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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 Verbist;

-> RUP Gentseheerweg;

4 RUP’s BEDRIJVIGHEID te IZEGEM 



RUP VERBIST 

RUP_36008_214_00411_00001



RUP VERBIST 

Noord:  Gentseheerweg – verbindingsweg Izegem & Ingelmunster

West:    Vlietmanstraat - woonstraat



RUP VERBIST 

Gewestplan Roeselare-Tielt (1979)

 Westzijde: woongebied

 Oostzijde: agrarisch gebied

Oppervlakte contour: +/- 23.566m²



RUP VERBIST 

RUP Kasteelwijk (2007)

(voor 4/5de van kracht binnen plangebied 

 Artikel 14: zone voor KMO met 

nabestemming

 Artikel 6: zone voor open bebouwing 

in landelijke omgeving



RUP VERBIST 

Gewenste structuur Izegem (GRS 2014)

(deel tussen kanaal en N36)

=> De zone waarbinnen het plangebied 

valt wordt aangehaald als:

‘woonlint met ambachtelijke bedrijvigheid’
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Ruimtegebruik 



RUP VERBIST 
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.

→  Gentseheerweg is geselecteerd als lokale weg type I (verbindingsweg) 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 voormalig slachthuis) te 

voorzien maar de bedrijvigheid af te stemmen en op maat van de lokale context.
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- Toonzaal/kantoor IGNIS, Nazareth

- Toonzaal/kantoor ARTHUR, Zonhoven
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- TRANSVAAL:

bedrijvenpark te Waregem

-
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Bestaande toegang +

nieuwe hoofdontsluiting

-
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- Infilitratiegracht: Brunssum (NL)

- Panamarenkoplein Nieuw-Zuid, Antwerpen 
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INHOUD

TE BELICHTEN ASPECTEN

-> RUP Verbist;

-> RUP Gentseheerweg;
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Zuid:  Gentseheerweg

RUP GENTSEHEERWEG 



Gewestplan Roeselare-Tielt (1979)

 Noordzijde: 75% valt binnen 

‘industriegebied’

 Parallel met de Gentseheerweg

‘woongebied met landelijk karakter ’

Oppervlakte contour: +/- 30.115m²
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RUP ‘Omgeving VTI’ (2005)

 ‘zone voor ambachtelijke bedrijvigheid’ 

met overdruk voor ‘behoud bestaande 

boomaanplant’ en indicatieve 

deelzone voor ‘landschappelijke 

integratie van het bedrijf’

 ‘zone voor multifunctioneel bouwlint’
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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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RUP GENTSEHEERWEG 
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.

→  Gentseheerweg is geselecteerd als lokale weg type I (verbindingsweg) 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 Vangroenweghe) te 

voorzien maar de bedrijvigheid af te stemmen en op maat van de lokale context.
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- De Pluim, Zwevegem

- Burgemeester Margostraat, Aalbeke
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- Burgemeester Margostraat, Aalbeke

RUP GENTSEHEERWEG 



RUP GENTSEHEERWEG 



RUP GENTSEHEERWEG



RUP GENTSEHEERWEG 


