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Regionale situering
Ruimtelijke Situering
Ruimtelijke situering en feitelijke toestand van het projectgebied
In deze studie worden 3 bedrijven in Bissegem, deelgemeente van Kortrijk geanalyseerd vanuit het
oogpunt van het verkennen van de beweegredenen voor het verweven van wonen en werken.
1.
2.
3.

Malysse-Sterima
Marc Destoop BVBA
Kava Wijnimport BVBA

De ligging van deze sites wordt aangegeven op onderstaande figuren.
Figuur 1: Algemene situering projectgebied met aanduiding van de 3 bedrijfssites (bron NGI 2018)

Deze 3 bedrijven maken deel uit van het bebouwde weefsel van Bissegem, deelgemeente van Kortrijk. In
dit bebouwde weefsel rond de 3 bedrijven zijn de bestaande economische activiteiten in beeld gebracht.
Het projectgebied wordt gevormd door dit geïnventariseerde gebied.
Het projectgebied is gelegen binnen de ring rond Kortrijk (R8) en maakt fysisch deel uit van het stedelijke
weefsel van de kern Kortrijk. Het gebied wordt gekenmerkt door bovenlokale infrastructuur (gewestweg,
spoorweg).
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De feitelijke toestand van het projectgebied wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal kaarten.
Figuur 2: Orthofoto projectgebied met aanduiding van de 3 bedrijfssites (bron Agiv 2017)

Figuur 3: GRB/Percelenkaart projectgebied (bron Agiv 2018)
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Figuur 4: Functiekaart projectgebied (bron bedrijvengids Leiedal 2018)

Deze figuur kwam tot stand op basis van de VKBO waarbij de activiteiten werden gecategoriseerd op basis
van de NACE-codes. Deze figuur toont de sterke aanwezigheid en sterke verwevenheid van economische
activiteiten in het bebouwde weefsel.
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Figuur 5: Openbaar vervoer in het projectgebied (bron De Lijn/Agiv 2017)

Figuur 6: Reliëf projectgebied (bron VMM/Agiv 2004)
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Figuur 7: Watertoets projectgebied (bron VMM/Agiv 2017)
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Ruimtelijke situering van de regio Kortrijk
De regio Kortrijk of Zuid-West-Vlaanderen ligt in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen (zie
figuur 8):
-

ten zuiden van Brugge en Roeselare
ten zuidwesten van Gent
ten noorden van Moeskroen en Doornik (Henegouwen, Wallonië)
ten noordoosten van Tourcoing, Roubaix en Lille (Frankrijk)
ten oosten van Ieper

De regio Kortrijk bestaat uit volgende 13 gemeenten (zie figuur 9):
-

Gemeente Anzegem
Gemeente Avelgem
Gemeente Deerlijk
Stad Harelbeke
Stad Kortrijk
Gemeente Kuurne
Gemeente Lendelede
Stad Menen
Gemeente Spiere-Helkijn
Stad Waregem
Stad Wervik
Gemeente Wevelgem
Gemeente Zwevegem

De regio Kortrijk is gelegen in het grensgebied van Vlaanderen met Frankrijk en Wallonië (zie figuur 8). De
juridische grens valt bovendien samen met de taalgrens. Deze dubbele grens brengt een barrière met zich
mee.
Internationaal gezien beschikt Kortrijk over een grote troef door de ligging langs de E17 en de nabijheid
van de regio Lille-Roubaix-Tourcoing.
De E17 is structuurbepalend op internationaal en Vlaams niveau en verzorgt de belangrijke internationale
oost-west verbinding tussen Nederland (Randstad), België (Antwerpen, Gent) en Frankrijk. Sinds de
totstandkoming van de directe spoorverbinding tussen het Europese vasteland en Engeland (Londen) won
deze oost-west verbinding nog aan belang. Ter hoogte van de regio Kortrijk gaat het in grote mate over
doorgaand bovenlokaal verkeer, met een groot aandeel aan goederenvervoer (vrachtwagens). Aan de
grensovergang met Frankrijk is de multimodale transportzone LAR (weg/spoor) gelegen waar opslag,
overslag en groupage van goederen als activiteiten gelden.
West-Vlaanderen staat onder toenemende invloed van de grootstad Lille (Rijsel). Nu reeds vormen Lille,
Roubaix en Tourcoing één aaneengesloten bebouwd gebied tot in Wallonië (Moeskroen). De nieuwe
troeven waarover Lille beschikt op het vlak van verkeer (HST, de kanaaltunnel) en diensten (Euralille)
hebben Lille op de Europese kaart gezet. De verbinding van Kortrijk via het spoor met Lille en dus ook met
het HST-station is in tegenstelling tot de verbinding via de wegenis momenteel niet optimaal omwille van
de relatief lange reistijd tussen Kortrijk en Lille omwille van de vele tussenstops.
Niet alleen is Kortrijk gelegen vlak nabij de Franse grens, daarenboven grenst Kortrijk rechtstreeks aan de
Waalse provincie Henegouwen. En net zoals de relatie op internationaal niveau met Frankrijk verzekerd is
door de E17, is de noord-zuid relatie met Wallonië op nationaal niveau verzekerd via de A17.
De Leie en de Schelde zijn structuurbepalende waterwegen in Vlaanderen. Beide gekanaliseerde rivieren
lopen parallel met de E17 en maken deel uit van de Boven-Schelde die de verbinding maakt tussen de
Vlaamse havens en het Franse waterwegennet.
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De regio is uitgegroeid tot een van de dichtstbevolkte gebieden in Europa met een dicht netwerk van
kleine steden en dorpen en met een socio-economisch weefsel dat als bijzonder succesvol en lokaal
autonoom kan worden gekarakteriseerd. De drie armaturen van water, spoor en weg hebben elk in hun
eigen periode bijgedragen tot de verstedelijking van deze regio. Dat resulteert vandaag in de westoostgerichte stedelijke band tussen Wervik en Waregem waar de Leie, de spoorwegen en de
autosnelwegen drie parallelle structuren vormen. Dit DNA is het fundament van de stedelijke ontwikkeling
in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ten zuiden van deze verstedelijkte Leieband bevindt zich het ScheldeLeie interfluvium (inclusief de Scheldevallei), dat veel landelijker is gebleven en waar de hoofddorpen van
Avelgem, Zwevegem en Anzegem een belangrijke centrumfunctie vervullen. Noord-zuidgerichte
gewestwegen en het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden beide riviervalleien met elkaar. Hierdoor ontstaat
een wisselwerking tussen deze twee complementaire deelgebieden die Zuid-West-Vlaanderen vandaag
kenmerken en structureren.
De regio Kortrijk laat zich niet eenduidig beschrijven. Ze is niet louter stad of louter platteland maar
vertoont kenmerken van beide en dit vaak op hetzelfde ogenblik. Bruno De Meulder omschreef dit als
Gelijktijdige Landschappen of de gelijktijdige aanwezigheid van een stedelijke, een industriële en een
landschappelijke identiteit in steeds wisselende hoeveelheden (bron: publicatie Leiedal 'Gelijktijdige
landschappen' · gebiedsvisie Kanaal Bossuit-Kortrijk). Het gelijktijdig voorkomen van stad en land, de
organisch gegroeide nevenschikking van wonen, werken en andere functies, veroorzaakt
ontegensprekelijk problemen. Om de gelijktijdige landschappen leefbaar te houden naar de toekomst
dienen we een antwoord te formuleren op belangrijke uitdagingen op gebied van klimaat (neerslag,
warmte, energie), mobiliteit en sociale gelijkheid. Anderzijds stellen we ook vast dat het model van
gelijktijdige landschappen enorme kwaliteiten bezit. De alom nabijheid van open ruimte, de hoge
woonkwaliteit en de eenvoudige toegang tot werkgelegenheid, onderwijs en zorg, vormen een enorme
meerwaarde. Door de specifieke kenmerken van de gelijktijdige landschappen is ook duidelijk dat werken
aan deze uitdagingen geen standaard oplossingen verdraagt. Systemen van collectief vervoer,
afvalwaterzuivering of eenduidige planningskaders blijven niet overeind in deze context. Een op maat
gemaakte aanpak is noodzakelijk.
Door de constante nevenschikking van stad en land is het landschap alom aanwezig. In hun vergelijkende
analyse naar lopende meter contactoppervlakte tussen bebouwd en onbebouwd tonen Bernardo Secchi
en Paola Viganò (2013) duidelijk aan dat Vlaanderen (in hun studie BXL genoemd) in vergelijking met de
Randstad en Parijs een tienvoud van lopende meter contact tussen bebouwd en open heeft. De
verwevenheid van open en bebouwd resulteert in een ruimte waar kleine en grotere korrels bebouwing
afwisselen met groene open plekken, kleine landbouwkavels en andere ongedefinieerde tussenruimtes.
Stad en platteland zijn met elkaar verbonden en nooit veraf. Het erkennen en waarderen van deze
wisselwerking tussen open en bebouwd is noodzakelijk om de kwaliteit ervan te benutten.
Naast gelijktijdigheid en verwevenheid kenmerkt de regio zich door een grote doordringbaarheid. Het
netwerk van verschillende infrastructuren (weg, water, spoor) behoort tot de meest fijnmazige van
Europa. De combinatie met een individueel wagenbezit maakt letterlijk elke vierkante meter van onze
regio bereikbaar. De omschakeling van een individueel wagenbezit naar andere vormen van mobiliteit
zoals watergebonden vervoer, het stijgende aandeel verplaatsingen per fiets, deelsystemen voor
wagens... zal ongetwijfeld een invloed hebben op de doordringbaarheid van onze regio.
De regio Zuid-West-Vlaanderen, is geen klassieke stad in termen van bebouwing of dichtheden. Klassieke
metropolen (Londen, Parijs, New York...maar op een kleinere schaal ook Gent, Antwerpen) creëren hun
stedelijkheid door (hyper)concentratie en een verticale verdichting. Deze kenmerken zijn in Zuid-WestVlaanderen nauwelijks te vinden. Nochtans is de wijze waarop het territorium gebruikt wordt stedelijk te
noemen. De bewoners zijn niet aangewezen op hun eigen stad of dorp maar hebben een ruime keuze aan
voorzieningen en mogelijkheden, gebruiken op een dagelijkse basis het volledige territorium en hebben
eenvoudig toegang tot bovenliggende systemen (HST, vliegtuig...). Maar ondanks de stedelijke manier
van leven, heeft het territorium niet het voorkomen van een klassieke stad. We spreken dan ook van
een horizontale metropool, een stad die gebaseerd is op nabijheid en decentrale voorzieningen eerder
dan op dichtheid en concentratie.
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Deze typische kenmerken van gelijktijdige landschappen, verwevenheid, doordringbaarheid en
horizontaliteit bepalen mee de identiteit, het DNA van de regio. Dit is niet zozeer een probleem, maar
roept wel vragen op hoe hiermee om te gaan naar de toekomst toe. De relatie tussen het landschap en de
bebouwde omgeving staat bij elk van deze kenmerken centraal.

Figuur 8: Algemene situering van de regio - macro (bron: Leiedal)

Figuur 9: Algemene situering – meso: de regio Kortrijk (bron: Leiedal)
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Historische analyse van de regio en het projectgebied
Op basis van historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s en geschreven bronnen schetsen we de belangrijkste
ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties door de jaren heen.

Korte ruimtelijke historiek van de regio
In de publicatie Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk (Bruno De Meulder, Steven
Hoornaert, Karina Van Herck; intercommunale Leiedal en Dexia, Brussel, 2010) wordt deze geschiedenis
van de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Kortrijk uitvoerig beschreven, verbeeld en ook cartografisch
geanalyseerd. Hierna beperken we ons tot een korte ruimtelijke historiek van de regio aan de hand van de
chronologische kaartenreeks tussen 1850 en 2005.
Naast een loutere historische lezing, illustreren deze kaarten en analyse ook wat de verschillende motoren
voor ontwikkeling waren van de regio in het verleden. Van de waterstructuur en productieve
landschappen, naar spoorinfrastructuur en het wegennet, allen brachten zij een nieuwe relatie met de
bebouwde omgeving te weeg en leverden nieuwe typologieën op. Watermolens, stations en
verkavelingen zijn hier producten van.
1850 - Motor 1: water en vruchtbare grond
De steden en dorpen van de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn ontstaan en gegroeid langs de rivieren Leie
en Schelde en de vele beekvalleien. Waar de toegang tot het water en een vlotte overgang over deze
waterlopen mogelijk was en waar de eerste wegen elkaar kruisten, ontstonden nederzettingen die
eeuwenlang een matige groei kenden. Rond 1850 herkennen we een bijna homogeen agrarisch gebied
met Kortrijk, Menen en Harelbeke als drie kleine steden langs de Leie, een patroon van vele kleine dorpen
en verspreide bebouwing en een fijnmazig water- en landwegennet dat alle uithoeken van de regio
ontsluit. De Oostenrijkse steenwegen werden aangelegd in de 18e eeuw en vormen de eerste
grootschalige infrastructuren binnen en naar buiten de regio.
Figuur 10: Ruimtelijke historiek van de regio – 1850 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)

Harelbeke

Kortrijk

Menen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15

1940 - Motor 2: het spoor
Dankzij de aanleg van de spoor- en buurtspoorwegen halfweg de 19e eeuw kende de regio een eerste
grote groeiversnelling. Nabij de treinstations en tramhaltes ontstonden nieuwe stationsbuurten, wijken en
gehuchten. De nieuwe transportmogelijkheden via het spoor of via de gekanaliseerde waterlopen
ondersteunden daarenboven een industriële revolutie met de voor de regio kenmerkende vlasnijverheid,
dakpannenfabrieken en steenbakkerijen. Deze nijverheden werden verweven in kernen en gekoppeld aan
spoorinfrastructuren.
Figuur 11: Ruimtelijke historiek van de regio – 1940 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
1kanaal Roeselare-Leie

1kanaal Bossuit-Kortrijk
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Figuur 12: Ruimtelijke historiek van de regio – 1960 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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1980 - Motor 3: de auto
Na de Tweede Wereldoorlog verstedelijkte de regio Zuid-West-Vlaanderen in een ijl tempo, vooral
ondersteund door de sterk toegenomen automobiliteit. De aanleg van ring- en snelwegen bood de
infrastructurele basis voor de ontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen. Aan de rand van de
historische kernen werden nieuwe stadsdelen en woonverkavelingen gerealiseerd. Deze suburbanisatie is
het gevolg van een sterke demografische groei en een grote economische expansiedrang vanaf de jaren
1960.
Figuur 13: Ruimtelijke historiek van de regio – 1980 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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2005 - Motor 3: de auto
De suburbanisatie zet zich verder door. Het autowegennetwerk wordt nog meer uitgebouwd en de steden
en dorpen worden verder uitgebreid met nieuwe woonverkavelingen en nieuwe grootschalige
bedrijventerreinen. Hierbij aansluitend zorgden de nieuwe fusiegemeenten en diverse (vaak katholieke)
instellingen voor een ruim en kwalitatief aanbod aan gemeenschaps- en vrijetijdsvoorzieningen.
Deze historische lezing verduidelijkt dat veranderende tijden en noden gepaard gaan met
wetenschappelijke ontwikkelingen, die op hun beurt medeverantwoordelijk zijn voor nieuwe motoren
voor de regio. Van de totstandkoming van de scheepvaart en spoor tot het autowegennet. Duidelijk wordt
ook dat de laatste motor, de auto, onveranderd is gebleven de afgelopen decennia.

Figuur 14: Ruimtelijke historiek van de regio – 2005 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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Korte historiek van het projectgebied
Ferraris (1777)
Bissegem is een kleine kern langs de Neerbeek en nabij de Leie. Ter hoogte van het (1) knooppunt van de
wegen richting Kortrijk, Wevelgem en Heule manifesteren zich een aantal gebouwen. Ook op de (2) weg
richting de stad Kortrijk bevindt er zich verspreide bebouwing.
Vooral de Neerbeek en de Leievallei zijn op de kaart sterk aanwezig.
Ter hoogte van Marc Destoop, één van de bedrijfscases, is een hoeve herkenbaar.
Op de andere sites, die van Malysse-Sterima en Kava Wijnimport BVBA, is er nog geen bebouwing
aanwezig.
Figuur 15: Ferrariskaart (1777) (bron: informatie Vlaanderen 2018)

2

1
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Vandermaelen (1846-1854)
Op de kaart is de aanleg van de spoorweg Poperinge-Kortrijk duidelijk afleesbaar. Het is ook duidelijk dat
de verbinding Wevelgem-Kortrijk aan belang wint.
Op vlak van bebouwing is er geen wijziging merkbaar.
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 16: Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846-1854 (bron: informatie Vlaanderen
2018)
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Topografische kaart 1862
Het beeld is op vlak van infrastructuur niet gewijzigd.
De bebouwing neemt wel toe, voornamelijk in de kern van Bissegem.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd:
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 17: Topografische kaart 1862 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1883
Op vlak van infrastructuur valt de aanleg van de verbindingsweg Bissegem-Moorsele (1)op.
De bebouwing neemt verder toe, voornamelijk in de kern van Bissegem (2) maar nu ook langs de
verbindingsweg Bissegem-Kortrijk.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd:
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 18: Topografische kaart 1883 (bron: NGI)

1

2
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Topografische kaart 1948 – luchtfoto 1952
Zowel op vlak van bebouwing is er een grote verandering te merken. Dit heeft zijn oorsprong in de
industriële revolutie.
Naast concentraties aan industriële activiteiten was de industrialisatie van de streek ook nauw verbonden
met de agrarische economie en was er een sterke functionele verweving van ‘wonen’ en ‘werken’ door de
thuisnijverheid. Deze verbondenheid drukte zich ruimtelijk uit door een sterk verspreid economisch
patroon dat een verspreide verstedelijking induceerde. Na de eeuwwisseling evolueerde de vlasnijverheid
naar een meer gedifferentieerde textielsector (tapijt, confectie…).
Langsheen de wegen en nabij de kern van Bissegem is de oprichting van verschillende
nijverheidsgebouwen te merken. Tevens is er een verdere opvulling van de bouwblokken met
aaneengesloten arbeiderswoningen te merken. De kern is nog goed herkenbaar. Langsheen de invalwegen
begint de bebouwing uit te waaieren. Ook richting het station en rond het station neemt de bebouwing
toe.
Voor wat de sites betreft:
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA vormt het einde van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de sites van Malysse-Sterima is er nog geen bebouwing aanwezig

Figuur 19: Topografische kaart 1948 (bron: NGI)
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Figuur 20: Luchtfoto 1952 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1961
De topografische kaart van 1961 laat een verdere toename van de bebouwing zien. De bebouwing langs
de invalswegen neemt toe. Ten oosten van de kern van Bissegem en ten zuiden van het station (1)
beginnen grotere nijverheidsgebouwen op te duiken.
Voor wat de sites betreft:
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de site van Malysse-Sterima ten zuiden van de Bissegemsestraat is er voor de eerste maal de
aanwezigheid van grootschalig nijverheidsgebouw waar te nemen. Op de andere sites is er nog
geen bebouwing.

Figuur 21: Topografische kaart 1961 (bron: NGI)

1
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Topografische kaart 1974 – luchtfoto 1973
Hier vallen voornamelijk de uitbreiding van woningen aan de rand van de kern op. Er ontstaan
verschillende nieuwe verkavelingen ten noorden en ten zuiden van de kern.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd.
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de site van Malysse-Sterima ten zuiden van de Bissegemsestraat is er voor de eerste maal de
aanwezigheid van grootschalig nijverheidsgebouw waar te nemen. Op de andere sites is er nog
geen bebouwing.

Figuur 22: Topografische kaart 1974 (bron:NGI)
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Figuur 23: Luchtfoto 1973 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1993 – luchtfoto 1989
Op deze kaart en luchtfoto is te zien dat de R8, de ring rond Kortrijk (1) (gedeeltelijk) is aangelegd.
Het projectgebied bevindt zicht aan de binnenkant van de ring.
De bebouwing neemt verder toe. Voor het wonen verschijnen er bijkomende verkavelingen. Ook de
bedrijfsgebouwen nemen toe. Het betreft dan voornamelijk nieuwe grootschalige gebouwen aan de rand.
In de kernen blijven de kleine nijverheidsgebouwen bestaan alhoewel er hier en daar al vervangen worden
door woningen of andere activiteiten.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd.
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Voor de sites van Malysse-Sterima verschijnen er, naast de reeds aanwezige bebouwing ten
zuiden van de Bissegemsestraat, nu ook grootschalige gebouwen ten noorden van de
Bissegemsestraat en langsheen de Zonnekestraat

Figuur 24: Topografische kaart 1993 (bron: NGI)

1
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Figuur 25: Luchtfoto 1989 (bron: NGI)

1
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Luchtfoto 2018
De verdere uitbreiding van de bebouwing heeft zich verder gezet. Er is een feitelijke aaneengroeiing te
zien van Bissegem met Kortrijk.
Figuur 26: Luchtfoto 2018 (bron: NGI)
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Economisch profiel van de regio en de stad
Vlasgeschiedenis
Kortrijk
De vlasnijverheid vormt een rode draad doorheen de sociale en economische geschiedenis van Zuid-WestVlaanderen. De industrie drukte zijn stempel op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen,
zwingelarijen en vlassershuisjes tegen.
De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart. Als reactie op de
landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-West-Vlaamse boerenzonen zich toe op
de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een uniek economisch netwerk van
fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand. De streek was niet alleen een teeltgebied
voor vlas maar dankte vooral haar reputatie aan de specifieke productie van de vezels. De nabijheid van
Leie en Mandel lieten het roten, het blootstellen van de plant aan water zodat de vezels loskomen, in
stromend water toe. Deze werkwijze garandeerde hoogwaardige witte vezels met een grote buitenlandse
afzetmarkt. In Kortrijk verrezen buitenlandse exporthuizen. De vlasarbeid bracht een grote welvaart naar
de streek, de Leie kreeg de naam Golden River, de streek staat nog steeds gekend als het Texas van
Vlaanderen. In 1930 bevond 85 procent van de Belgische vlasnijverheid zich aan de boorden van de Leie
en de Mandel, in 1947 beschikte de streek over 98 procent van de Belgische rootcapaciteit. (Bron: erfgoed
zuidwest & Brecht Dewaele, Vlasparlee, Brugge, 2013)
Bissegem - Meensesteenweg
-

In 1846 werd de Meensesteenweg geplaveid, die was nodig voor het vlasvervoer met paard en
kar
Kort erna kwam Bissegemplaats met twee herbergen, het centrum had zich verplaatst van de Leie
naar de Meensesteenweg
Bissegem was het centrum van de vlasnijverheid
Het verenigingsleven kwam op gang (duivenclub, fanfare, fietsclub…)
Vlassers kwamen naar Bissegem om handel te drijven, veel luxueuze herbergen ontstonden
o In 1912 was er per 19 inwoners een café
In de jaren zestig waren er handelszaken vanaf Bissegemplaats tot aan de Kava, stoffenwinkels,
kruidenierszaak, slagers, bakkerij…

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
32

Figuur 27: Postkaart Bissegem (2e helft 20e eeuw) (bron: beeldbank Kortrijk)

Socio-economische factoren Zuid-West-Vlaanderen
-

-

-

-

Werkloosheidsgraad: 4,8% (Vlaanderen: 6,5%, Kortrijk: 6,7%)
o Werkzoekenden: 6.579 (- 7,1% vergeleken met maart 2017, Kortrijk: 2.332)
▪ Meer dan de helft zijn laaggeschoolden
▪ Kortrijk: bijna de helft allochtonen
Industrialiseringsgraad was 7% in 2016 (Vlaanderen: 5,9%)
Ondernemersgraad was 12,2% in 2016 (Vlaanderen: 10,6%)
Aantal vacatures gemeld aan VDAB in maart 2018: 12.990 (+ 25,2%, Vlaanderen: + 11,9%,
Kortrijk: 4.696, + 13%)(toename ten opzicht van 2017)
o Vooral uitzendopdrachten
Faillissementen arrondissement Kortrijk 2017: 178 (laatste drie jaar stabiel)
Aantal stopzettingen van een onderneming Kortrijk 2016: 450
West-Vlaamse starters op hoogste niveau sinds 2007 (6% stijging t.o.v. 2016)
o In arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt waren in 2017 3.744 starters.
o Aantal oprichtingen van een onderneming Kortrijk 2016: 687
Woon-werkverkeer in Kortrijk:
o 21% met de fiets (16% in Vlaanderen)
o 42% doet er 15 minuten of minder over (meer dan in rest van Vlaanderen, 24%)

Samen Werken voor Werk - Analyse arbeidsmarkt 2016
RESOC Zuid-West-Vlaanderen (dit omvat de 13 gemeenten van de regio Kortrijk) maakte begin januari
2017 een analyse van de arbeidsmarkt. Samengevat waren dit de belangrijkste kenmerken:
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Vraagzijde:
-

-

Een hoge werkgelegenheid: 78,1 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Dit is aanzienlijk hoger
dan op Vlaams niveau (68,1%) en hoger dan in West-Vlaanderen (73,2%).
De grootste tewerkstelling wordt gerealiseerd in de tertiaire sector (37,19%) gevolgd door de
quartaire (32,39%) en de secundaire sector (30,07%). De tewerkstelling in de tertiaire sector
kende een sterk stijgende trend van 14,7%, een trend die sterker is dan gemiddeld in WestVlaanderen
(+ 10,8%) en Vlaanderen (+ 8,9%). De regionale tewerkstelling in de quartaire sector tekende een
lichte stijging op van 0,6% en steeg hiermee trager dan gemiddeld in West-Vlaanderen (+ 2,4%)
en Vlaanderen (+ 5,8%). Bekijken we de sectoren meer in detail, dan zien we dat de grootste
tewerkstelling in de regio in de quartaire sector gerealiseerd wordt in de menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gevolgd door het onderwijs. In de tertiaire
sector worden het meest mensen tewerk gesteld in de administratieve en ondersteunende
diensten en in de secundaire sectoren zorgen de bedrijfstakken metaal en bouw voor de grootste
werkgelegenheid.
Niettemin kent de regio een relatief sterke vertegenwoordiging van de industriële sectoren.
Met een aandeel van 30,07% worden in regio Zuid-West-Vlaanderen verhoudingsgewijs meer
mensen tewerkgesteld in de secundaire sector dan in West-Vlaanderen (26,57%) en Vlaanderen
(22,29%). Niettegenstaande de relatief sterke vertegenwoordiging van de industriële sectoren in
de regio, kent de tewerkstelling in de secundaire sector de voorbije jaren een dalende trend.

Aanbodzijde:
-

-

-

-

Begin 2015 telde Zuid-West-Vlaanderen 285.509 inwoners. Prognoses voorspellen tegen 2025
een toename van 0,28% van het aantal inwoners, een aangroei die lager ligt dan gemiddeld in
West-Vlaanderen (+ 1,75%) en in het Vlaamse Gewest (+ 3,98%).
Van alle inwoners in Zuid-West-Vlaanderen in 2014, waren er 172.501 op beroepsactieve leeftijd
waarvan 133.121 (77,2%) zich aandienen op de arbeidsmarkt. Het overgrote deel, zijnde 124.644
of 72,3% heeft ook effectief een betaalde job. Hiermee heeft Zuid-West-Vlaanderen een hogere
werkzaamheidsgraad (72,3%) dan gemiddeld in Vlaanderen (69,5%) en West-Vlaanderen (71,7%).
Zuid-West-Vlaanderen kent een positief pendelsaldo: we verwelkomen meer pendelaars uit
andere regio’s dan dat er pendelaars vertrekken om buiten de regio te werken.
Een specifieke vorm van pendel is grensarbeid. Bijna 80% van de Franse grensarbeiders die in
Vlaanderen komen werken, is tewerkgesteld in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien merken we al
sinds 2005 een geleidelijke stijging van het aantal Franse grensarbeiders.
In 2016 waren gemiddeld 7.861 inwoners of 5,8% van de beroepsbevolking van Zuid-WestVlaanderen werkzoekend. Hiermee lag de werkloosheidsgraad in de regio even hoog als
gemiddeld in West-Vlaanderen (5,8%) maar beduidend lager dan gemiddeld in Vlaanderen
(7,5%).

Algemeen werd gesteld dat er twee grote uitdagingen zijn voor de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt:
•
•

Een krappe arbeidsmarkt met een grote vraag naar arbeidskrachten en moeilijk in te vullen
(knelpunt)vacatures
De aanwezigheid van een moeilijker bemiddelbare groep werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt (bron: Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017)

Detailhandel in Bissegem (Bron fiche Locatus, 2017):
-

-

Er zijn 104 handelspanden in Bissegem
o 22,8% leegstand, vooral branche uitzonderlijke goederen (hoogste percentage in
Kortrijk)
In het kernwinkelgebied Bissegem zijn er 52 handelspanden
o Waarvan 37,8% leeg staat
Er zijn drie soorten winkelgebieden
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o
o
o

Het centrum (11 panden verdwenen in 10 jaar, 400 m² WVO)
Verspreide bewinkeling (5 panden weg, 4 bij, 4.000 m² WVO minder)
Baanconcentratie Meensesteenweg (9 winkels waarvan 8,5% leegstand, in 10 jaar
3 panden minder, 550 m² extra WVO)

In Centrum Bissegem zijn er 41 commerciële panden. 15% of 6 van de panden worden uitgebaat onder
ketennaam, enkel in de dienstensector. 13 panden of (32%) huisvesten diensten, 11 panden (27%) worden
uitgebaat als handelspand, 11 panden (27%) herbergen een horecazaak. 5 of 12% van de panden staan
leeg. Cultuur sport en ontspanning neemt 1 pand in.
Centrum Bissegem heeft een groot aandeel horeca, ondermeer ten dienste van de zakelijke service
bevestigt. Bissegem heeft bovendien een ontmoetingscentrum en een sportcentrum. Daarnaast beschikt
Bissegem over een bedrijvencentrum in de kern en is gelegen bij de internationale (zaken)luchthaven
Kortrijk-Wevelgem. Dit zijn belangrijke troeven voor de volledige regio Kortrijk en voor de deelgemeente
op zich.
Centrum Bissegem telt 982 m² WVO. Het grootste deel (436 m², 44%) wordt ingenomen door In/Om Huis,
dit gaat om drie panden. Dagelijkse goederen nemen 245 m² of 25% in van de WVO. De leegstand neemt
20% of 195 m² in (5 panden). Overige detailhandel (6%) en Mode en Luxe (5%) nemen de rest van de WVO
in.
Centrum Bissegem is een klein kerngebied dat wordt doorgesneden door de Meensesteenweg. Hierdoor
bestaat er een hoge mobiliteitsdruk, die nog wordt versterkt door de baanwinkelconcentraties in
Wevelgem.
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Bestaand aanbod aan bedrijventerreinen
Als we de spreiding binnen de regio van de bedrijventerreinen bekijken dan stellen we volgende zaken
vast:
-

-

Het zwaartepunt van bedrijvigheid in de regio ligt in de verstedelijkte Leie-as.
De meest grootschalige bedrijventerreinen zijn gekoppeld aan de autosnelwegen (E17, A17) en
de R8. Ook de nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling en planning zijn autogerichte
ontwikkelingen.
Er is een opvallend grote spreiding van kleine bedrijventerreinen.

Het ruimtelijk patroon van het ondernemen in de regio bevat verschillende elementen:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

De grootschalige bedrijventerreinen voor in hoofdzaak grote en middelgrote bedrijven,
gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het hogere vervoersnet
(autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/ spoorweg)
De gemengde bedrijventerreinen voor zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven
Een aantal specifiek bestemde bedrijventerreinen
(kantorenpark/wetenschapspark/watergebonden bedrijvigheid/transportzones...). (Voor
gedetailleerde cijfers rond watergebonden bedrijvigheid kunnen we verwijzen naar de studie
Transport bis)
De bedrijventerreinen die voorbehouden zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, gekend als de
KMO-zones of lokale bedrijventerreinen
Veel paarse sproeten: kleinere geïsoleerde niet-collectief aangelegde bedrijfssites (vaak voor één
of enkele bedrijven)
Een verweving van ondernemingen in bebouwde kernen

Figuur 2829: Spreiding van bestemde bedrijventerreinen binnen de regio (bron: Geopunt)
E17

A17

R8

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36

Figuur 30: Spreiding van bedrijventerreinen in ontwikkeling binnen de regio (bron: Geopunt)

Figuur 3132: Spreiding van bedrijventerreinen in planning binnen de regio (bron: Geopunt)
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Ruimte om te ondernemen in regio Kortrijk: weinig of geen bijkomende behoefte
Om de krapte of ruimte voor economische ontwikkeling te duiden wordt verwezen naar het eindrapport,
‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’ opgemaakt door de provincie
West-Vlaanderen.
West-Vlaanderen werd eerst ingedeeld in economische subregio’s. in Zuid-West-Vlaanderen zijn er
2 subregio’s te beschouwen: subregio Kortrijk en subregio Waregem. Het projectgebied is gelegen in de
subregio Kortrijk.
Conclusies voor West-Vlaanderen
Op basis van de confrontatie vraag –aanbod zijn er noden in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem.
Naar nood voor bijkomende ruimte voor bedrijvigheid werd volgende conclusie genomen:
-

Om een antwoord te kunnen bieden op de economische dynamiek is er nood aan 430 ha netto of
559 ha bruto aan bijkomende ruimte:
o 200 ha netto (of 260 ha bruto) om de behoefte op korte termijn in de subregio’s op te
vangen
o 230 ha netto (of 299 ha bruto) om vanuit de provincie een antwoord te bieden aan de
economische dynamiek en naar die subregio’s waar de geraamde behoefteberekening
onderschat is. Dit moet ook de provincie in staat stellen om te zorgen dat er in 2027 een
voldoende aanbod is.

Conclusies voor subregio Kortrijk
De subregio Kortrijk bestaat uit de gemeenten Wevelgem, Kuurne, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en
de steden Kortrijk, Harelbeke, Wervik en Menen.
Het resultaat van de inschatting van de vraag over de periode 2017-2027 binnen de subregio Kortrijk
bedroeg 135 ha, waarvan 57,4 ha voor lokale bedrijvigheid en 77,6 ha voor regionale bedrijvigheid.
Het aanbod in de subregio Kortrijk bedraagt 79ha (toestand 1/1/2017) waarvan:
-

Effectief aanbod (percelen die effectief worden aangeboden aan ondernemers): 50,9 ha
Effectief potentieel aanbod (aanbod waarvan vaststaat dat deze percelen de komende 10 jaar op
de markt komen): 28,1 ha

Tevens lopen er planinitiatieven voor 67 ha.
Met andere woorden is er volgens deze studie voldoende aanbod voor de vragen van bedrijven. Dit
betekent ook dat er voor de subregio Kortrijk geen beroep kan gedaan worden op het reservepakket van
West-Vlaanderen (zie beslissing Vlaamse regering op 22/12/2017).
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De rol van de
gemeente/intercommunale/provinciaal
beleid
Planningscontext
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Kortrijk als regionaalstedelijk gebied en onderdeel van het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’
Kortrijk wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als regionaalstedelijk gebied.
Regionaalstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake
bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te
vangen.
Kortrijk maakt tevens deel uit van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “regio Kortrijk”. Dergelijke
netwerken zijn door hun ligging en samenhang van infrastructurele, ecologische, functioneel- en/of fysiekruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor Vlaanderen.
De ‘regio Kortrijk’ bestaat uit de stedelijke gebieden Roeselare, Kortrijk, Menen en Waregem, waarbij de
twee eerstgenoemde stedelijke gebieden regionaalstedelijke gebieden zijn. Waregem is een
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en Menen een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau.
De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk
netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen.
In stedelijke netwerken moeten ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden en voor het
buitengebied in onderlinge samenhang uitgewerkt worden. Voor Vlaamse netwerken is dit een
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Structuurbepalende functies van het buitengebied hebben een
belangrijke plaats en rol binnen het stedelijk netwerk.
Kortrijk als economisch knooppunt
Als regionaalstedelijk gebied is Kortrijk geselecteerd als economisch knooppunt. In deze voor Vlaanderen
strategische locaties worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft bepaald dat van de nieuwe bedrijventerreinen 76 tot 81% moet
worden voorzien als lokaal en regionaal bedrijventerrein in de economische knooppunten en 24 tot 19%
als lokale bedrijventerrein in de gemeenten buiten de economische knooppunten.
Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen voorkomen binnen beide categorieën.
Regionale bedrijventerreinen worden in regionaalstedelijke gebieden afgebakend door het Vlaamse
Gewest. Lokale bedrijventerreinen kunnen door de gemeente worden afgebakend, rekening houdend met
het beschikbare aanbod.
Kortrijk t.o.v. lijninfrastructuren
Binnen het RSV wordt geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet door het functioneel categoriseren van de wegen. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan
ofwel de bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de
verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. Op basis hiervan wordt een
onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen.
Hoofdwegen en primaire wegen worden op Vlaams niveau afgebakend.
De A14 (E17) en de A17 zijn geselecteerd als hoofdweg in functie van de internationale verbinding van
Vlaanderen en het zeehavengebied van Zeebrugge met Noord-(Oost)-Frankrijk. De A19 (van klaverblad
A17/A19 tot R8) en de R8-noord (van A19 (Kortrijk-West) tot aansluiting 3 (Kortrijk-Oost)) zorgt voor de
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ontsluiting van Kortrijk op nationaal niveau. De parallelle ligging van de lijninfrastructuren, E17, spoor en
Leie zijn kenmerkend voor de Vlaamse ruimtelijke structuur.
Het station van Kortrijk is als hoofdstation structuurbepalend voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.
Directe spoorverbindingen zijn er met Roeselare-Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel. Er is één
internationale spoorverbinding voor zowel personen- als goederenvervoer: Antwerpen-Gent-KortrijkRijsel. Rond de hoofdstations wordt een hogere dichtheid en de lokalisatie van personenvervoer-gerichte
activiteiten zoals kantoren en diensten nagestreefd. De verbindingen Brussel-Kortrijk, Antwerpen-GentKortrijk-Rijsel en Oostende-Brugge-Kortrijk-Rijsel worden geselecteerd als hoofdspoorwegen voor het
personenvervoer. Op de verbinding Kortrijk-Brussel en de verbinding Kortrijk-Rijsel is een
snelheidsverhoging noodzakelijk. De verbinding Zeebrugge-Brugge-Gent-Moeskroen-Rijsel wordt
geselecteerd als onderdeel van het hoofdspoorwegennet voor goederen. Het traject Gent-Kortrijk-RijselChunnel is één van de varianten voor de verlenging van de IJzeren Rijn.
De Leie is van belang als waterweg. De Leie en het afleidingskanaal van de Leie zijn geselecteerd als
hoofdwaterweg. De Leie verbindt, samen met de Schelde, de Noord-Franse waterwegen met de
belangrijkste waterwegen in het internationaal waterwegennet. Voor het optimaliseren van de verbinding
van het Kortrijkse met het internationaal waterwegennet wordt de doortocht van Kortrijk op 1.350 ton
gebracht. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de vervoersfunctie van de Leie verder te ontwikkelen.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal Roeselare-Leie zijn secundaire waterwegen. De secundaire
waterwegen vervullen op Vlaams niveau geen belangrijke vervoersfunctie. Ze zijn ruimtelijk wel
structurerend voor hun omgeving.
Het buitengebied
De Leie maakt deel uit van het netwerk van rivier- en beekvalleien dat structuurbepalend is voor
Vlaanderen.
Figuur 33: Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur in het RSV (bron: GRS Kortrijk)
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Figuur 34: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk met de aanduiding van de deelplannen naar
thema (bron: GRS Kortrijk)
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Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22
april 2010 heeft de Deputatie beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen.
Op 11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan goedgekeurd.
Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid
Naar gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid toe is Kortrijk, gezien zijn selectie als regionaalstedelijk
gebied, eveneens geselecteerd als economisch knooppunt en dus van essentieel belang om nieuwe
investeringen aan te trekken. Het aanbodbeleid richt zich in stedelijke gebieden niet alleen tot de
endogene ontwikkelingen en clustervorming maar ook tot nieuwe bedrijfsactiviteiten en moet gevoerd
worden in verhouding tot het schaalniveau van het stedelijk gebied. Voor regionaalstedelijke gebieden
dient de visievorming te gebeuren tijdens het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied door
het Vlaamse Gewest. Over het pakket bedrijventerreinen voor regionaalstedelijke gebieden heeft het
Vlaamse Gewest bevoegdheid.
Gewenste structuur van verkeer en vervoer
Naar gewenste structuur van verkeer en vervoer wordt er gekozen voor een verdere subcategorisering
van de secundaire wegen in drie types (I, II en III). Voor het projectgebied is volgende selectie van belang:
Secundaire weg I:
-

Ringweg R8

Secundaire weg II:
-

Meensesteenweg N8

Figuur 35: PRS West-Vlaanderen (bron: PRS West-Vlaanderen)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
42

De Leieruimte
Het verstedelijkte gedeelte van Kortrijk is opgenomen binnen de Leieruimte. Deze ruimte omvat de
verstedelijkte Leieband tussen Wervik en Waregem. De parallelle lijninfrastructuur van de gekanaliseerde
Leie, de spoorlijn, de autoweg E17 en de steenweg N8 en N43 bepalen in grote mate deze lineaire
ontwikkeling. De steden Kortrijk, Waregem en Menen hebben een belangrijke verzorgende rol.
Door de stedelijke ontwikkeling zijn de openheid en de natuurlijke kwaliteiten van de Leievallei
systematisch teloorgegaan. De ruimte heeft een grensoverschrijdend aspect naar het Rijselse. Op
Europees niveau wordt de dynamiek van de regio Kortrijk-Rijsel erkend.
De Leieruimte wordt gezien als een complementaire en/of ondersteunende schakel tussen de Vlaamse
zeehavens en het Rijselse, dat in belang toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening. Hierbij
wordt gestreefd naar dynamische economische ontwikkelingen en naar een kwalitatieve leefomgeving.
Volgende elementen zijn beleidsbepalend voor deze ruimte:
-

-

-

-

-

De Leie als multifunctionele drager versterken, waarbij de keuze van de vestigingslocaties voor
watergebonden activiteiten moet worden afgewogen tegenover de natuurlijke en recreatieve
kwaliteiten van de Leie.
In- en uitritcomplexen van hoofdwegen (E17-A17) ter hoogte van stedelijke gebieden als
(potentiële) knooppunten voor regionale bedrijvigheid uitbouwen. Het secundaire wegennet is
gericht op versterkte ontsluiting.
De ontwikkelingen in grensoverschrijdend perspectief ondersteunen. Zo moeten de
ontwikkelingsmogelijkheden voor logistieke en distributie-activiteiten worden bekeken op het
niveau Vlaanderen, rekening houdende met het stedelijk netwerk regio Kortrijk en het
vernoemde grensoverschrijdend stedelijk netwerk.
De stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen als knooppunten voor ontwikkeling
ondersteunen, waarbij extra aandacht dient te worden besteed naar de inrichting van het
openbaar domein en naar groen in de stedelijke omgeving.
De groene longen in de Leieband vrijwaren. De schaarse aaneengesloten open ruimten moeten
strikt gevrijwaard blijven van bebouwing. De open-ruimteverbindingen zijn eveneens
structurerend voor de lintontwikkeling aan de N8 en de N43.

Figuur 36: Leieruimte in het PRS West-Vlaanderen (bron: PRS West-Vlaanderen)
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk
Visie op de gewenste economische structuur
Ook op economisch vlak wil Kortrijk zijn positie van centrumstad binnen een grensoverschrijdende regio
waarmaken. Daarom is het belangrijk dat er een aanbod is aan ruimte voor bedrijven. Dit aanbod moet
verscheiden zijn om in te kunnen spelen op de verschillende vragen en rekening houden met de
draagkracht en het bereikbaarheidsprofiel van de plek.
Doelstellingen
De gewenste ruimtelijke economische structuur van Kortrijk vertrekt van een aantal doelstellingen
aangaande ruimtegebruik, aanbod en bereikbaarheid.
Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik wordt vooropgesteld. Dit wordt waargemaakt door te streven naar
verwevenheid van economische activiteiten in het stadsweefsel, effectieve invulling, verdichting en
optimaler gebruik van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.
Een gedifferentieerd aanbodbeleid
Een actief aanbodbeleid moet zorgen voor een permanent aantal vestigingsmogelijkheden voor de
verschillende soorten (boven)regionale en lokale economische activiteiten.
Revitalisering van de binnenstad en de centra van de deelgemeenten
Kortrijk wil de negatieve spiraal van vergrijzing, ontvolking, leegstand en onveiligheid waarmee tal van
centrumsteden geconfronteerd worden, tegengaan en ombuigen door het voeren van een actieve
economische politiek.
Het juiste bedrijf op de juiste plaats
Het bereikbaarheidsprofiel van de locatie en het mobiliteitsprofiel van de activiteit moeten op elkaar
worden afgestemd. Dit vraagt een gericht locatiebeleid.
Verder uitbouwen van de kleinhandelsactiviteiten
Het uitgebreid handelsapparaat, zowel in de binnenstad, de kernen als in de concentratiegebieden voor
grootschalige kleinhandel worden verder uitgebouwd zodat Kortrijk zijn rol als centrumstad in Zuid-WestVlaanderen waarmaakt.
Focussen op lokale economische activiteiten in het buitengebied
Een vitaal buitengebied vraagt een gezond en evenwichtig economisch weefsel. Daarom wordt een beleid
gevoerd dat gericht is op het maximaal behoud van de bedrijven ter plaatse, het gebiedsgericht oplossen
van de problematiek van de zonevreemde bedrijven en het voorzien van de nodige ruimte voor
herlokalisatie binnen de randvoorwaarden van de structuurplannen van de hogere planniveaus.
Bissegem als randstedelijke kern
Het gebied omvat de deelgemeenten Heule, Bissegem, Marke en de kleine kern Watermolen. Deze
randstedelijke kernen zijn een belangrijk onderdeel van de stad. Ze hebben een hoog voorzieningenniveau
en vormen de basis voor de verdere kerngebonden ontwikkeling van het gebied. In de gewenste
ruimtelijke structuur worden ze verder behandeld als min of meer autonoom functionerende
leefgemeenschappen.
Volgende doelstellingen worden nagestreefd:
-

Versterken van het centrum door herinrichting van het openbaar domein en het weren van
doorgaand verkeer op de invalswegen
Uitwerken van de beekvalleien als belangrijke groene en ecologische linten
Streven naar een gerichte verweving van functies
Het versterken van de woonfunctie door het realiseren van nieuwe woonprojecten aansluitend
bij de kern en door reconversie van bedrijfsgebouwen tot woningbouw
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Voor Bissegem gelden specifiek volgende doelstellingen:
Problematiek van de doortocht
Het openbaar domein in het centrum van de gemeente werd recent heraangelegd. Gezien de lijnvormige
aanwezigheid van centrumactiviteiten langs de Meensesteenweg is de problematiek van de doortocht
ruimer dan die van het centrum. Door de aanleg van de N328 wordt een functieverlaging van de N8
mogelijk. Bij heraanleg wordt de aandacht gelegd op de verkeersleefbaarheid en niet op de doorstroming.
Centrumversterking
In Bissegem zijn er geen woonprojecten voorzien op vrijliggende binnengebieden. Een beperkte afwerking
langs de Oliemolenstraat is voorzien. De woonfunctie in Bissegem wordt verder op peil gehouden door het
op de markt brengen van onbebouwde percelen. Ook in Bissegem zijn de nodige openbare voorzieningen
aanwezig. Voor de uitbreiding van het voetbalveld wordt de nodige ruimte gereserveerd. In het voorstel
van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is een concentratie van grootschalige
detailhandel voorzien langs de N8, ten zuiden van het vliegveld. Verder wordt de kleinhandel
geconcentreerd in het centrum van de kern. De verdere versnippering van de kleinhandel langs de N8
wordt afgeremd.
De Neerbeekvallei als groene corridor
De Neerbeekvallei wordt verder ontwikkeld als groene corridor die het centrum van Bissegem verbindt
met de Leievallei. Deze zachte as verbindt het ontmoetingscentrum met Bissegem-Plaats en de Rietput.
De voetgangers- en fietsersdoorgang loopt door tot aan de Leievallei.
Centrumversterking
De bestaande voetgangers- en fietsersdoorgang parallel aan de Gullegemsesteenweg, die BissegemPlaats verbindt met het Vlaswaagplein, kan dienen als ruggengraat voor nieuwe activiteiten en functies,
zoals wonen en openbare functies. Dit is een gewenste ontwikkeling op langere termijn. De bestaande
activiteiten in de bedrijfsgebouwen kunnen voorlopig blijven. Tussen de Neerbeek en de R8 is reeds een
groenzone aangelegd. De resterende open ruimte wordt verder als groenzone aangelegd.
Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven
In de omgeving van het station en langs de gewestweg bevinden zich concentraties van relatief
grootschalige bedrijven. Volgens het gewestplan van Kortrijk zijn ze ingetekend in een zone voor
milieubelastende bedrijven. Deze bedrijven worden bevestigd.
Ghellinckpark
De open ruimte ten noorden van Bissegem wordt aangelegd als groenzone voor de omliggende bewoners.
Door het maken van een verbinding met het randstedelijk groengebied de Bergelenput op het
grondgebied van de gemeente Wevelgem, en met de oostelijke woonwijken (via de N328), kan dit gebied
een belangrijke meerwaarde betekenen voor dit deel van de stad. De ruime reservatiestrook van de N328
maakt het mogelijk de groenstructuur verder door te trekken over het volledige traject van de N328
(gracht, restgronden worden groenzones, waterbuffering...).

Lokaal bedrijventerrein Kruiskouter
Zoals opgenomen in het “voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk” (nota mei
2000) wordt in Bissegem een lokaal bedrijventerrein gerealiseerd tussen N8, R8 en Leievallei.
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Figuur 37: Gewenste economische structuur – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)

Figuur 38: Gewenste ruimtelijke structuur – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)
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Figuur 39: Gewenste ruimtelijke structuur - deelruimte – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)
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Regionale ruimtelijke visie voor het land van Leie en Schelde
In 2018 heeft Leiedal in nauwe samenwerking met de lokale besturen (de 13 gemeenten van de regio
Kortrijk), de provincie en Vlaanderen een regionale ruimtelijke visie opgemaakt.
Hierbij werd niet zozeer gezocht naar de omvang van de ontwikkelingskansen, maar naar de potentiële
integratie en het duurzame karakter van de ruimtelijke transformaties op korte en langere termijn.
Kortom, een spoor dat veeleer gericht is op kwaliteit en continuïteit, in plaats van louter op kwantiteit.
De regiovisie bouwt een nieuw toekomstbeeld voor de regio van Leie en Schelde als antwoord op
belangrijke uitdagingen. De vragen die zich stellen zijn meervoudig. Hoe kan de regio zich duurzaam
ontwikkelen? Heeft de grenspositie van de regio t.o.v. Noord-Frankrijk en Wallonië ook ruimtelijke
gevolgen? Hoe gaat de regio om met de klimaatuitdagingen? Hoe behouden en versterken we de kwaliteit
van de woon- en werkomgeving zonder haar karakter van een horizontale metropool te verliezen? Hoe
kan de regio attractief blijven voor starters en jonge gezinnen zonder bijkomende inname van de open
ruimte? En hoe kunnen slimme ruimtelijke strategieën de regio daarbij helpen?
De regionale ruimtelijke visie heeft geleid tot een strategisch kader voor ruimtelijke ontwikkelingen met
drie krachtlijnen binnen het kader van klimaat als motor voor nieuwe ontwikkelingen:
Kwalitatief ontwikkelen van het blauw-groen netwerk
Versterken van kernen en stedelijk netwerk
Activeren van productieve landschappen
De regionale visie is niet enkel een ambitieus collectief engagement, het is evenzeer gericht op de
concrete realisatie en onderlinge afstemming van verscheidene acties en investeringen waarbij die naast
financiële ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Het gaat hierbij, ongeacht het bestuursniveau,
zowel om publieke acties en investeringen als om private initiatieven. En net daarom kiezen we voor een
gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak, waarbij we ruimtelijke projecten willen realiseren op basis van
co-creatie en coproductie.
De ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde wil niet bindend maar wel verbindend zijn:
-

tussen sectoren en schaalniveaus op basis van een geïntegreerde benadering
tussen droom en daad, tussen denken en doen, tussen verbeelding en vertaling
tussen lokale en bovenlokale besturen, tussen burgers en beleid, tussen bedenkers en gebruikers
tussen generaties

Om tot een gedragen visie te komen op de verschillende beleidsniveaus werd een participatietraject
afgelegd met alle betrokken partners. Recent werd de regiovisie door de gemeenten en steden van ZuidWest-Vlaanderen bekrachtigd. En er zijn samenwerkingsovereenkomsten in de maak met het Vlaams
Departement Omgeving en de Provincie om de regiovisie gezamenlijk uit te voeren.
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Figuur 40: Ambities en krachtlijnen van de regionale ruimtelijke visie voor het land van Leie en Schelde
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Juridische context
Overzicht
Type plan

Omschrijving

Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt
het plangebied grotendeels onder in: woongebied,
woonuitbreidingsgebied, gemengd woon- en industriegebied,
gebieden voor milieubelastende industrieën, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, gebied voor
dagrecreatie, parkgebied en natuurgebied.

BPA

BPA Bissegem nr. 056
BPA Bissegem nr. 064

RUP

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied
Kortrijk definitief vastgesteld.
Het plangebied ligt integraal binnen de afbakening van het stedelijk
gebied. Binnen het plangebied liggen ook het deelplan van het
stedelijk woongebied Oliemolenstraat en het deelplan “Biezenveld Paters Mote”.

Bouwkundig erfgoed,

In het plangebied bevinden zich enkele beschermde monumenten:

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten

Het station van Bissegem
Ensemble van arbeiderswoningen
Hof te Bissegem: boerenwoning en balstenen brug
Daarnaast zijn er ook verschillende gebouwen opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed.

Buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen verschillende buurtwegen.

Waterlopen (categorisering)

De Leie = bevaarbare waterloop
De Neerbeek = beek categorie 2

Herbevestigd agrarisch gebied

/

VEN-gebied, IVON-gebied

Leievallei

Vogelrichtlijngebied

/

Habitatrichtlijngebied
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Figuur 41: Gewestplan (bron: RWO/AGIV 2011)

Figuur 42: Overzicht BPA’s (bron: Leiedal 2018)
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Figuur 43: Overzicht RUP’s en BPA’s (bron: Leiedal, giswest, Geopunt)

Figuur 44: Onroerend erfgoed in het projectgebied (bron: Geopunt)
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Figuur 45: Atlas der buurtwegen voor het projectgebied (bron: informatie Vlaanderen 2018)

Figuur 46: VEN-gebied (bron: ANB/AGIV 2012)
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Figuur 47: Habitatrichtlijngebied (bron: ANB/AGIV 2013)

Figuur 48: Afbakening natuurlijke en agrarische structuur (bron: departement Omgeving)
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Specifiek beleid naar ondernemingen
Beleidsplan Leiedal: inzetten op reconversie
In haar beleidsplan 2013-2019 zet Leiedal ondermeer in op het voorzien van ruimte voor ondernemen.
In het creëren van fysieke ruimte voor ondernemen moet op korte termijn bijzondere aandacht besteed
worden aan de realisatie van gronden en sites voor KMO’s. De 60 ha bruto voor KMO’s in de pijplijn
moeten snel bouwrijp gemaakt worden om het huidig tekort aan beschikbare kavels te verhelpen. Parallel
zal via inbreiding, herbestemming, reconversie en hergebruik gezocht worden naar nieuwe ruimte voor
bestaande en nieuwe vormen van KMO’s.
Leiedal realiseert het aanbod aan fysieke ruimte door eigen realisaties maar ook via samenwerking met
andere publieke en private partners waar dit een meerwaarde oplevert. Leiedal schaart zich daarbij ten
volle achter het regionaal objectief om tegen het einde van de beleidsperiode 60% van de uitgifte van de
ruimte voor ondernemen in de regio te realiseren uit hergebruik, reconversie en verdichting. Dit objectief
kan bereikt worden door leegstaande en onderbenutte sites na herinrichting opnieuw uit te geven,
gecombineerd met het verdichten van bestaande zones en het stimuleren van de vlotte doorverkoop van
leegstaande panden door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en transparant te maken. Als
belangrijke aanbieder van ruimte om te ondernemen wenst Leiedal dan ook 60% van haar eigen netto
uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting te halen.

Visie op de ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen en de regiovisie
In 2015 is er een visie op de ruimtelijk-economische structuur voor Zuid-West-Vlaanderen uitgewerkt.
Deze visie werd mee opgenomen in de regionale ruimtelijke visie voor de regio. Het accent ligt hier op het
duurzaam activeren van ondernemen in de regio.
De beschikbare ruimte om te ontwikkelen is eindig. Binnen dit ruimtelijk economisch patroon staat
duurzaam her(gebruik) van de bestaande ruimte voor ondernemen dan ook voorop.
Het ruimtelijk patroon van het ondernemen in Zuid-West-Vlaanderen bevat heel wat bedrijven. Om een
gezonde mix van bedrijfsactiviteiten te behouden willen we deze bestaande bedrijvigheid in de toekomst
verzekeren:
•

•
•

•

Bij de grootschalige bedrijventerreinen, gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het
hogere vervoersnet (autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/spoorweg) staat het behoud van de
grote schaal voorop. We willen de beschikbare ruimte voor grote en middelgrote bedrijven
immers zo veel mogelijk consolideren. Hiervan kan er beperkt worden afgeweken in
uitzonderlijke gevallen (bvb. kleinere bedrijvigheid in een overgangszone naar een
woonomgeving).
Bij de gemengde bedrijventerreinen wordt gestreefd naar een mix voor zowel kleine, middelgrote
als grote bedrijven.
In de regio zijn er ook enkele specifiek bestemde bedrijventerreinen, die worden voorbehouden
voor een bepaald type bedrijvigheid of ondernemerschap: bvb. kantorenzones, transport- en
distributiezones, zones voor luchtvaartgebonden activiteiten of watergebonden bedrijvigheid,
kleinhandelszones. Dit vraagt een specifieke bestemming en inrichting op maat.
Op het gewestplan, in bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn
sommige (delen van) bedrijventerreinen enkel voorbehouden voor kleine en middelgrote
bedrijven, ook wel gekend als KMO-zones of lokale bedrijventerreinen. Het betreft meestal vrij
recente of zelfs nog te ontwikkelen bedrijvenzones. De bestaande regelgeving kan behouden
blijven.

Bijkomend vragen een aantal verouderde bedrijventerreinen om revitalisatie. Voor de oudere
bedrijventerreinen in de regio (bvb. Gullegem-Moorsele, Wevelgem-Zuid, Harelbeke-Zuid, LAR, MenenGrensland, Kortrijk-Noord, Hoogweg-Klingstraat Wervik) worden stappen ondernomen voor een
herinrichting van het openbaar domein (met voldoende ruimte voor waterberging). Dit kan extra
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stimulansen bieden om ook private bedrijfspercelen her in te richten en te vernieuwen en om leegstaande
en onderbenutte bedrijfspercelen her in te vullen. Bij het revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen
streven we niet alleen naar een kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein (onder meer met
nieuwe fietsvoorzieningen), maar ook naar een hogere beeldkwaliteit van gebouwen en omgevingsaanleg,
een hoger ruimtelijk rendement (onder meer door te stapelen en vormen van multifunctioneel en
collectief ruimtegebruik) en naar ruimte voor hernieuwbare energie.
Bestaande bedrijventerreinen zijn ook vaak nog te weinig intensief bebouwd: bedrijfsgebouwen met
slechts één bouwlaag, groot ruimtebeslag van het autoparkeren op maaiveld... Door sterker in te zetten
op het verdichten van de bestaande bedrijventerreinen kunnen we zuiniger en intensiever omgaan met de
beschikbare ruimte om te ondernemen en kunnen we voorkomen dat nog veel nieuwe open ruimte moet
worden aangesneden. Vooral in de hoogte kunnen we nog ruimtewinsten boeken: bvb. door het stapelen
van bedrijfsruimten waar de activiteiten dit toelaten. En bij het parkeren kunnen ook gegroepeerde
oplossingen (al dan niet gestapeld) ruimte besparen.
Naast de bedrijventerreinen verspreid over onze regio, ligt een lappendeken van ‘paarse sproeten’. Een
paarse sproet definiëren we als een zone, die op het gewestplan of via een bijzonder plan van
aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd werd als (milieubelastende) industriegebied of zone voor
bedrijvigheid en die één of enkele bedrijven huisvest, maar die niet als een bedrijventerrein collectief
werd aangelegd. Deze paarse sproeten, soms heel groot, soms klein, liggen her en der verspreid over de
regio, vaak verweven met andere functies, maar ook in de open ruimte. Voor deze sproeten hanteert de
regio in de toekomst het basisprincipe van ‘paars blijft purper’, weliswaar gekaderd binnen de
beleidslijnen van kernversterking en nabijheid van activiteiten. Er wordt in eerste instantie ingezet op sites
gelegen in kernen en sites die deel uitmaken van het stedelijk netwerk. De afgelopen jaren werden deze
sites vaak monofunctioneel herbestemd voor woningbouw. Deze evolutie is om verschillende redenen
niet wenselijk. Er is immers geen behoefte aan bijkomend juridisch aanbod voor wonen. Voor
ondernemingen daarentegen wel. Vanuit het principe “paars blijft purper” willen we een maximale
prioriteit geven aan het herinvullen van verlaten, leegstaande bedrijfssites met nieuwe (eventueel meer
kleinschalige) bedrijfsactiviteiten, indien ze ruimtelijk goed kunnen worden verweven met hun omgeving
en indien ze qua ontsluiting goed gelegen zijn. Dit ruimtelijk beleid vraagt wel steeds maatwerk, waarbij
het herbestemmen naar niet-economische activiteiten enkel zal worden toegelaten mits een grondige
afweging en motivatie. Voor slecht gelegen sites zou nog een stap verder kunnen worden gegaan en
worden nagedacht over een herstructureringsstrategie op regionale schaal (gekoppeld aan verhandelbare
bouwrechten). Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen paarse sproeten in het landelijk gebied te
ruilen voor bouwmogelijkheden in het stedelijk netwerk of dorpskernen. Met deze strategie wordt het
verder bestendigen en activeren van dergelijke sproeten (met de daaraan gekoppelde nefaste impact)
tegengegaan en wordt actief ingezet op het vrijwaren van de open ruimte. Ondertussen zijn er reeds
verschillende mooie voorbeelden van reconversieprojecten van paarse sproeten gerealiseerd in de regio:
Waregem Transvaal, Lendelede Nelca, Bellegem Emdeka, Waregem Groenbek, Lauwe Bramier, Deerlijk
Deknudt, Heirweg Douterloigne… Bij herinvulling van grootschalige sproeten moet er voldoende ruimte
worden behouden voor grotere bedrijven, omdat het opdelen naar kleinere bedrijfspercelen een quasi
onomkeerbaar proces is en hierdoor een tekort ontstaat aan ruimte voor grotere bedrijven. De
reconversie van het bedrijventerrein Zwevegem De Blokken vormt hierbij een goed voorbeeld.
Verder wordt ingezet op de activering van het bestaande juridisch bestemde aanbod aan
bedrijventerreinen. Ondertussen worden reeds heel wat stappen ondernomen om de bestemde
bedrijventerreinen uit te rusten met de noodzakelijke infrastructuren en bouwrijp op de markt te brengen
(bvb. uitbreiding Kortrijk-Noord, Zwevegem Losschaert, Evolis Kortrijk-Harelbeke, LAR-Zuid).
Daarnaast worden via lopende planningsprocessen nog effectieve bijkomende bestemmingen voor zowel
grote, middelgrote als kleinere bedrijven voorzien. Het aansnijden van deze greenfields is noodzakelijk om
een antwoord te kunnen bieden op de ruimtebehoeften op langere termijn.
Zo wordt een bijkomend aanbod aan bedrijventerreinen voorzien in Waregem en Menen/Wervik in kader
van de afbakening kleinstedelijke gebieden. Recent werd vanuit het Vlaamse reservepakket
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bedrijventerreinen nog bijkomende hectare bedrijvigheid toegewezen aan de subregio Waregem (dit zijn
de gemeenten Deerlijk en Anzegem en de stad Waregem gelegen binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen
en de gemeenten Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke) (VR12/22/2017). Het is nu aan de Provincie
West-Vlaanderen om, in overleg met de betrokken gemeenten, voor dit bijkomend aanbod
locatieonderzoek en concrete terreinvoorstellen (via opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen) uit te
werken. Deze terreinvoorstellen zijn af te toetsen aan de randvoorwaarden in het RSV en worden
ingekaderd binnen de regionale krachtlijnen van deze visie. De inrichting van bedrijventerreinen moet ook
gebeuren conform een aantal ruimtelijke principes/randvoorwaarden zoals zuinig ruimtegebruik, verplicht
benutten ondergrondse oppervlakte, inzetten op hernieuwbare energie, multimodale ontsluiting…
Figuur 49: Ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen (bron: Leiedal)
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Streekpact RESOC Zuid-West-Vlaanderen: topregio voor de maakindustrie
Het opzet van het 'Streekpact 2013-2018 Samen grenzen verleggen' bestaat erin om de doordachte
streekvisie te vertalen naar concrete strategische en operationele doelstellingen. Die vinden we in het
Streekpact terug onder de vorm van de zeven hefboomprojecten en de daaraan gekoppelde deelacties.
Eén van die 7 hefboomprojecten is: Topregio voor de creatieve maaksector. Dit hefboomproject wil ZuidWest-Vlaanderen verder uitbouwen tot een topregio voor de creatieve maakindustrie, en omvat
meerdere doelstellingen:
Regio Zuid-West-Vlaanderen had decennialang een sterke uitstraling als welvarende regio. De
eigenschappen die dit imago onderbouwden, zijn nog steeds in het streek-DNA verankerd:
ondernemerschap, creativiteit, veerkracht en durf tot innovatie. Deze eigenschappen dienen te worden
gestimuleerd door een open, faciliterend regionaal economisch beleid gericht op samenwerking tussen
overheid, ondernemersveld, onderwijs en inwoners. Dit samenwerkingsmodel kan als een krachtige
hefboom dienen en Zuid-West-Vlaanderen laten uitgroeien tot een topregio op het vlak van het Nieuw
Industrieel Beleid.
Om de typische kenmerken van de streek volop te kunnen inzetten in een regionaal sociaal-economisch
beleid, dienen de krachten maximaal te worden gebundeld. Daartoe wordt het West-Vlaamse concept van
de Fabriek voor de Toekomst gebruikt: het uitbouwen van een samenwerkingsverband van
complementaire partners uit zowel overheid, onderwijs als de ondernemerswereld, waarbij elke partner
bereid is de eigen sterktes, expertise, middelen en netwerken in te zetten om het hefboomproject te
helpen realiseren.
Het hefboomproject dient ook een sterke combinatie van zowel inhoudelijke als materiële acties te
omvatten. De regio biedt al heel wat ‘mentale’ ruimte en impulsen voor ondernemerschap en creativiteit,
maar dit moet worden onderbouwd door een regionaal beleid op het vlak van fysieke ruimte voor
ondernemers, onder de vorm van zowel innovatieve reconversie als introductie van nieuwe, duurzame
huisvestingsmogelijkheden.
Het uitgebreide partnership en de sterke combinatie van zowel inhoudelijke als materiële acties moeten
ondernemers extra overtuigen om zich in de regio te vestigen en/of blijvend te verankeren. Door het
ondersteunen en versterken van de regionale troeven moet Zuid-West-Vlaanderen haar reputatie van
ondernemende regio waar het goed wonen, werken, ondernemen en studeren is, opnieuw ten volle
kunnen waarmaken en uitgroeien tot een voorbeeld van het Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen.
Door de krachten te bundelen en samen met actoren uit overheid, onderwijs/onderzoek en
ondernemingen een inhoudelijk en materieel ondersteunend sociaal-economisch beleid uit te bouwen op
maat van de regio, krijgen ondernemers in Zuid-West-Vlaanderen maximale kansen op opstart en
doorgroei tot sterke, individuele Fabrieken van de Toekomst.
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Beleid kleinhandel
Strategisch commercieel plan handel en horeca stad Kortrijk
De Gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde in zitting van 14 november 2016 het Strategisch
Commercieel Plan voor Handel en Horeca (SCP) goed. Het strategisch commercieel plan is een belangrijk
hulpmiddel voor de opmaak van een detailhandelsbeleid voor de stad. Het geeft inzicht in de feitelijke
situatie en de evolutie van de detailhandel in de stad. Daarnaast beschrijft het ook de toekomstige en
gewenste situatie en acties die kunnen ondernomen worden om deze situatie te bereiken. Dit plan kan de
basis vormen voor de beoordeling van toekomstige inplantingsvragen, het biedt een argumentatie bij deze
beoordeling en vereenvoudigt de besluitvorming.
Bissegem is aangeduid als buurtverzorgende kern. In een buurtverzorgende kern vinden we vooral
functioneel winkelen terug, het runshoppen. De dagelijkse goederen overheersen in dit type van kernen,
met een verweving van horeca. Doorslaggevende argumenten voor de consument om dit type kernen te
bezoeken zijn de makkelijke bereikbaarheid (te voet, per fiets of met de wagen), de goede service,
kwaliteit en het persoonlijke contact. De service dicht bij huis onderscheidt dit type van kernen en maakt
ze aantrekkelijk voor de lokale bewoners.
Figuur 50: Afbakening kerngebied Bissegem (bron: stad Kortrijk)
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In het Strategisch commercieel plan handel en horeca stad Kortrijk zijn een aantal doelstellingen en acties
opgenomen.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kernversterking
Zo veel als mogelijk handel en horeca concentreren binnen kerngebieden.
Zo worden deze kerngebieden aantrekkelijker voor de consument en ondernemers die er zich
willen vestigen. Uitbreidingen en bijkomende commerciële vestigingen buiten kerngebieden,
kunnen niet rekenen op de steunmaatregelen die gelden binnen de kerngebieden.
De bedrijvige kern
Commerciële oppervlakten moeten hier niet perse door detailhandel of horeca worden ingevuld.
Op deze locaties moeten we gaan voor een verwevenheid met andere activiteiten zoals
freelancers, dienstverlenende bedrijven, vrije beroepen…
Ondernemingsvriendelijke stad
Aanbodoptimalisatie
Kwalitatieve uitstraling van panden en het openbaar domein
Versterken van de beleving
Versterken van comfort i.f.v. toegankelijkheid en kindgerichtheid
Innovatie

Kortrijk Zaait
Kortrijk Zaait ondersteunt jonge, startende ondernemers en werd opgestart in 2014. De stad sluit
overeenkomsten af met eigenaars van leegstaande commerciële panden. De eigenaar krijgt vrijstelling van
leegstandsheffing en biedt het pand aan tegen uitzonderlijke voorwaarden. De gebruiksvergoedingen
liggen een stuk lager dan de normale huurprijzen en er wordt niet gewerkt met een traditioneel
handelshuurcontract (3-6-9), maar met een gebruiksovereenkomst die maximaal 1 jaar kan lopen. Op die
manier kan een ondernemer een project of concept laagdrempelig testen in een handelspand. Na de
Kortrijk Zaait testperiode moeten eigenaar en ondernemer beslissen of ze een verdere overeenkomst,
doorgaans een handelshuurovereenkomst, afsluiten voor het verdere gebruik van het pand.
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Analyse per bedrijf
Situering van de 3 bedrijven
De drie bedrijven zijn gelegen binnen de stadskern van Kortrijk, in de deelgemeente Bissegem:
1.
2.
3.

Het bedrijf Malysse-Sterima bestaat uit 3 deelvestigingen, waarvan 2 gelegen langs de
Bissegemsestraat en een 3e in de Zonnekestraat
Het bedrijf ‘Destoop Marc BVBA’ is gelegen langs de Meensesteenweg 110 a
Het bedrijf ‘Kava Wijnimport BVBA’ is gelegen langs de Brouwerijstraat

De 3 bedrijven zijn op vlak van functie, schaal en graad van verweving verschillend. De schaal is bepaald
door naar de bedrijven te kijken als korrels in de omgeving. Is de korrel groot ten opzichte van de omgeving,
dan is wordt het gezien als een XL-schaal. De verwevingsgraad gaat dan over de verweving tussen wonen
en werken en al dan niet op hetzelfde perceel.
Case

Functiegroep

Schaal

Verwevingsgraad

Sterima-Malysse

Bedrijvigheid

XL

Deels: geen wonen op
perceel zelf, omringd door
bedrijven en woningen.

Marc Destoop BVBA

Bedrijvigheid

S

Ja: omringd door woningen
en wonen op perceel zelf

Kava BVBA

Kleinhandel

S

Ja: omringd door woningen
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Malysse-Sterima

(bron: UHasselt)

Situering en historiek
Situering
Het bedrijf Malysse-Sterima is een specialist in de processen en diensten voor textielbeheer, sterilisatie
van medisch instrumentarium en logistiek voor de gezondheidssector.
Malysse-Sterima is een familiale onderneming actief in België en Nederland en is al meer dan 50 jaar
actief.
Historiek
1951: overname van de kleine zelfwasserij Rodenbach in Bissegem
1968: van privélinnen naar verwerking ziekenhuiswas, introductie huurlinnensysteem
1972: oprichting Sterima
1975: start centrawas, specifieke service voor rust- en verzorgingstehuizen, start thuiszorg
1980: oprichting Vlietra
1981: wasserij zonneglans wordt Malysse, nieuwe industriële wasserij in Heule
1990: nieuw Sterima gebouw in Bissegem
1990: start tweede industriële wasserij in Geraardsbergen
1992: overname LT Medical in Aarschot, Samenwerking UZ Leuven
1999: oprichting nieuwe wasserij in Villers-le-bouillet nabij Luik, verdere uitbouw en professionalisering
2002: 50-jaar Malysse-Sterima
2006: 1e ziekenhuis samenwerking rond sterilisatie met Jan Yperman
2009: start sterilisatie in Alkmaar Medical logistic center
2010: CSA-platform Bissegem – introductie steriele aanlevering en reprocessing leeninstrumentarium
2010: Nieuwbouw Residential
2013: Overname CSA-activiteiten ziekenhuizen AZ Delta (campus Menen) en Chirec
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Figuur 51: Situering (bron: Leiedal)
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Ruimte
Het bedrijf is een multi-sitegroep
Het bedrijf Malysse-Sterima is actief in België, Nederland en Noord-Frankrijk en heeft aldus verschillende
vestigingen.
Het beslissingscentrum ligt in Bissegem.
Deelvestigingen in Bissegem
Malysse-Sterima heeft 3 deelvestigingen:
-

Bissegemsestraat 74 Heule (Malysse)
Bissegemsestraat 85 Heule (Malysse Residential)
Zonnekestraat 13 Bissegem (Sterima)

Ruimtebeslag
Op onderstaande kaarten wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in
% de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (34,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (23,6%)
De onbebouwde ruimte (41,6%)

Figuur 52: Ruimtebeslag (bron: Leiedal)
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Ruimtelijke verwevenheid
De 3 sites bevinden zich allen in de gewestplanbestemming voor bedrijvigheid.
De site langs de Zonnekestraat is een site die op zichzelf staat.
De 2 andere sites maken deel uit van het bebouwde weefsel van Bissegem. Ze liggen tegen het gemengde
woonweefsel aan en vormen een grotere korrel in hun omgeving.
Het bedrijf ligt aan een verbindingsweg tussen Kortrijk en Menen, dichtbij een woonkern. Dit is belangrijk
omdat het personeel in een laagbetaalde sector werkt, en dus makkelijk met het openbaar vervoer of de
fiets naar het werk moet kunnen.
Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
-

Bissegemsestraat 74 (gebouwd in 1980):

Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

2015/00301/K

Maken van 2
poortopeningen in
de voorgevel van
een bestaand
bedrijf

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
3/08/2015 Vergund

20020292

Uitbreiden en
herinrichten van
de verharding, het
hersitueren van
de mazouttanks
en pompinstallatie
en het inrichten

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
5/02/2003 Vergund
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van een
wasinstallatie
voor
vrachtwagens

-

19790278

Bouwen van een
woning

Zonneglans

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
6/09/1979 Vergund

19791401

Uitbreiden
autobergplaats

Raoul Verleye

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
27/09/1979 –
Vergund

2008/00411

Uitbreiden van
een bestaand
bedrijfsgebouw,
renoveren
bestaande gevel
en aanleggen
nieuwe parking

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
16/09/2008 Vergund

Bissegemsestraat 85 (gebouwd in 1967):
Intern
nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

19900111

Bouwen
technische ruimte
voor klimatisatie>
inrichting

Cleppe &
Claerbout NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
12/04/1990 - Vergund

19901051

Vergroten
bestaande poort

Cleppe &
Claerbout NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
9/02/1990 - Vergund

19951491/K

Wijzigen van de
gevels

Malysse Service
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
9/11/1995 - Vergund

19950333

Verbouwen van
een stapelruimte
tot bureau

Malysse Service
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
23/11/1995 - Vergund

19950137

Slopen van
woningen en
bureaugebouw

Malysse Renting
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
15/06/1995 - Vergund

19950180

Bouwen van
overdekte
laadkaaien

Malysse Renting
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
29/06/1995 - Vergund
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19801428

-

Herstellen
fabrieksgebouw

Sion Tapis

Onbeslist

College van
burgemeester en
schepenen: - Niet
beoordeeld

Zonnekestraat 13 (gebouwd in 1988)

Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

20010235

Plaatsen van een
bovengrondse
dubbelwandige
mazoutopslagtank

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
18/07/2001 Vergund

19890231

Bouwen burelen bij
bestaand bedrijf

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
6/07/1989 Vergund

19951225/K

Aanleggen van een
parking

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
19/10/1995 Vergund

19950379

Uitbreiden van het
bedrijf met
werkplaats,
overdekte
stapelplaats en
watertank

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
18/01/1996 Vergund

19870338

Bouwen
stockageruimte en
dialyt productie

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
14/08/1987 Vergund

19880005

Bouwen
stockageruimte,
verpakkingsruimte...

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
10/03/1988 Vergund

2013/00076

Aanleggen van een
waterbuffer

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
27/05/2013 Vergund

Toekomst
Het bedrijf heeft de wens om zijn activiteiten verder te centraliseren in 1 gebouw.
Bij voorkeur blijft men in Bissegem.
Als er wordt uitgebreid op de huidige locatie aan de Bissegemsestraat valt de parking voor de
vrachtwagens weg.
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Milieu
Milieuvergunningen
Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
-

-

Bissegemsestraat (voor beide panden):
o milieuvergunning loopt van 2/10/2008 t.e.m. 2/10/2028
o 5/05/2011 – aktename van een kleine verandering
Zonnekestraat:
o milieuvergunning loopt van 13/05/2009 tem. 13/05/2029

Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
2012-2014 - Klacht betreft activiteiten Bissegemsestraat aangaande mobiliteit: aanpalende buur (woning)
klaagde i.v.m. overlast van het zwaar verkeer dat passeerde ter hoogte van zijn woning, dit vooral op vlak
van nachtlawaai.
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
-

Ontsluiting via de Bissegemstraat, Zwingelaarstraat naar Meensesteenweg
Onderling transport tussen de vestigingen
Bissegemstraat wordt frequent overgestoken i.k.v. de interne procesvoering
Transporten van instrumenten en implantaten gebeurt van 0u tot 14u
Van maandagavond tot vrijdagavond
60 vrachtwagens

Parkeren
Langs de Bissegemstraat, noordzijde, is er een parking voorzien voor personeel en de vrachtwagens; aan
de zuidzijde is er geen parking aanwezig.
De vestiging langs de Zonnekestraat heeft voldoende parking op eigen terrein.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parking kan worden gebruikt tijdens voetbalwedstrijden van KV Kortrijk.
Klacht
2012-2014 - Klacht betreft activiteiten Bissegemsestraat aangaande mobiliteit: aanpalende buur (woning)
klaagde i.v.m. overlast van het zwaar verkeer dat passeerde ter hoogte van zijn woning, dit vooral op vlak
van nachtlawaai.
Toekomst
Malysse speelt wel met het idee om meer ritten in te lassen, (zodat er minder stalling nodig is) en stalling
elders buiten de bebouwde kom te voorzien.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Gebruik van de parking mogelijk in kader van de voetbalwedstrijden van KV Kortrijk.
Interactie met de buurt
Geen.
Er bestaat wel een informele communicatielijn tussen de buurt en de eigenaar van de site waarbij klachten
worden gemeld en behandeld.
Andere
Werken al jarenlang met maatwerkbedrijven (sociale economie).
Het grootste aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. 35% van het personeel heeft een migratieachtergrond.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie

-

Specialist in de processen en diensten voor textielbeheer, sterilisatie van medisch instrumentarium
en logistiek voor de gezondheidssector
Bedient dagelijks 90% van de Belgische ziekenhuizen, 10% van de rusthuizen

Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
Meer dan 720 medewerkers.
Het grootste aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. 35% van het personeel heeft een migratieachtergrond.
Werken van 5u30 tot 22u, sommige afdelingen 7/7.
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
Sinds 2013 opnieuw 100% eigendom van de oorspronkelijke aandeelhouders, ervoor 51% van de aandelen
van Vanguard (sinds 2008).
Verschillende vestigingen ook buiten Bissegem.
Ligging toeleveranciers
De vestigingen bevinden zich nabij ziekenhuizen en rusthuizen.
Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing.

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten
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Marc Destoop BVBA

(bron: UHasselt)

Situering en historiek
Situering
Marc Destoop BVBA voert elektriciteitswerken uit. Marc Destoop werkt sinds 1988 als elektricien.
De site is gelegen langs de Meensesteenweg 110 a.
Figuur 53: Situering
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Historiek
1988: start als zelfstandige in elektriciteitswerken in het centrum van Kortrijk
nadien verhuis naar oude vlasschuur
1993: verhuis naar Meensesteenweg

Ruimte
Ruimtebeslag
Op onderstaande kaart wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in %
de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (61,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (30,0%)
De onbebouwde ruimte (8,2%)

Figuur 54: Ruimtebeslag (bron: Leiedal)

Ruimtelijke verwevenheid
Het bedrijf maakt deel uit van het gemengde lint langs de Meensesteenweg.
De bedrijfsloods is achteringelegen, bereikbaar via een oprit vanuit de Meensesteenweg. Voor de loods is
er een private parking.
Aan de voorkant van de straat ligt de woning van de bedrijfsleider.
De woning heeft via de tuin verbinding met het bedrijf.
Naast het bedrijfsgebouw van Marc Destoop is het bedrijf van zijn vrouw gelegen, een touwvlechterij.
De schaal van het bedrijf is op maat van het woonweefsel.
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Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
Intern
nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

20030214

Slopen van een gedeelte van het
bestaand bedrijfsgebouw en
bouwen van een
werkplaats/stapelruimte voor
een elektriciën

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
24/09/2003 Vergund

20020430

Afbreken van een schoorsteen +
bouwen van
werkplaats/burelen/stapelruimte

Destoop Marc
BVBA

Onbeslist

College van
burgemeester
en schepenen: Niet
beoordeeld

2006/00354

Gedeeltelijk slopen van een
werkplaats

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
13/07/2006 Vergund

2007/00129

Verbouwen van de woning

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
20/03/2007 Vergund

Toekomst
Geen concrete plannen
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Milieu
Milieuvergunningen
Niet van toepassing
Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
Geen
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
Het bedrijf is ontsloten via de Meensesteenweg.
Parkeren
Er is voldoende parkeerplaats op het eigen terrein voor de 7 bestelwagens.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
Geen
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Geen medegebruik.
Er zijn kansen m.b.t. het delen van parkeerruimte in relatie met de nabijgelegen dansschool.
Interactie met de buurt
/
Andere
Wenst op termijn samen te werken met collega’s uit de buurt.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Elektriciteitswerken
Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
8 medewerkers
Personeel komt uit de buurt (Kortrijk, Moorsele, Moorslede).
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
/
Ligging toeleveranciers
Groothandel Cheyns, Zwingelaarstraat, in de onmiddellijke nabijheid.

Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing
Andere
Niet gelegen in kernwinkelgebied Kortrijk.

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten
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Kava Wijnimport BVBA

Situering en historiek
Situering
Kava Wijnimport BVBA is een groot- en kleinhandel in wijnen, alcohol en likeuren, tevens toeleverancier
van horeca, verenigingen en voortverkopers in bijberoep. De kleinhandel onderscheidt zich naast de
strenge kwaliteitsselecties in unieke stijlvolle verpakkingen.
Kava Wijnimport BVBA is gelegen langs de Brouwerijstraat 5.
Actief sinds 1967 (derde generatie)
Figuur 55: Situering
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Historiek
15/12/1967: opening wijnhandel in het centrum van Bissegem in de Meensesteenweg
1994: huidige zaakvoerder stapt mee in de zaak van zijn ouders
2002: opening groothandelszaal in Brouwerijstraat
2018: verhuis naar Brouwerijstraat wegens plaats tekort en geen mogelijkheid om uit te breiden –
oprichting webshop

Ruimte
Ruimtebeslag
Op onderstaande kaarten wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in
% de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (48,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (36,2%)
De onbebouwde ruimte (15,0%)

Figuur 56: Ruimtebeslag

Ruimtelijke verwevenheid
De loods in de Brouwerijstraat is sterk verweven met het historisch bebouwde weefsel van Bissegem.
De schaal van het bedrijf is op maat van het woonweefsel.
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Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

19770201

Uitbreiden werkplaats en
centrale sterilisatie

Malysse Gebrs.

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
20/07/1977 Vergund

Toekomst
Geen concrete plannen

Milieu
Milieuvergunningen
Er werden geen milieuvergunningen afgeleverd.
Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
Geen
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
Het bedrijf is ontsloten via de Brouwerijstraat naar de Meensesteenweg.
Gelet op het type activiteit hebben de klanten steeds parking nodig gezien de omvang van de producten
(grote hoeveelheden).
Parkeren
Het bedrijf heeft op eigen terrein voldoende parkeergelegenheden op eigen terrein.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parkeerplaatsen kunnen door de buren worden gebruikt.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Waarschijnlijk niet van toepassing.
Interactie met de buurt
Zaakvoerder is lid van een aantal lokale verenigingen.
De buren kunnen gebruik maken van de parking indien nodig.
De buren worden jaarlijks uitgenodigd op de opendeurdagen en krijgen een fles wijn aangeboden.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Detail- en groothandel wijn
Met webshop
Met degustatie-aanbod
Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
Geen tewerkstelling
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
/
Ligging toeleveranciers
/
Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten
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