardstraat-Zuid

 Evaluatie 100% bedrijvigheid

Binnen de mobiliteitsstudie werd onderzocht 

wat het effect van een invulling met 100% 

aan woonfunctie betekent op vlak van 

verkeersveiligheid en  - doorstroming.

Hieruit is gebleken dat de beide kruispunten  

met de N36 in een dergelijk scenario sterk 

overbelast worden, terwijl daar actueel ook 

al lange wachttijden vastgesteld worden. 

Bedrijven genereren een stuk minder 

mobiliteit. Bovendien kan het AWV een 

aparte, gescheiden toegang toestaan in 

geval van een bedrijfsontwikkeling. 
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Mobiliteitsstudie Manegemstraat &

Slabbaardstraat-Zuid

 Besluit mobiliteitsstudie

Een 100% woonontwikkeling is omwille van 

de verdere belasting van de kruispunten en 

omwille van de verkeersveiligheid en -

doorstroming niet wenselijk. 

Daarnaast werden 2 randvoorwaarden 

geformuleerd.

1. Bij een bedrijventerreinontwikkeling kan 

aan AWV de toelating gevraagd 

worden om de bestaande toegang op 

de N36 op te waarderen tot een 

toegang voor meerdere bedrijven. 

2. Een gemengd project kan wel en dit 

vanuit ruimtelijk oogpunt aangewezen 

zijn om de bestaande bewoning beter 

te verweven met de bedrijvigheid. Ook 

atelierwoningen kunnen hierbij ingezet 

worden om een overgang te vormen.
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Beleidsvisie stad Izegem

Beleidsmatig is het gebied niet geschikt 

bevonden voor een 100% 

woonontwikkeling. Dergelijke schaal van 

woonproject moet komen op plaatsen in 

Izegem die een hogere knooppunt- en 

voorzieningenwaarde hebben. 

Dergelijke woonprojecten moeten een 

belangrijk aandeel mobiliteit via openbaar 

vervoer en niet-gemotoriseerd verkeer 

kunnen realiseren en worden in de praktijk 

in de kern ingeplant nabij scholen, 

ziekenhuis, handelskernen, etc. .

Een beperkte afwerking van de 

woonbebouwing in de Manegemstraat en 

Slabbaardstraat-Zuid wordt nog 

aanvaardbaar geacht op vlak van 

mobiliteitsimpact. Dit vormt tegelijk een 

pluspunt op vlak van verweving van wonen

en werken.
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Ruimtegebruik 
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Ruimtevraag en motivatie

→ De behoefte aan ruimte voor lokale bedrijven is groot

→ Plangebied is onderdeel v/h regionaalstedelijk gebied Roeselare

 Het voorzien van voldoende geschikte ruimte voor bedrijven is hier gewenst;

 Izegem wenst tegemoet te komen aan deze ruimtevraag zonder in te grijpen in de open 

ruimte en/of nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.

→ Ruimte voor lokale activiteiten kan gerealiseerd worden ter hoogte van inactieve grootschalige 

bedrijventerreinen

 op voorwaarde dat deze kwalitatief ingepast wordt binnen de bestaande woonomgeving;

 Mits rekening te houden met het landschappelijk-visueel aspect en de ontsluiting.
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Ruimtevraag en motivatie

→  De site Manegemstraat is al ten tijden v/h RUP ‘Klein Harelbeke’ (ten noorden) aangewezen 

om naar bedrijvigheid te herbestemmen

 Een mobiliteitsstudie voor deze locatie wees uit dat een grote (dense) woonontwikkeling niet 

te ontsluiten valt, in tegenstelling tot lokale bedrijvigheid.

 Een afwerking v/h bestaande woonlint met atelierwoningen t.h.v. de Manegemstraat &

Slabbaardstraat-Zuid wordt als maximaal woonprogramma aanzien.

→ De Rijksweg (N36)  is geselecteerd als secundaire weg type I en laat de ontsluiting 

van bedrijfsactiviteiten toe

 voor woonontwikkelingen zijn meer geschiktere locaties in de stadskern;

 Niet langer wenselijk één grote regionale industriële activiteit (zoals C&B meubelfabriek) te 

voorzien maar de bedrijvigheid af te stemmen op maat van de lokale context.
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RUP MANEGEMSTRAAT 

- De Pluim, Zwevegem

- Burgemeester Margostraat, Aalbeke



RUP MANEGEMSTRAAT 

- Burgemeester Margostraat, Aalbeke

- KMO +wonen op het dak, Scheveningen
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- Hoogtij, Westzaan

- wonen, werken, recreëren, Almere
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RUP MANEGEMSTRAAT 

- Panamarenkoplein Nieuw-Zuid, Antwerpen

- Standaertsite, Gent
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RUP MANEGEMSTRAAT 

- De Pluim, Zwevegem

- Roularta, Roeselare
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INHOUD

TE BELICHTEN ASPECTEN

-> RUP Manegemstraat;

-> RUP Mezegemstraat;
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Noord:  Mezegemstraat
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Gewestplan Roeselare-Tielt (1979)

 Noordwestzijde: valt binnen ‘agrarisch 

gebied’

 Zuidoostzijde: ingekleurd als 

‘woongebied met landelijk karakter

Oppervlakte contour: +/- 17.577m²
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Sectoraal BPA ‘zonevreemde bedrijven’ (2000)

 Zone 1: bedrijfszone

 Zone 2: private parkeerplaatsen, toerit, 

laad- en losplaatsen

 Zone 3: bufferzone
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Ruimtegebruik 
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Ruimtevraag en motivatie

→ De behoefte aan ruimte voor lokale bedrijven is groot

→ Plangebied is onderdeel v/h regionaalstedelijk gebied Roeselare

 Het voorzien van voldoende geschikte ruimte voor bedrijven is hier gewenst;

 Izegem wenst tegemoet te komen aan deze ruimtevraag zonder in te grijpen in de open 

ruimte en/of nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.

→ Ruimte voor lokale activiteiten kan gerealiseerd worden ter hoogte van inactieve grootschalige 

bedrijventerreinen

 op voorwaarde dat deze kwalitatief ingepast wordt binnen de bestaande woonomgeving;

 Mits rekening te houden met het landschappelijk-visueel aspect en de ontsluiting.

→ De Mezegemstraat kan gezien de vlotte ontsluiting richting Kachtemsestraat,

Rumbeeksegravier en Graankaai (met aantakking op E403) in aanmerking komen voor

bedrijfsactiviteiten 

 voor woonontwikkelingen zijn meer geschiktere locaties in de stadskern;

 Niet langer wenselijk één grote regionale industriële activiteit (zoals Schramme) te voorzien 

maar de bedrijvigheid af te stemmen en op maat van de lokale context.
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- TRANSVAAL:

bedrijvenpark te Waregem

-
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Bestaande toegangszone richting

Nieuwe hoofdontsluiting

-
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Bestaande situatie behouden +

ontharden en teruggeven aan landbouw
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