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4.7

Wevelgem

4.7.1

ruimtelijke analyse

SITUERING

De wijk ligt naast het centrum van Wevelgem op vroegere landbouwgronden naast vlasbedrijven.
Vandaag is het boerderijenpatroon rond Wevelgem nog duidelijk herkenbaar.
In het ontwerp van de Wijnbergwijk werd in de jaren 1960 van de visie uitgegaan een wijk met
eigen identiteit naar het centrum van Wevelgem te ontwikkelen. Woontypologieën met verschillende
dichtheden en met verschillende sociale klassen vormden de wijk. Een kerk met parochiezaal en
plein vormden het ‘centrum’ van de wijk. In deze omgeving worden ook lagere scholen en een
wijkbibliotheek ingeplant.

BEBOUWDE EN ONBEBOUWDE RUIMTE

De combinatie van drie verschillende ontwerp- en beleidskeuzes van de wijk toont een algemeen
identiteitsprobleem in de Wijnbergwijk.
De identiteit van de wijk neigt naar een scheefgetrokken sociale opbouw. Een relatief groot
percentage sociale huurwoningen en sociale koopwoningen zijn in het noordelijke deel van de
wijk geconcentreerd en er wordt een uitbreiding hiervan aan de noordrand van de wijk gepland. De
statistische analyse (zie punt 4.2.4) brengt deze problematiek ook naar voor.
De publieke ruimte is buiten proportie. Reusachtige kruispunten en overgedimensionneerde
straten breken qua schaal en functie met de hiernaast liggende percelen (zie ook sleutelbeelden).
Hiertegenover staat de dichte bebouwing (14,1 percelen/ha) en de kleine tuinen (zie ook punt 4.2.4
‘grootte tuin’).
De ruimtelijke structuur van de Wijnbergwijk is problematisch: ze is alleen maar naar binnen gekeerd
zonder duidelijke aansluiting met het centrum van Wevelgem. De samenhang tussen de wijk en de
historische woonas van de dwars doorlopende Wijnbergstraat ontbreekt.
Het patroon van de lege percelen in Wevelgem bestaat uit meerdere aan elkaar liggende lege percelen
die zich soms aan de straatkant, soms in een achterliggend deel bevinden. Het informeel gebruik
van de lege percelen in deze wijk is opvallend creatief: ze worden door kleinschalige agricultuur
(schapen, kippen, enz.) en landbouw bezet en zijn nauwelijks braakliggend. In het noorden van het
studiegebied worden de nog lege percelen door nieuwe verkavelingprojecten ontwikkeld.
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4.6.2

demografische analyse

lijkheidsgevoel af bij de bewoners, met als resultaat dat alles er altijd zo rommelig bij ligt; “Ik zou
er toch liever niet vlák naast wonen, hoor”. Algemeen genomen zijn er geen buurtproblemen.

DE RESPONDENTEN

R1: Vrouw, 42 jaar, heeft man van 43 jaar en zijn afkomstig uit Wevelgem (de verkaveling) en
Waregem; 3 thuiswonende kinderen van 19, 17 en 12; zij kleuterleidster, hij zelfstandige (schilder);
hebben 3 auto’s; perceelsgrootte: 1400 m²; wonen hier 18 jaar; ouderdom woning: 50 jaar.
R2: Man, 62 jaar, heeft vrouw van 60 en zijn afkomstig uit Wevelgem en Kuurne; 3 uithuizige kinderen van 36, 33 en 30; beiden in pensioen; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 850 m²; wonen hier 34
jaar; ouderdom woning: 34 jaar.
R3: Man en vrouw, beiden 38 jaar en afkomstig uit Wevelgem en Kuurne; 1 kind van 9 jaar; hij
werkt als bediende, zij verpleegster; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²; wonen hier 7 jaar; ouderdom woning: 33 jaar.
De gestructureerde diepte-interviews werden verder aangevuld met 3 lossere gesprekken met bewoners van de woonwijk.

DE WOONWIJJK

De woonwijk is gelegen aan de rand van Kortrijk en is zo’n 100 ha groot. Het gros van de woningen is gerealiseerd in de periode 1960-1980, en zijn in belangrijke mate eengezinswoningen in gesloten bebouwing. We merken een relatief grote fractie kleine woningen (<54m²) en kleine tuinen
(<50m²), maar eveneens een groot aandeel middelgrote woningen en tuinen zoals in Mariakerke.
We merken een belangrijk contingent (10%) sociale huurwoningen. In de verkaveling wonen vooral gehuwde gezinnen met kinderen en het aandeel met 2 voltijdse inkomens is relatief groot. Opvallend is het aandeel gezinnen (15%) dat geen auto bezit. De gemiddelde leeftijd is er 51 jaar. Enkel
het grote aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 wijst hier op een potentieel aandeel woningen dat op de markt kan komen.

voorzieningenaanbod
Over het lokale voorzieningenaanbod is men tevreden tot zeer tevreden. Bijna alles is op wandelof fietsafstand voor de respondenten wat de dagelijkse behoefte betreft aan winkels, diensten,
school en sociale voorzieningen. De kern van Wevelgem vindt men goed uitgerust en dichtbij.
Kortrijk is een 10-tal minuutjes rijden van de verkaveling en is perfect aanvullend voor Wevelgem,
bijvoorbeeld wat betreft onderwijs. Menen wordt eerder gemeden, “het is er gewoon niet aangenaam”. Enkel over de groenvoorziening en het onderhoud van de (weinige) groene ruimtes/pleintjes in de buurt is men vrij ontevreden.

evoluties
Een aantal respondenten zijn opgegroeid in de verkaveling en hebben de open ruimte stilaan zien
toegroeien. Algemeen hebben de respondenten het gevoel dat de verkaveling volgebouwd is. Men
vraagt zich af waarom een resterende open ruimte nu ook weer volledig verkaveld en volgebouwd
zal worden. Veel is gelijklopend met Mariakerke, enkel een minder uitgesproken buurtdynamiek
lijkt hier vast te stellen, enkele voorbeelden worden aangehaald van een ouder koppel dat de woning verliet, of een woning die vrij komt en snel terug ingevuld wordt. De respondenten vinden het
allen positief dat de verkaveling vrij heterogeen is en het lijkt wenselijk dat dit zo blijft. Men lijkt
hier wel minder ‘verstedelijkingsangst’ te hebben in vergelijking met Mariakerke.

DE WOONBELEVING SENSU STRICTO

woongeschiedenis

DE WOONBELEVING SENSU LATO

sociale en fysieke omgeving
De respondenten wonen allen graag tot zeer graag in de verkaveling en hebben er vrienden of familie wonen. We zien hier dezelfde samengestelde verkavelingsstructuur als in Mariakerke, de respondenten spreken voornamelijk over hun buurt als het geheel van een aantal omliggende straten of
woonblokken. Het sociaal contact in de buurt is optimaal voor de respondenten, verdere uitbreiding
en hiertoe voorziene ontmoetingsruimte of buurtpleintjes is niet nodig, voor de kinderen mag dit
enigszins wel. Wevelgem is een vrij gemengde verkaveling, zowel naar leeftijd als inkomen, en is
duidelijk zichtbaar in de wijk. Een aantal bejaardenhuisjes in de buurt worden erg geapprecieerd,
“dit is hier zelfs te weinig”. Een respondent vond het positief dat er sociale woningen in de buurt
waren, maar verkiest koop- in plaats van huurwoningen. Deze laatste dwingen geen verantwoorde-
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De keuze voor de verkaveling was ‘eenvoudig’ en ‘voor de hand liggend’ voor de respondenten, ze
zijn afkomstig uit de onmiddellijke omgeving en waren op zoek naar iets in de buurt, maar niet ín
het centrum, “en dan kom je vrij snel hier uit”. De respondenten zijn allen eigenaars en hebben gebouwd of verbouwd. Een respondent heeft verschillende familieleden in de straat wonen en kwam
vaak spelen op de verwilderde percelen die hij een aantal jaar geleden kocht en bebouwde. Ervoor
woonde hij in een rijhuis meer naar het centrum toe. Een andere respondent kocht een kleine woning met ‘hangar’ niet ver van de ouderlijke woning, en verbouwde die volledig tot ruime gezinswoning met een magazijn voor de eigen zaak. De komst van de kinderen en een min of meer aangepaste woning met een tuintje, was een belangrijke drijfveer voor de respondenten. Projectontwikkelaars kwamen er niet aan te pas. Enkele respondenten zien projectontwikkelaars eerder als
verantwoordelijke voor het volgebouwd geraken van de resterende open ruimte.
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toekomst
Geen enkele van de respondenten heeft aandacht geschonken aan het ouder worden bij het
(ver)bouwen van de woning, of het is toevallig en dus mooi meegenomen dat enkel de slaapkamers
en de badkamer boven zijn. Men heeft doorgaans ook niet nagedacht over de toekomstige wooncarrière. Feit is dat men zo lang mogelijk in de woning wil blijven wonen of toch zeker in dezelfde
omgeving. Sommige respondenten vinden het jammer dat er weinig tot geen zorgfuncties zijn (i.e.
in de vorm van aangepaste woningen) in de verkaveling. Af en toe zag een respondent hier bijvoorbeeld wel een mogelijkheid toe, maar dan is deze uiteindelijk anders ingevuld, en besluit dit tot
een gemiste kans. De traditionele mantelzorg wordt hier ook aangehaald als optie, maar dit is vaak
omdat men niet op de hoogte is van andere mogelijkheden.
Men hoopt dat de kinderen een woonplaats vinden in de buurt, maar dit wordt duidelijk betwijfeld,
“of ze zouden geluk moeten hebben”. Dat de woning te groot wordt als de kinderen het huis uit zijn
of eventuele mogelijkheden biedt voor een tweede ‘gezin’ om er te wonen, is slechts door één respondent duidelijk aangehaald, temeer omdat zij een zeer grote tuin hebben. Een andere respondent
heeft de vrijgekomen ruimte, sinds zijn kinderen het huis uit zijn, ingevuld als logeerkamer voor de
kleinkinderen en opbergruimte. Daar de grootte van de woningen doorgaans schommelde tussen
klein en middelgroot, stelt dit probleem zich duidelijk in mindere mate. Men heeft ook geen (ingrijpende) verbouwingen gepland voor de toekomst.

woonkost
De respondenten vinden hun woonkost vrij ‘normaal’, dit betreft gemiddeld een 20 % van het netto
gezinsinkomen (voor hen die nog afbetalen). Men is zich duidelijk bewust van de enorme meerwaarde die de grondgebonden woning doorheen de tijd gekregen heeft, allen schommelend tussen
de 200.000 en 300.000 euro. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is. Bij
het voorleggen van de nieuwe woonconcepten werd veelal in de eerste plaats verwezen naar de beperktheid qua mogelijkheden wegens de lopende afbetaling.

DE MOBILITEIT

De verkaveling is zeer goed bereikbaar. Er is een tevredenheid bij de respondenten betreffende de
openbaarvervoervoorzieningen, hoewel die niet gelijkmatig verdeeld zijn over de verkaveling. De
fiets wordt hier veel gebruikt, zowel voor ontspanning, diensten als winkelen. Naar Kortrijk gaat
men zeer vaak met de wagen, doch ook met de trein, het station van Wevelgem ligt immers dicht
bij de verkaveling en kan op grote appreciatie rekenen.

DE RUIMTELIJKE ORDENING

De respondenten kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, maar
kochten hun solitair perceel of woning en zochten individueel een aannemer en architect of deden
het grootste deel van de verbouwingen zelf. Een minimum aan (standaard) verkavelingsverorde-

Grontmij

Hogeschool Gent

WES

XDGA

ningen was van kracht, zoals de nokhoogte, afstand tot de perceelsgrens,… Eén respondent vroeg
een aantal jaar geleden een verkavelingswijziging aan om zijn woonplannen te kunnen uitvoeren en
verkreeg dit zonder veel problemen. Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van
toepassing. Van een geldend BPA/RUP zijn zij niet op de hoogte en weten doorgaans niet wat ze
betekenen, zo ook voor het (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan
hebben de bewoners eveneens nog nooit gehoord, maar van de betekenis kunnen zij zich wel iets
inbeelden. Eén respondent haalde aan dat haar langgerekte tuin eigenlijk voldoende plaats biedt om
aan het einde nog een woning te bouwen, “bijvoorbeeld voor de kinderen”, maar zegt te weten dat
dit niet toegelaten is, wat ze betreurt. Dat de respondenten hun verkaveling, en dus hun buurt, merendeels in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Hun attitude is twijfelachtig tot positief
tegenover de ruimtelijke ordening. Er is een duidelijke onvertrouwdheid te merken met het huidige
planningsera en haar geldende instrumenten, alsook met de huidige projectmatige manier van werken bij het realiseren van verkavelingen.

NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S

het draagvlak voor de woonconcepten
de ‘kangoeroewoning’
Eén respondent vond dit een fantastisch concept. Het koppel had al in deze richting gedacht, omdat
zij een (te) grote tuin hebben nu de kinderen er niet meer in spelen en ook het besef groeit dat de
woning te groot wordt als de kinderen het huis uit zullen zijn. De respondent leek dit een goede
vernieuwende kanshebber voor de verkaveling te vinden. De andere respondenten konden dit eveneens beamen, maar zelf vonden ze dit niet (meer) van toepassing of toekomstmuziek waar ze nog
eens moesten over nadenken. Veel heeft te maken met het niet gekend zijn en louter praktische zaken. Het feit dat men een hechte band heeft met de verkaveling, men hier sowieso wil blijven wonen en men zich bewust is van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, maken de ‘kangoeroewoning’
algemeen tot een kanshebber voor deze case.
de ‘zorgwoning’
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit concept afvraagt. Het grote aandeel gesloten bebouwing in de verkaveling, waaronder bijvoorbeeld het
huis van een respondent, treedt hier ook op als belangrijke hinderpaal. Na duidelijk te stellen dat de
bedoeling van dit concept een brede doelgroep bereiken is (eventueel met overheidssubsidies) en
de onbenutte ruimte tussen de open woningen nuttig aanwenden is (de perceelsgrens en hieraan
gekoppeld ‘niemandsland’ dus concreet bruibaar maken), werd toch een interesse kenbaar. Zoals
bij de ‘kangoeroewoning’ ligt ook hier de lokale genesteldheid van de bewoners aan de basis van
een ‘eventuele’ haalbaarheid, maar het vrij ‘onrealistisch’ overkomen van dit ‘zorgwoning’concept noopt tot een ‘eerst zien en dan geloven’- houding. Men is eerder voorstander van bejaardenwoningen of serviceflats in de verkaveling, dit lijkt voor de respondenten oplossing nummer 1.
de ‘pensioenwijk’
Ook in deze case zijn de respondenten een duidelijke pro- of contramening toegedaan. Slechts één
respondent vindt dit aantrekkelijk, maar algauw blijkt dat hier opnieuw sterk gedacht wordt aan de
groepsgewijze inplanting van bejaardenwoningen in de buurt (wat voorbijgaat aan de reële inhoud
van het concept). De gesteldheid op veelzijdig contact en een heterogeen ‘niet kunstmatig’ woonmilieu, schrijft dit concept min of meer algemeen af.
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de ‘tuingroep’
Gelijkaardige reacties met Mariakerke zijn hier te merken. Het ‘delen’ van ‘persoonlijk’ bezit en de
consequente frustratie en ruzies, alsook privacybehoefte verwerpen dit concept in een eerste vaak
impulsieve reactie. Niettemin spreekt het idee van de grotere tuin voor een lagere kost wel aan en
het zou bovendien extra ‘zuurstof’ in de woonomgeving kunnen brengen. Eén respondent zegt resoluut nee. Maar wanneer dit concreet zou toegepast worden op de eigen situatie, zetten toch ook
de andere respondenten een stapje terug. Dat het in ieder geval niet met iedereen zou lukken, staat
ook hier vast. Men zou dit bijvoorbeeld wel een goede ‘try-out’ vinden voor de nieuwe verkaveling
die gepland is, zodat hetzelfde aantal geplande woningen kan gebouwd worden en een deel van de
groene ruimte open blijft (en eventueel kan aangelegd worden). Het idee van een centraal gelegen
(semi-)publieke ruimte is een sneller aanvaarde variant bij de respondenten.
de ‘privaat beheerde buurt’
Dit concept werd vrij snel afgeschreven, ook na verdere uiteenzetting. Het wordt eerder als afstotend dan aantrekkelijk ervaren. De vrije tijd wordt liever anders aangewend dan aan het reilen en
zeilen van een bewonersvereniging, die volgens sommigen bovendien oorsprong van zinloze discussies en burenruzies kan zijn.

de omkaderende scenario’s
‘Verdichting’ an sich is in deze case niet gewenst, ‘verluchting’ daarentegen is welgekomen. De
‘kangoeroewoning’ lijkt wel een haalbare kaart (hoewel dit dus een ook een vorm van verdichting
is) voor deze erg lokale verkaveling, evenals de inplanting van zorgfuncties in de buurt. Het gemengde karakter van de verkaveling moet gerespecteerd worden, willen de ingrepen op een brede
appreciatie rekenen. De respondenten zijn allen duidelijk genetwerkt in de buurt en beschouwen dit
als een belangrijke positieve factor. Hun gehechtheid aan hun woonomgeving heeft dus eerder betrekking op de sociale en praktische kant dan op de fysieke verschijningsvorm. Van status is hier
niet echt sprake.
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin is een betwijfelde zaak, maar in deze dichtbebouwde case tevens ook een interessante optie voor ‘verluchting’. Wil dit scenario kans op slagen
hebben, dan zal dit uitermate goed aangepakt moeten worden en zal een referentie voor handen
moeten zijn, of een typevoorbeeld in de buurt. Het werken met cul-de-sacs in combinatie met kleinere tuinen en een centrale semi-publieke ruimte, lijkt in ieder geval beter in de smaak te vallen.
Het op grootschalige wijze herstructureren van de huidige woonomgeving wekt in het algemeen
geen interesse. Men ziet zijn woning en eigendom niet als onderdeel van een geheel. De onvertrouwdheid met een projectmatige aanpak en met een eigen situering in een planningscontext is
hier niet vreemd aan.
Vooral de jongere respondenten laten een aantal kansen open m.b.t. sommige woonconcepten naar
de toekomst. Een externe of dwingende factor – zoals een verslechterende gezondheidstoestand of
een faciliterende en stimulerende overheid – zal evenwel duidelijk moeten spelen. Ook een markt
die dergelijke woonvormen aanbiedt, zodat van bij het begín kan beslist worden hierin te stappen,
lijkt een zeer belangrijke sturende factor.
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4.6.3

analyse markt

•

Respondent: “We verkopen ook veel echtscheidingen; er zijn zelfs koppels van 80 jaar die uiteen gaan”.

•

Respondent: “De verkoopbaarheid van woningen is heel goed. Zolang de prijs niet overdreven
is. Ik stel vast dat als ik woningen schat, ik ze duurder verkoop dan wat ze waard zijn. En de
grote woningen worden goedkoper verkocht dan wat ze intrinsiek waar zijn (‘geschat voor verkoop’). Een rijwoning voor € 100.000 à € 150.000, daar ga je bijna niets voor hebben, het zal
heel miniem zijn. En voor wat meer, € 200.000 à € 300.000 heb je al een mooie villa-tje van de
jaren 1970. En dat is drie keer meer waard dat een dergelijke kleine rijwoning. […] De woningen in verkavelingen verkopen nog altijd zeer goed. Ik verwacht dat er door de bouw van appartementen veel te koop gaan komen. Ik merk dat al. Ik heb al verschillende woningen verkocht van mensen die naar appartementen zijn gegaan. Maar de meeste appartementen zijn
nog in opbouw. Wat op de markt is nog sporadisch. De meesten gaan maar verkopen als hun
bouw afgewerkt is.”

•

Respondent vreest voor overaanbod aan appartementen en woningen (zie hoger).

•

Respondent: “We hebben de laatste 2 jaar geen gronden meer verkocht omdat er geen aanbod
is. […] Er is vraag naar. Wat je wel hebt, is dat er sporadisch nog een stuk vrijkomt voor een
rijwoning, een gat tussen 2 woningen. Die komen dat op de markt als er een sterfgeval is. En
de families die gronden hebben, lossen er zo nu en dan een. Ze vrezen waarschijnlijk dat als ze
meer op de markt brengen dat het de prijzen gaan drukken. Het geval waar ik concreet aan
denk was de verkoop om de kinderen financieel wat te steunen. […] Maar de vraag wordt ook
gecreëerd door het aanbod. Als we een grond op het Internet adverteren, dan komt er vraag.
Maar doordat ik de laatste jaren geen grond meer in verkoop heb gehad, weet ik het eigenlijk
niet. Ik heb in de buurgemeente een stuk grond gehad en er was relatief weinig interesse. Het
was wel groot stuk.”

•

Respondent wijst er op dat de ene gemeente de andere niet is. “Vooral Menen is heel speciaal
in de regio. Er ligt zo precies een mentale grens tussen Wevelgem en Menen. De mensen van
Wevelgem willen niet naar Menen en eigenlijk zelfs binnen Wevelgem willen ze niet aan de
kant van Menen gaan wonen. Menen heeft een slechte naam. Een woning die 50 meter over de
gemeentegrens ligt moet ik verkopen als een woning in Wevelgem of ik krijg geen klanten. Of ik
moet de prijzen van Menen vragen, want die liggen lager. Er is een serieus prijsverschil.”

•

Respondent: “Woningen die in de jaren 1960 gebouwd zijn verkopen zeer goed. Het is een
waarheid als een koe dat deze bouwtechnisch van zeer hoge kwaliteit zijn. Ik krijg zelf weinig
prefabs in de verkoop; wat het wel slecht doet zijn de houtskeletbouwwoningen met een baksteen er rond”.

TRENDS

bevolking
•

Respondent: “We hebben een jaar of drie geleden nog wat bouwloten verkocht in de wijk.
Praktisch alles is verkocht. We hebben er ook al enkele woningen verkocht van mensen die wegens ouderdom naar een appartement gaan. In één concreet geval ging het koppel naar Menen
omdat ze van Menen afkomstig waren. De meeste gaan naar een appartement in Wevelgem. De
afgelopen 10 jaar zijn er heel wat appartementen in Wevelgem gebouwd. En de laatste twee
jaar zijn er tien tot dertien blokken gezet. Er was een grote vraag naar appartementen. Vandaag zien we dat er meer woningen van de jaren 1960-1970 verkocht worden van mensen die
naar appartementen gaan. Ik vrees wel dat we naar een overaanbod aan appartementen gaan.
De meeste vertrekkers zijn al gepensioneerd. Ze zijn 70-75 jaar. Ze vinden het nog te vroeg om
naar een rusthuis te gaan. Ze verlaten toch we de te grote woningen. Te groot is een argument
en ook wel veiligheid. En het wordt te kostelijk voor onderhoud”.

•

Respondent: “50% van mijn klanten zijn mensen die hun huis verkopen om naar rusthuis te
gaan. Dit zijn dan de echt oude mensen. Dit is de vroegere generatie. Ik denk dat de nieuwere
generaties rapper de grote woning gaan verlaten. Maar het hangt af van het aanbod: ze moeten kunnen. Velen kunnen geen appartement betalen.”

•

Respondent: “Wie in de plaats komt hangt af van het type villa. In de hogere prijsklasse zijn
dat mensen tussen de 30 en 40 jaar, mensen die al wat kapitaal hebben. In de iets goedkopere
prijsklasse – tot maximum € 200.000 – gaat dat naar jongere mensen. Veel zeer grote verkopen we hier niet. Maar die grote villa die we verkocht hebben – rond de € 500.000 – werd gekocht door mensen die een woning verkocht hadden. In die wijk gaat het doorgaans tussen
€ 250.000 en € 300.000.”

•

Respondent: “Als mensen het financieel aan kunnen anticiperen ze beter op oude dag. Ze kopen
een appartement op jongere leeftijd, verhuren dat een tijd en gaan er dan zelf in. Ik denk dan
ook niet dat er nog zoveel behoefte zal zijn in de toekomst voor bouwgrond omdat er zoveel
naar appartementen zal verhuisd worden. Het zou mij niet verbazen dat er wel eens een overaanbod van gewone woningen zou kunnen kopen. De bevolking groeit zoveel niet meer.“

•

Respondent: “Ik verkoop regelmatig aan mensen die van een andere regio komen. Waarschijnlijk omdat Wevelgem goedkoper is dan bijvoorbeeld Kortrijk. Het is toch vooral het aanbod (en
de prijs) die de vestigingsplaats bepaalt”.

aanbod

BELEIDSASPECTEN

•

•

Respondent: “Wevelgem is een ‘jonge’ gemeente. De verkavelingen zijn pas volgelopen als de
autosnelweg er is gekomen (jaren 1980). Het is dus nog wat te vroeg om veel verkopingen te
zien. Wat gebeurt, is eigenlijk beperkt, hier en daar. Het is niet zo van iedereen gaat daar
weg.”
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Respondent: “De gemeente heeft een belasting op onbebouwde percelen. Heeft mijn inziens
alleen in het begin, bij de invoering, wat effect gehad. Diegenen die de grond niet wilden houden hebben snel verkocht. Andere houden het om op te bouwen of voor hun kinderen.”
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•

Respondent: “Herverkavelen? Je moet toch goed beseffen dat de omgeving belangrijk is. Mensen die een villa kopen of bouwen, kijken daar naar. Een villa op een alleenstaande kavel in
een zone met allemaal rijwoningen verkoopt minder goed dan een gelijksaardige villa tussen
allemaal villa’s. Het zou misschien wel meer mensen op eenzelfde oppervlakte doen wonen,
maar of dat de mensen dat gaan willen, is niet zeker. […] Waarom mensen langs een autosnelweg kopen en daar bouwen? Het zal er goedkoper zijn. Uit ervaring weet ik dat het moeilijk is om dergelijke percelen individueel te verkopen. Wat je vaak hebt is dat het bouwpromotoren zijn die gronden langs autosnelwegen hebben. Zij leveren een totaalproduct af en dat is
vaak interessant voor de klanten. Vandaar dat ze verkopen. Veel jonge mensen willen niet meer
bouwen. Promotoren kijken wat de mensen kunnen betalen en vragen dan zoveel. Kijken niet
naar kwaliteit. Vaak is er veel grond bij. Vaak wordt dat gekocht door mensen die nog iets anders doen. Hobby. Vaak kan je dat alleen nog alleen op dergelijke plaatsen doen. Alles verkoopt. Maar langs een autosnelweg zal goedkoper zijn.”
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4.6.4

analyse lokaal beleid

PLANNINGSCONTEXT

gewestplan
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Het noordoostelijke gedeelte ligt in
woonuitbreidingsgebied.

De ontwikkeling, een forse uitbreiding, van de gemeente Wevelgem, werd op deze wijze opgevat
in deelgebieden met een eigen identiteit en met centrale voorzieningen op wijkniveau. Deze uitgangshouding geeft aan dat de overheid sterker wenste te sturen en ordenen bij de ontwikkeling
van de wijk, een ontwikkeling die tot dan vooral door afzonderlijke verkavelingen invulling werd
gegeven. Ook uit deze concrete planning blijkt, eind jaren zestig, een groter inbreng van de overheid (gemeenten en bouwmaatschappij) bij de realisatie van de wijk.

Het woongebied is gerealiseerd en het overblijvende woonuitbreidingsgebied (met BPA en verkavelingsvergunning) wordt in de komende jaren tot ontwikkeling gebracht.

bijzondere plannen van aanleg

Tijdens de voorbereiding van de opmaak van het gewestplan werd de structuur van de gemeente
Wevelgem verkend en naar de toekomst toe ingevuld. Van belang is de vaststelling dat naast het
centrum van de gemeente nog twee deelparochies concrete vorm aannamen: de Posthoorn, gelegen
in de richting van Menen, en de Wijnberg.

De case is gelegen in volgende BPA’s:
• Moorselestraat A (K.B. 20/01/1981);
• Ezelstraat (K.B. 17/09/1984);
• Wijnberg F (M.B. 01/07/1985).
De centrale delen van de woonwijk Wijnberg worden gevat door bijzondere plannen van aanleg
(Wijnberg – K.B. 17/06/1953 en Nachtegaalstraat – K.B. 25/01/1960). In deze BPA’s wordt vorm
gegeven aan de idee om de wijk een centrum te verlenen, compleet met kerk, ontmoetingscentrum,
school en winkelplein. De centrale invulling komt zo ook in het centrum te liggen van meer excentrisch gelegen verkavelingen die vanaf de jaren vijftig gerealiseerd werden.

verkavelingen
De woonwijk is bedekt met een veelheid en verscheidenheid aan vergunde of vergunde reeds vervallen verkavelingen. Vooral de verkavelingen hebben de ontwikkeling van de wijk gestuurd.
Sommige van deze verkavelingen waren reeds opgestart in de jaren vijftig. In de jaren zestig zijn
grote sociale woonwijken opgericht, allen vrij excentrisch gelegen. De ordening van deze gebieden
is sterk op zichzelf gericht, afhankelijk van de eigendomsstructuur. Dit laatste is een veel voorkomend kenmerk in deze wijk, ook voor wat betreft de private verkavelingen. De wijk is een lappendekken van weinig coherent op elkaar aansluitende fragmenten.
De gemeente Wevelgem beschikt over een ‘verkavelingsverordening voor woningbouw’. Deze
verordening legt een aantal regels vast voor het indienen van verkavelingsdossiers en stuurt inhoudelijk vooral de verplichte aanleg van een minimumoppervlakte groenzone.

Figuur 63. Wijkindeling in Wevelgem (werknotitie gemeente Wevelgem, jaren 1950)
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Figuur 65. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering)

Figuur 64. Overzicht van de vergunde en vervallen vergunde verkavelingen en bijzondere plannen
Figuur 66. Gedeeltelijk overzicht van de geldende verkavelingen
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
gewenste woon- en leefstructuur

Ter hoogte van de Paridaanstraat is het terrein (2,0 hectare) van een voormalige vlasfabriek en bijhorende weilanden in ontwikkeling gebracht. Streefcijfer inzake dichtheid is 20 woningen per hectare (zie figuur: WEV 7).

Het woonbeleid is gericht op volgende doelstellingen:
• Het streven naar een evenwichtig, gedifferentieerd en kwaliteitsvol aanbod
• Optimaliseren van het bestaande woningaanbod
• Prioritair realiseren van wooninbreidingsprojecten en verdichtingsprojecten
• Het streven naar verdichting met een gebiedsgerichte aanpak
• Voldoende aandacht hebben voor de sociale dimensie van de huisvestingsmarkt

beleid op het niveau van de deelruimte ‘Wevelgem’
Wevelgem wordt verder uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Het
centrum van Wevelgem wordt opgewaardeerd en heeft naast een woon-, winkel- en werkcentrum
ook de rol van verzorgend, cultureel en administratief centrum voor Groot-Wevelgem. Wevelgem
voert een stedelijk aanbodbeleid op vlak van wonen en bedrijvigheid.
Rond het centrumgebied bevinden zich de verblijfsgebieden van Wevelgem. In haar ruimtelijk beleid voor deze verblijfsgebieden streeft de gemeente enerzijds naar het verder optimaliseren van de
woon- en leefkwaliteit en anderzijds naar het verdichten van deze verblijfsgebieden. Het optimaliseren moet in verschillende facetten gebeuren: het renoveren, saneren of vervangen van het bestaande woningpatrimonium; een kwaliteitsvolle aanleg van het openbaar domein waarbij het verblijfskarakter wordt benadrukt; een evenwichtige, gerichte verweving van functies met voldoende
lokale voorzieningen; een goed uitgebouwde ontspannings- en groenstructuur, … Daarnaast kunnen deze verblijfsgebieden nog op diverse plaatsen verdicht worden met wooninbreidingsprojecten
door het prioritair benutten van juridisch bestaande effectieve bouwgronden.
Figuur 67. Fasering van de taakstelling in het stedelijk gebied (bron: Wevelgem – Sectorstudie Wonen, april
2004)

nieuwe ontwikkelingen op perceels- en wijkniveau
Het woonuitbreidingsgebied (4,6 hectare) aan de Ezelstraat (gedeeltelijk eigendom van de sociale
huisvestingsmaatschappij) wordt in ontwikkeling gebracht waarbij een dichtheid van ongeveer 25
woningen per hectare wordt nagestreefd. Het gebied is vrij excentrisch gelegen ten opzichte van de
kern van de gemeente en omwille van de nabijheid van de in ophoging gelegen autosnelweg (A19)
is er een onmiskenbare geluidsoverlast. Om deze redenen werd in het kader van het voorstel van
afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk dit gebied niet als een prioritair te ontwikkelen zone voorgesteld. Er is evenwel een goedgekeurd BPA en het uiteindelijke gewestelijk RUP
voor deze afbakening heeft geen gevolg gegeven aan de optie om het gebied niet te ontwikkelen.
Het deel van de sociale huisvestingsmaatschappij is 2,22 hectare groot en is voorzien voor ongeveer 55 eengezinswoningen (zie figuur: WEV 10).
Ter hoogte van de Moorselestraat is een braakliggend terrein van ongeveer 1,1 hectare dat door de
private eigenaars, na enkele tientalle jaren wachten, heden te koop wordt aangeboden. Voor het
gebied geldt een streefcijfer van 20 woningen per hectare (zie figuur: WEV 6).
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De gemeente is omwille van het streven naar een vereenvoudigd beheer van het vergunningenbeleid stelselmatig bezig met het schrappen van verkaveling, waarbij de bouwvoorschriften worden
overgenomen door vigerende BPA’s. Op basis van het decreet van 1999 werden verouderde BPA’s
reeds geschrapt. Het is de bedoeling deze vereenvoudiging en het werken met globalere voorschriften verder uit te werken in nog op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De sociale huisvestingsmaatschappij heeft in de Wijnberg verschillende projecten gerealiseerd. Het
betreft zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en huurappartementen. In het kader van een
algemeen onderhoud en herstel van het woningenpatrimonium van de huisvestingsmaatschappijen
worden de woningen/appartementen aan het Wallaeysplein schrijnwerken en schilderwerken aan de
buitenzijde uitgevoerd. De huisvestingsmaatschappij heeft nog een grondreserve aan de Ezelstraat
die in de komende jaren in samenwerking met de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij
wordt ontwikkeld. Hier wordt een aanbod van sociale kavels, huur- en koopwoningen gerealiseerd
(ééngezinswoningen in rij-, halfopen- of openbebouwing).
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ONTWIKKELINGEN

•

De verdichting tot de het streefcijfer van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (25 woningen
per hectare) heeft de grondprijs opgedreven (tot € 1.750 per m² en meer). De resterende stukken worden opgekocht door ‘bouwfabrieken’ (firma’s als Huyzentruyt, Matexi en Bostoen), die
hun gronden nodig hebben om hun fabrieken te doen draaien. De kost is belangrijker dan de
kwaliteit van de ruimtelijke ordening.

•

De nog onbebouwde tussengronden raken stilaan opgevuld.

•

De vroegere vlasgebouwen worden vervangen door woningen.

•

Eén op drie bouwaanvragen heeft betrekking op de bouw van appartementen. Deze situeren
zich meestal buiten de wijk, in het centrum van Wevelgem.

•

Respondent stelt zich vraag bij de ‘explosie’ van de bouw van studio’s met een oppervlakte van
35 à 45 m². Het gaat meestal over bestaande woningen in het centrum die worden afgebroken
en waar kleine appartementsgebouwen in de plaats voor komen. Dit wordt vergund omdat de
Vlaamse Wooncode 35 m² als woning aanvaardt. Respondent wijst er op dat in Moorsele, een
deelgemeente van Wevelgem, een fabriek is afgebroken en er kamers voor in de plaats gebouwd werden (om te verkopen).

•

Respondent kent geen concrete aanvragen voor kangoeroewoningen in Wevelgem; er wordt
over gesproken maar het lijkt er om één of andere reden niet van te komen.

•

Bestaande woningen in de wijken worden niet opgesplitst, wel vernieuwd (‘verandaarchitectuur’), waardoor inderdaad weinig mensen op grote oppervlakten wonen.

•

Toch blijft de vraag naar woningen in open bebouwing hoog.

BELEID

Figuur 68. Gewenste ruimtelijke structuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem)
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•

Bestaande verkavelingvergunningen staat vol ‘regeltjes’: er is in deze wijk dan ook veel afgeweken en er zijn – niettegenstaande de zware procedure – ook heel veel verkavelingswijzingen
geweest. Deze vertrekken dan steeds vanuit het particuliere geval. Soms golden die wijzingen
één perceel.

•

Ten einde wat structuur in het beleid te creëren, werd eind jaren 1990 een BPA over de wijk
gelegd. Het gevolg hiervan was dat:
o reeds gebouwde woningen tot stand gekomen zijn op basis van de verkavelingvoorschriften;
o nieuwe woningen onder de voorschriften van het BPA vallen.

•

Er is een poging ondernomen om een verkavelingverordening op te stellen, om een minimum
aan groen te garanderen (45 m² per woongelegenheid). Het initiatief is een stille dood gestorven, onder meer wegens het effect op de prijs.
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•

Bij de opmaak van RUP’s worden de bestaande verkavelingsvergunningen stelselmatig opgeheven.

•

Bij nieuwe verkavelingen is 25 woningen per hectare de norm. Er worden terzake geen differentiaties gehanteerd. Trouwens, verkavelaars hebben zich aan de ‘norm’ aangepast en nemen
geen risico’s: ze vragen dus nog alleen verkavelingen aan met die dichtheid.

•

Er wordt nu ook nadrukkelijk gebruik gemaakt van een vooroverleg met de architect; wat een
grote vooruitgang betekent.

•

Wevelgem heeft een progressieve belasting op onbebouwde percelen. Respondent heeft niet de
indruk dat die de verkoop stimuleert.
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4.7.4

uitwerking van voorstellen

THEMA: IDENTITEIT EN OPENBAAR DOMEIN

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• geen dynamiek sinds 20 jaar, wel recente heropleving
• overgedimensioneerde publieke ruimte
• geen samenhang tussen wijkonderdelen
• informeel gebruik van lege percelen

WEVELGEM

Het verleggen van de grens tussen opbaar en privé-domein is een belangrijk element om een nieuwe
dynamiek in de wijk te brengen, de wijkstructuur te verbeteren en eigen initiatieven mogelijk te
maken binnen de wijk.
Het onderzoek zal op vier plaatsen van het openbaar domein voorstellen doen om met behulp van
gerichte ingrepen het openbaar domein te herschalen en om door middel van nieuwe programmatische
invullingen opnieuw identiteit aan braakliggende plekken te geven.
De uitgewerkte details zijn specifieke situaties die op verschillende andere plaatsen als varianten in
de wijk terugkeren. Het detailonderzoek heeft hierdoor een generisch belang voor de wijk.

demografie
• hoog aandeel sociale koop- en huurwoningen
markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• problemen met identiteit en verantwoordelijkheidsgevoel
• verdichting niet gewenst, ‘verluchting’ wel
• vraag naar meergezinswoningen
beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• geen specifiek beleid
Gedurende de afgelopen 20 jaar is van ontwikkeling in de wijk amper sprake geweest. De identiteit
in de Wijnbergwijk wordt gekenmerkt door een hoog aantal sociale koop- enhuurwoningen. Op veel
plaatsen is het openbaar domein overgedimensioneerd en braakliggend.
Een ander kenmerk van de wijk in Wevelgem is het oneigen gebruik van de lege percelen. Een groot
aandeel van de lege percelen wordt voor kleinschalige landbouwactiviteiten gebruikt. Het informele
gebruik van deze percelen geeft een specifiek karakter aan de wijk.

Detail 1: collectieve tussenruimte van sociale huurwoningen
In het noordwesten van de wijk bevindt zich een gebied met sociale huurwoningen. De collectieve
buitenruimte tussen de baksteengebouwen (drie à vier lagen) bestaat uit een hellend grasveld met
een publieke passage. De ruimtelijke relatie van deze buitenruimte met het gelijkvloers van de
gebouwen kan als problematisch beschreven worden: de bewoners schermen zich d.m.v. struiken af,
een verbinding tussen binnen en buiten wordt vermeden.
In plaats van een ruimtelijke verbinding tussen het privé-domein en de collectieve buitenzones
af te dwingen wordt de ruimtelijke scheiding versterkt en wordt het collectief statuut van de buitenruimte in vraag gesteld: het terrein zal ‘herverkaveld’ worden en het collectief statuut wordt op
een minimumpassage (toegang voor de brandweer) gereduceerd. Op nieuwe ‘kavels’ zijn lichte
bebouwingen (tuinhuizen, containers tot kleinschalige ateliers) toegelaten.

Detail 2: straat met eengezinswoningen (1)
De straten en kruipunten in de Wijnbergwijk zijn overgedimensionneerd. Op verschillende plaatsen
is met de herschaling van de rijstroken begonnen (zie bestaande collage). D.m.v. artificiële ingrepen
zoals palen, verkeersborden of wegaanduidingen wordt de straatruimte verkleind. Omdat de initiële
straatruimte reusachtig aangelegd was, ontstaan door deze aanpak aanzienlijke restruimtes tussen de
straat en de rooilijn van de percelen.
Wij stellen voor de grens van het privé-terrein tot tegen de nieuwe straatruimte te verschuiven. De
sociale koopwoningen (met een kleine achtertuin) vinden een mogelijke uitbreiding van hun perceel
langs de voorkant. Het is ook denkbaar dat de nieuwe terreinen niet aan de hiernaast liggende buren
gegeven worden, maar onafhankelijk ontwikkeld worden.

Detail 3: straat met eengezinswoningen (2)
In dit geval is het uitgangspunt – zoals in detail 2 beschreven – een reusachtige straatruimte met
leegstaande percelen langs twee zijden. Door het letterlijk ‘bezetten’ van de straatruimte met
functies (b.v. openluchtzwembad) wordt een generische straat een nieuw herkenbaar referentiepunt
in Wevelgem. De plaatselijke interventies kunnen een motor zijn voor dynamische ontwikkelingen
binnen de wijk. Deze ruimte zou ook kunnen toegevoegd worden aan het naastliggende lege terrein
bij invulling van dit terrein met een woonprogramma.
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Detail 4: centraal plein met kerk
In plaats van steeds in termen van verdichting binnen de wijken te denken wordt hier de
tegenovergestelde hypothese gesteld: een radicale ‘verdunning’. Als wij de stagnerende ontwikkeling
van de laatste twintig jaren als indicatie nemen, dan is elke poging tot dynamisering van de
Wijnbergwijk problematisch. Nieuwe ontwikkelingen blijven artificieel en gaan in tegen de eigenheid
van de wijk.

WEVELGEM

Het concept van verdunning impliceert een wijk waar verstedelijking radicaal tegengehouden wordt
en nieuwe bebouwing verboden is. Op termijn zal de wijk leeglopen en zullen gebouwen gesloopt
worden. Altijd groter wordende lege ruimtes in de wijk worden door lichte, ruimteverslindende
programma’s bezet (bv. schapen- of paardencultuur, bosaanbouw, ecologisch reservaat, enz.).
De eindsituatie van dit verdunningsproces in onvoorspelbaar en paradoxaal: een radicale verdunning
verhoogt het prestige van de plek aanzienlijk en maakt deze juist omwille van zijn lage dichtheid tot
een luxueuze plaats en aantrekkelijk voor nieuwe ontwikkelingen.
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