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STADSBESTUUR 

IZEGEM 

Datum: 20 april 2022, 19-22u Locatie: Kasteel Wallemote 

Referentie : Robbe Debergh 

Betreft: Verslag participatiemoment voor de startnota van het RUP Bosuitbreiding Walle-
mote-Wolvenhof 

Aanwezigen 

• Planteam: schepen Caroline Maertens, omgevingsambtenaar Veronique Desmet en 
ruimtelijk planner Robbe Debergh voor stad Izegem; ruimtelijk planner Rien Gel-
lynck voor Geomex/Context 

• Deelnemers: 51 geïnteresseerden 
 
 
Agendapunten 

1. Introductie door schepen Caroline Maertens 
2. Woordje over de procedure en participatie door ruimtelijk planner Robbe Debergh 
3. Wandeling doorheen het plangebied met onderweg toelichting van het planconcept 

door ruimtelijk planner Rien Gellynck en vragen en toelichting  
4. Nabespreking en vraagstelling in kleinere groepen 

 
Bij dit verslag kan ook de presentatie worden teruggevonden die werd gegeven bij punt 2. 
 
 
Verslag 
Het verslag is opgebouwd als een overzicht van de door de aanwezigen geleverde input 
en gestelde vragen. Gelijkaardige input/vragen zijn gebundeld per thema.  
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1. Landbouw 
a. Het gaat hier over waardevolle landbouwgrond. Waarom zou je hier iets an-

ders doen? Er zijn hectaren landbouwgrond tekort volgens de Vlaamse doel-
stellingen. We zitten met een oorlog die tekorten zal veroorzaken. Binnenkort 
zal er hier dus landbouwgrond te weinig zijn om nog genoeg voedsel te pro-
duceren.  

b. De oostelijke zone met de ingebuisde gracht is nat en werkt niet goed als 
landbouwgrond. Hier moest opgehoogd en gedraineerd geweest zijn. 

c. Landbouwgrond in Vlaanderen inzetten voor iets anders leidt tot een hogere 
CO2-uitstoot voor bv. veeteelt- of melkveebedrijven. Die moeten dan eiwitten 
importeren vanuit bv. Brazilië, waar woud voor gekapt wordt, waarna die soja 
ook nog eens per schip tot hier moet komen. Dat is niet duurzaam en werkt 
de klimaatopwarming in de hand. 

d. Er wordt waardevolle landbouwgrond verspild voor hobbydieren, sierteelt. 
Veel landbouwproductie is voor export bedoeld. De stelling dat landbouw-
grond steeds ingezet wordt voor lokale voedselproductie moet dus genuan-
ceerd worden. 

e. Vanuit het bestaande bos en bij nieuwe aanplant is er het risico op over-
waaien van onkruid naar de omliggende akkers, waardoor daar meer herbici-
den moeten worden ingezet. Zeker in het geval het bos niet goed onderhou-
den wordt. 

f. Waarom kan de contour van het RUP niet beperkt worden tot de gronden die 
de stad heeft aangekocht en kunnen de overige delen niet hun agrarische 
bestemming blijven behouden? 

g. Wat zal het effect op de waarde van onze hoeve zijn? 
h. Zullen we het landbouwbedrijf nog kunnen uitbreiden? 

2. Wonen 
a. Mensen zijn langs de Leenstraat/Meensesteenweg komen wonen met een 

open zicht aan westkant als belangrijk pluspunt voor de woningen. Door de 
komst van een bos zou dit uitzicht verdwijnen. 

b. Er moet opgelet worden met de privacy. We willen geen inkijk in onze tuin 
vanaf de paden in het nieuwe gebied. 

c. We vrezen voor verstoring door een toenemend aantal recreanten, de par-
kings, het lawaai van de hondenlosloopweide, spelende kinderen, hangjon-
geren, horeca,… Een speelbos zo dicht bij bestaande woonhuizen zorgt voor 
geluidsoverlast. 

d. Tegenstrijdige opmerkingen: het huidige park wordt amper gebruikt, versus 
er is nu al te veel passage. 

e. Wat zal het effect op de waarde van onze woning zijn? 
f. Zullen de bomen onze zonnepanelen beschaduwen? 

3. Natuur en water 
a. Er is toch al bos genoeg? Waarom zou je het bestaande park nog groter ma-

ken?  
b. Het merendeel van de bevolking van Izegem, die op deze vergadering echter 

ondervertegenwoordigd is, is vragende partij voor meer groen in de stad.  
c. Bos moet goed onderhouden worden. 
d. Hoe zal de bosrand richting Leenstraat juist voorzien worden?  
e. Die landbouwgrond is te rijk voor een bos. Zie bv. Bulskampveld, waar afge-

graven moest worden. 
f. Kan het openleggen van de ingekokerde beek niet aangewend worden om 

hier dan onmiddellijk ook een wadi/bufferbekken aan te leggen, aangezien 
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dit een lager gelegen perceel betreft (tegengaan overstromingen, waterzieke 
percelen) en eventueel ook het groen dat daar zal worden aangeplant in te 
richten in functie van een voedselbos, bijvoorbeeld door de aanplant van 
fruitbomen. Door deze aanplant van lagere fruitbomen en voedselstruiken, 
wordt westelijke schaduwval door hoge bomen voor de woningen aan de 
Leenstraat vermeden. 

g. Er worden akkers in het gebied gedraineerd. Dergelijke gronden herbestem-
men naar groen is met het oog op natuur en waterschaarste zeker te over-
wegen. 

h. Bijkomend bos nabij onze woning kan een grote meerwaarde betekenen, zo-
lang er maar een mooie overgang voorzien wordt. 

4. Landschap 
a. De zichtas van aan de kerk naar het plangebied is geen logische zichtas, 

kan deze niet meer wordt opgeschoven naar het noorden toe? 
5. Recreatie 

a. De hondenlosloopweide is veel te groot voorzien. Waarom is de weide zo 
dicht van de woningen voorzien? Kan ze niet verder komen? 

b. Spelende kinderen kunnen voor overlast zorgen. Denk bv. aan mensen die 
in de nachtploeg werken. 

c. Er is al een speelbos en een speelplein. Waarom nog meer voorzien? 
Waarom wordt een speelbos voorzien aan de achterzijde van de school? In-
dien de kinderen van de school in het bos willen spelen, kunnen ze toch naar 
het reeds bestaande speelbos gaan. 

6. Mobiliteit 
a. De parking ter hoogte van de Bosdreef zal tot onveilige situaties leiden. De 

straten zijn er te smal, ook nu al. Bijkomende auto’s, wandelaars, lopers, fiet-
sers zullen tot problemen leiden. 

b. Waarom niet de bestaande parking uitbreiden? 
c. Zullen er geen auto’s over het nieuwe fietspad tussen Bosmolens en Wol-

venhofstraat rijden? 
d. Je kan toch geen parking inrichten aan een drukke weg zoals de Leenstraat? 
e. Waarom wordt een parking ingericht op de hoek van de Kokelarestraat/Leen-

straat/Wolvenhofstraat. Dit zou kunnen zorgen voor conflicten inzake fiets-
veiligheid in de Wolvenhofstraat en de Kokelarestraat. 

f. De bestaande doorsteek (ook in de Loopomloop Izegem – blauw) tussen 
Meensesteenweg (nr. 218) en Wolvenhofstraat is er al. Beter niet afschaffen. 

g. Kan nagedacht worden om gelijktijdig met de realisatie van het RUP de 
Leenstraat anders te gaan inrichten als een éénrichtingsstraat richting Sint-
Eloois-Winkel. De Leenstraat is nu overgedimensioneerd. Zo zou meer 
ruimte kunnen ontstaan voor de aanleg van extra ingroening, parkeervakken 
en meer ruimte voor de fietsveiligheid. 

7. Planologie en stedenbouw 
a. Hoe werkt zo’n RUP nu eigenlijk? 
b. Zal er onteigend worden? 
c. Als de eigenaars niet verkopen, hoe kan het plan dan ooit gerealiseerd wor-

den? 
d. Twee meningen in aanvoelen procedurestappen RUP:  

i. Jullie staan al veel te ver. Hoe kun je nu al afkomen met een plan, als 
er nog niet eens met de eigenaars gepraat is? Die mensen weten van 
niets, en er komt bv. een parking op hun grond. Alles ligt al vast, en 
nu gaan we eens een wandeling maken. 
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ii. Jullie staan duidelijk nog niet ver genoeg. Het plan was beter al een 
stuk grondiger uitgewerkt voordat je ermee naar buiten kwam. Nu kan 
er nog niet concreet gesproken worden over de exacte gevolgen van 
het plan voor de individuele eigenaars. 

e. Wat is dat voorkooprecht? 
f. Hoe werkt planbaten/-schade? 
g. Wat is zonevreemdheid? 
h. Waarom is er niet gezorgd voor een betere doorsnede van de bevolking op 

het participatiemoment? Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd, an-
dere ontbreken.  

i. Alle sectoren ondervinden ruimteschaarste (bv. ondernemen, natuur, land-
bouw).  

j. Het RUP wordt niet (alleen) voor de eigenaars en omwonenden opgesteld, 
maar met het oog op het algemeen belang, dus voor alle mensen van Ize-
gem en de regio. 
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