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STADSBESTUUR 

IZEGEM 

Datum: 25 en 26 januari 2022, 19-21u Locatie: Kasteel Wallemote 

Referentie : Robbe Debergh 

Betreft: Verslag participatiemomenten voor de startnota’s van de RUP’s Verbist, Gentse-
heerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat 

Aanwezigen 

• Planteam: schepen Caroline Maertens, omgevingsambtenaar Veronique Desmet en 
ruimtelijk planner Robbe Debergh voor stad Izegem; ruimtelijk planner en mobili-
teitsdeskundige Bart Willaert en ruimtelijk planner Gert-Jan Timmerman voor 
Adoplan 

• Deelnemers: 41 geïnteresseerden op 25/1 en 29 op 26/1 
 
 
Agendapunten 

1. Introductie door schepen Caroline Maertens 
2. Woordje over de procedure en participatie door ruimtelijk planner Robbe Debergh 
3. Toelichting van het planconcept door ruimtelijk planner Gert-Jan Timmerman met 

aansluitend vraagstelling 
4. Rond de tafel: bespreking van de startnota’s in kleinere groepen 

 
Bij dit verslag kunnen ook de presentaties worden teruggevonden die op beide avonden 
zijn gegeven voorafgaand aan het gedeelte ‘Rond de tafel’. 
 
 
Verslag 
Het verslag is opgebouwd als een overzicht van de door de aanwezigen geleverde input 
en gestelde vragen die enerzijds betrekking hebben op één van de RUP’s of die eerder al-
gemeen van aard zijn.  
 
Gelijkaardige input/vragen zijn gebundeld.  
 
Eventuele antwoorden of toelichtingen die tijdens de vergadering zelf nog werden gegeven 
door het planteam zijn in cursief weergegeven. In de scopingnota worden alle items be-
sproken. 
 

1. Algemeen 
a. Worden de presentaties van de participatiemomenten beschikbaar gesteld? 

Hoe wordt verder gecommuniceerd over de RUP’s? 
De presentaties worden mee met het verslag van de participatiemomenten 
op de website van de stad geplaatst. De website zal ook verder in het plan-
proces aangevuld worden met de documenten die uitgewerkt worden in de 
verschillende stappen. 
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b. Zal er onteigend worden? 
Er zijn nu geen redenen om te onteigenen gekend. Met de RUP’s wordt 
voorzien in een bepaalde ontwikkelingsmogelijkheid voor de gebieden in 
kwestie. De stad of de WVI komen in principe niet tussen in de verdere ont-
wikkeling. De ontwikkeling zelf wordt overgelaten aan de eigenaars, die al 
dan niet samen met projectontwikkelaars dan tot actie overgaan. De stad 
hanteert de voorschriften van de RUP’s als kader waarbinnen de ontwikkelin-
gen moeten gebeuren. De voorschriften zullen toegepast worden als een 
vergunning voor invulling van de sites wordt aangevraagd. 

c. Diverse aanwezigen bevestigen de nood aan ruimte voor bedrijvigheid in di-
verse sectoren in Izegem. Het idee van atelierwoningen wordt positief erva-
ren. Er wordt al geïnformeerd of er kopers gekend zijn. 

d. Wat gebeurt er met de oude bestemmingsplannen? 
Binnen de nieuwe plancontouren worden alle oude bestemmingsplannen op-
geheven. Deze spelen dan geen rol meer bij de beoordeling van vergun-
ningsaanvragen. Buiten de nieuwe plancontouren verandert er niets aan de 
geldende plannen. 

e. Er werd veel gevraagd naar details over invulling van groenbuffers, bouw-
hoogtes, afwatering,… (zie ook hierna). 
Dergelijke items worden sowieso opgenomen wanneer het voorontwerp van 
RUP wordt opgesteld en vinden een plaats op de plannen en/of in de voor-
schriften. In de startnota zijn deze nog niet uitgewerkt. 

 
2. RUP Manegemstraat 

a. Wat is het verschil tussen kleinschalige bedrijvigheid en de atelierwoningen? 
Wat kan er allemaal in die atelierwoningen en bijhorende ateliers? Wat met 
zelfstandige praktijken (bv. tandarts, groepspraktijk,…) die niet onder de 
klassieke noemer van bedrijvigheid vallen? 
Kleinschalige bedrijvigheid: zie punt 3.a. De atelierwoningen betreffen een 
type bebouwing waarbij een atelier (een werkruimte, loods) gecombineerd 
wordt met een woning. Beide horen samen qua eigendom. Hiermee wordt 
gemikt op zelfstandigen zoals een loodgieter, elektricien, schrijnwerker die 
zo vlakbij hun bedrijfsactiviteit kunnen wonen. Deze typologie vormt tegelijk 
een perfecte overgang tussen wonen en werken, dus als overgang tussen de 
activiteiten in de kern van het gebied en de woonstraat. 

b. Zal er boven de bedrijfsgebouwen gewoond kunnen worden? 
Er wordt onderzocht of er in het kader van een efficiënt ruimtegebruik en een 
hoog ruimtelijk rendement boven de bedrijfsgebouwen een extra functielaag 
kan worden toegevoegd. In eerste instantie werd gedacht aan andere func-
ties dan wonen, die complementair zijn aan de bedrijfsactiviteiten (bv. fit-
ness, een broodjeszaak). Maar: uiteraard moet dit zorgvuldig worden onder-
zocht om bv. geen ongewenste extra mobiliteit te genereren. 

c. Zullen er winkels of kantoren komen? 
Autonome of opzichzelfstaande winkels of kantoren worden niet voorzien. 
Als over toonzaal en kantoor wordt gesproken aan de kant van de N36, dan 
gaat dat steeds over ondergeschikte elementen bij het daar aanwezige be-
drijf. Bv. een schrijnwerkerij die enkele trappen in de toonzaal zet.  
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d. Wat betekenen die pijlen op het conceptplan concreet? Wat is die nabestem-
ming? 
De nabestemming houdt in dat in het plan de mogelijkheid wordt voorzien 
om op het moment dat er niet meer zou gewoond worden in die zone de be-
drijfsactiviteit in die richting kan worden uitgebreid. Dit geldt enkel als er ef-
fectief geen enkele woning meer in gebruik is in die zone. De huidige eige-
naars kunnen er blijven wonen zolang ze dat zelf willen en kunnen de wo-
ning ook gewoon verkopen zoals dat op vandaag het geval is. 

e. Zal de groene as aangetakt worden op het betonpad naar de tunnel onder de 
N36 ten westen? 
In de inrichtingsprincipes is een eventuele aantakking opgenomen als oppor-
tuniteit. Realisatie is afhankelijk van heel wat factoren. 

f. Bewoners van de Manegemstraat zien de komst van eventuele apparte-
mentsgebouwen binnen het plangebied als een bedreiging voor hun woon-
kwaliteit. De voormalige bedrijfssite C&B maar ook een toekomstige recon-
versie naar gemengde bedrijvigheid wordt niet als een bedreiging gezien. 
Men uit vooral de vrees voor inkijk vanuit toekomstige appartementen. 

 
3. RUP Mezegemstraat 

a. Wat wordt begrepen onder de kleinschalige bedrijvigheid, zijn er al afmetin-
gen van gebouwen gekend? 
De term kleinschalig wordt vooral ingezet om aan te geven dat er niet meer 
één grote onderneming het gebied zal invullen. De eventuele voorschriften 
over de grootte van de units en de afmetingen van de bebouwing zijn nog 
niet bepaald. 

b. Wat zal het gevolg van de ontwikkeling op de mobiliteit (doorstroming en ver-
keersveiligheid) in de Mezegemstraat zijn? Zie historiek van de straat en in-
spanningen om veiligheid te verhogen. 

c. Botst het plan niet met de omgeving van het Rhodesgoed waar verder uit-
bouw van de natuurwaarden en ruimte voor water voorzien is? 

d. Zijn er hier geen delen van het plangebied overbodig opgenomen (bv. de wo-
ningen, het verste deel agrarisch gebied)? 

e. De meest naar het zuidwesten georiënteerde zone die binnen de concepten 
als ‘terug te geven agrarisch gebied’ ingekleurd werd, kent vandaag zijn ont-
sluiting via de Mezegemstraat. De vraag wordt gesteld hoe dit perceel in de 
toekomst zal toegankelijk gemaakt worden.  

f. Het voormalige bedrijf Schramme zou normaal gezien ten zuiden, grenzend 
aan het landbouwareaal, moeten beschikken over een gedegen groenbuffer. 
De omwonenden vragen zich af of de voorgestelde groenbuffer er in de toe-
komst wel daadwerkelijk zal komen. Men stelt daarbij een groenscherm voor, 
bestaand uit hoogstambomen. 

g. Buurtbewoners zijn enigszins bezorgd omtrent de hoogte van de toekom-
stige bedrijfsgebouwen. Met de hoogte van de bestaande bedrijfsgebouwen 
heeft men geen probleem. 
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h. Het terrein van het voormalige bedrijf Schramme zou tot op heden afgewa-
terd worden ten zuiden (met een buis onder het agrarische perceel) richting 
het woonperceel op de kop van de Manderlynckstraat. Dit is in de toekomst 
niet meer wenselijk. Er wordt gevraagd om dit binnen de toekomstige ontwik-
kelingen onmogelijk te maken. 
Op vergunningenniveau zal elk project moeten voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater (zoals voor heel Vlaanderen 
geldt). 

 
4. RUP Verbist 

a. Hoe zit het met de bodemsanering op de site? Wanneer zou deze uitgevoerd 
worden? 
De eigenaar van de site beschikt over een sloopvergunning sinds september 
2020. Gezien de vervaltermijn van 2 jaar, zou ten laatste in september 2022 
met de werken gestart moeten worden.  

b. Waarom wordt niet voorzien om de bestaande gebouwen in te zetten om be-
drijven in te huisvesten? 
Enkele gebouwen op de site komen qua dimensies mogelijk in aanmerking 
voor gebruik voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het RUP verhindert tot nader 
order dergelijke zaken niet. De meeste gebouwen hebben echter storm-
schade opgelopen en kunnen veiligheidsproblemen kennen. Dergelijke invul-
ling kan trouwens ook moeilijk verantwoord worden vanuit een goede in-
richting en een hoog ruimtelijk rendement. Om de totaliteit van de site opti-
maal te gebruiken, zal een herinrichting nodig zijn. Er wordt gestreefd naar 
een totaalvisie, die bij voorkeur ook in één beweging wordt gerealiseerd, om 
‘kotje-kotje’ te vermijden (organische groei). Tijdelijke invullingen kunnen 
weliswaar mogelijk ingepast worden. 

c. Zijn de verkeerstellingen niet vertekend door COVID-19? 
Hier is rekening mee gehouden door in de mobiliteitsanalyse te extrapoleren. 

d. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor dit plan, zowel ter hoogte 
van de Gentseheerweg als in de Vlietmanstraat. Deze laatste is eerder druk 
gebruikt in vergelijking met de inrichting ervan en er komen nogal wat ver-
keersdeelnemers bij gezien de nabijgelegen projecten. De Gentseheerweg 
en het rondpunt zijn zeer belangrijk voor de schoolgaande jeugd, zowel fiet-
send als te voet (zie ook de bushalte). 
Voor de gewestweg Gentseheerweg is het Agentschap Wegen en Verkeer 
plannen aan het voorbereiden voor een herinrichting van het gedeelte rich-
ting Ingelmunster. 

e. Komen hier niet beter woningen? Eventueel zelfs enkel aan de straatzijdes 
van het plangebied? De binnenkant kan terug naar de landbouw. 
Zie hiervoor de algemene planopzet en de motivatie om in te zetten op be-
drijvigheid. Aanvullend is de hoogspanningsleiding een argument contra wo-
nen. 

f. Waarom is de noordwesthoek tussen Verbist en de straat niet helemaal mee 
opgenomen om er ook bedrijvigheid van te maken? Eventueel in een nabe-
stemming? 

g. Louis Verbist was steeds aanspreekbaar in geval van hinder. Hoe zal dat zit-
ten als er meerdere units in gebruik genomen worden? 
Ook voor bedrijventerreinen kan het beheer bij één entiteit blijven. Bv. voor 
aanspreking bij hinder, voor groenonderhoud,… (zie ‘syndic’ bij apparte-
mentsgebouwen). 
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h. Zal er aandacht zijn voor ruimtelijk rendement? Of zullen er allemaal vrij-
staande gebouwen komen met x meter tussen? Zal het ‘kotje-kotje’ worden? 
Zal er gestart worden met enkele gebouwen die dan als een olievlek uitbrei-
den? 
Zie ook punt 4.b. Voor deze schaal van terrein is het de bedoeling om met 
een masterplan te werken dat effectief een hoog ruimtelijk rendement na-
streeft. Ruimteverlies, zeker in de bedrijfsbestemming, moet beperkt worden 
tot een minimum. Er worden dus gebouwzones en kavels uitgewerkt, zodat 
stedenbouwkundig een mooi geheel ontstaat. De verwachting is hier ook dat 
het gebied in één beweging ontwikkeld wordt. Zie ook de hoofddoelstelling 
van de 4 plannen, namelijk het vrijwaren van ruimte voor bedrijven in Ize-
gem. 

i. Als de oostkant van het gebied bij een andere eigenaar zit, hoe kan het ge-
bied dan ontwikkeld worden? Hoe kan die boomgaard dan ingezet worden? 
Moet die boomgaard wel in het RUP? 
De boomgaard is niet voorzien om in te zetten als bouwzone voor bedrijvig-
heid, wel als overgang naar de open ruimte. 

 
5. RUP Gentseheerweg 

a. Waarom komen er hier grotere kavels, in tegenstelling tot bv. Verbist? 
In tegenstelling tot de andere plangebieden is Gentseheerweg maar beperkt 
palend aan een woonomgeving. De ruime noordkant van het gebied ligt mits 
oordeelkundige invulling van een overgangszone mooi afgeschermd van de 
woningen langs de Gentseheerweg. In combinatie met de schaal van het ter-
rein is hier de opportuniteit gelegen om iets grotere kavels te realiseren. 

b. Hoe zit het met de erfdienstbaarheid aan westkant van het gebied? 
Deze blijft tot nader order onaangeroerd (zie ook burgerlijk recht hiervoor). 

c. Waarom is het plangebied niet ruimer genomen, bv. met agrarisch gebied 
ten westen erbij? 
Hier gaat het om gronden waarvan de huidige bestemming en het huidige 
gebruik, nl. landbouw, niet in vraag gesteld worden. Met de 4 RUP’s wordt 
geen open gebied aangesneden om bedrijvigheid te huisvesten, integendeel. 

 
 


