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De visie van ‘de Plaatsbepalers’  
 

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit gebeurde niet alleen door de Dienst Ruimtelijke Planning. 
Het provinciebestuur koos immers voor een participatief traject ‘de Plaatsbepalers’. 

Met een 300-tal waren ze, de burgers, lokale politici en experten die samen nadachten over de ruimtelijke uitdagingen waar onze provincie de komende jaren voor 
staat. Dit gebeurde in aparte sessies en per regio: in Zuid-West-Vlaanderen, Midden-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, de Westhoek en de Kust. In totaal 
gingen zo 5 informatiesessies door en 30 workshops. 

Samen met de gebiedsgerichte werking en de streekintercommunales Leiedal en WVI werden door de Dienst Ruimtelijke Planning 6 ruimtelijke principes voor de 
provincie gedetecteerd. Deze principes worden bevattelijk toegelicht in een twintig minuten durende documentaire die u kunt bekijken op www.deplaatsbepalers.be. 
Die 6 provinciale principes vormden de leidraad voor het uitwerken van krachtlijnen per regio. En het zijn deze regiospecifieke krachtlijnen die de basis vormden van 
de dialogen in de workshops. 

Het resultaat van al deze dialogen werd voor elke regio verwerkt tot een Regionota 2.0, het document dat u momenteel in handen heeft. In dit document kunt u lezen 
waarover de Plaatsbepalers het hebben gehad, waarover ze het eens waren en waarover verder debat gewenst is. Tijdens de feedbackmomenten willen we van de 
Plaatsbepalers horen of we daarin geslaagd zijn. Maar niet alleen de deelnemers van de workshops werden uitgenodigd, ook alle provincieraadsleden, de gemeentelijk 
stedenbouwkundige ambtenaren, leden van de provinciale MiNa-raad, de leden van PROCORO, etc. alsook alle burgers die zich kandidaat stelden voor 'de 
Plaatsbepalers' maar helaas niet konden worden geselecteerd. Ook zij krijgen de mogelijkheid om aanvullingen, correcties of suggesties te formuleren.  

Na de 5 feedbackmomenten worden alle regionota’s gefinaliseerd en vervolgens besproken in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) die 
hierover een advies zal overmaken aan het provinciebestuur. In samenspraak met de Vlaamse overheid en diverse overlegfora wordt naar een ontwerp van herzien 
provinciaal ruimtelijk structuurplan toe gewerkt. Dit ontwerp wordt vervolgens aan een openbaar onderzoek onderworpen waarbij iedereen de kans krijgt om 
eventuele bezwaren over te maken. In het voorjaar van 2018 willen uiteindelijk landen met de visie die de basis vormt voor het ruimtelijk beleid in onze provincie voor 
de komende jaren. 

 

Namens het provinciebestuur, 
Franky De Block, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening 
Stephaan Barbery, diensthoofd Ruimtelijke Planning  

Meer informatie? 
Provincie West-Vlaanderen - dienst Ruimtelijke Planning 
t. 050 40 35 33 - ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be 
www.deplaatsbepalers.be  
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De zes ruimtelijke principes voor de volledige provincie  
 

Principe 1 – Herkennen én erkennen van het fysisch systeem  

Principe 2 – De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen  

Principe 3 – Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte  

Principe 4 – Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid  

Principe 5 – Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte  

Principe 6 – Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen  

 

Documentaire over de zes ruimtelijke principes 

www.deplaatsbepalers.be 
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Situering van de regio Midden-West-Vlaanderen  
 

 

 

  
Regionaal stedelijk gebied 

Roeselare/Izegem/Ingelmunster 

 

Kleinstedelijk gebied 

Tielt 

 

13 gemeenten 

Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, 

Pittem, Wingene, Ruiselede, Dentergem, Meulebeke, 

Oostrozebeke, Wielsbeke 
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Krachtlijn 1: Het kanaal en de Leie als assen voor 

watergebonden economische ontwikkelingen 
 
Vooraf 
Krachtlijn 1 had als oorspronkelijke titel ‘Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen.’. Uit de besprekingen met de Plaatsbepalers 
bleek echter dat deze titel het kanaal en de Leie bijna exclusief benadrukten als de twee belangrijkste plaatsen waar binnen de regio nog economische ontwikkelingen 
mogelijk zijn, wat in feite niet zo is. Ook elders zijn uiteraard nog economische ontwikkelingen mogelijk.  
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?  
 

In de omgeving van het kanaal van Roeselare naar de Leie en langs de Leie is 

er een sterke en dynamische economie: veevoeders, bouwmaterialen, 

houtindustrie, etc. Het gebied is goed ontsloten door een autosnelweg, het 

spoor en natuurlijk… het kanaal en de Leie. 

De Plaatsbepalers stelden zich de vraag wat er moet gebeuren met bedrijven 

en bedrijventerreinen langs kanaal en Leie die niet watergebonden zijn. 

Moeten we bijkomende gronden bestemmen als watergebonden 

bedrijventerrein en zo ja, waar? Moeten bestaande bedrijventerreinen 

herbestemd worden naar watergebonden bedrijventerreinen? En ook: kan het 

gebruik van de waterweg verbeterd worden.  

Zijn hiervoor extra overslagplatformen nodig en wat met overslagplatformen 

naar het spoor? Hoe kunnen we het transport van afgewerkte producten 

duurzamer organiseren? Kunnen bijvoorbeeld ook (diepvries)groenten per 

schip of spoor vervoerd worden, in de plaats van over de weg?  

  



 
 
 
 

Regionota 2.0, regio Midden-West-Vlaanderen ⎟ pagina 7/25 
 

Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  

 
Het economisch potentieel van het kanaal ten volle benutten 

Het economisch potentieel van het kanaal en de Leie kan nog beter benut 

worden dan vandaag reeds het geval is. Er is nog capaciteit voor meer 

transport over het water, nog meer bedrijven kunnen hun goederen via het 

water transporteren. De Plaatsbepalers zijn het erover eens dat zoveel 

mogelijk transport over de weg moet verplaatst worden naar het water. 

• Niet-watergebonden bedrijven die op vandaag langs het kanaal en de Leie 

zijn gevestigd kunnen blijven. Wanneer een niet-watergebonden bedrijf 

vertrekt, dient de vrijgekomen ruimte wel maximaal gereserveerd te 

worden voor watergebonden bedrijven. 

• Herontwikkeling van vrijgekomen ruimte naar wonen is enkel mogelijk als 

een herinvulling door (watergebonden) bedrijvigheid hinder voor 

omwonenden zou veroorzaken én als de vrijgekomen ruimte aansluit bij of 

gelegen is in een dorps- of stadscentrum. 

• Nieuwe bedrijventerreinen langs het kanaal kunnen alleen overwogen 

worden als het huidig aanbod opgebruikt is. 

Uit te voeren acties 

• Om een sturend beleid langs het kanaal en de Leie mogelijk te maken, 

dient een overzicht van leegstaande bedrijfsgebouwen, onbenutte 

terreinen en het al dan niet watergebonden karakter ervan permanent 

bijgehouden te worden.  

• Om het kanaal en de Leie te ontsluiten voor bedrijven die verderaf gelegen 

zijn, moeten overslagplatformen ontwikkeld worden die goed ontsloten zijn 

voor het wegverkeer. 

 

Verkeer van en naar bedrijven langs het kanaal en de Leie in goede banen 

leiden 

Zowel watergebonden als niet-watergebonden bedrijven genereren ook 

transport over de weg. Daarom dienen bedrijventerreinen langs het kanaal 

goed ontsloten te zijn. De Plaatsbepalers vinden dat bij de ontsluiting van 

bedrijventerreinen langs het kanaal de woonkernen zoveel als mogelijk 

vermeden moeten worden.  

 

Uit te voeren acties 

• Routeplannen voor zwaar verkeer uitwerken die bijdragen tot de 

verkeersleefbaarheid van woonkernen. Specifieke technische ingrepen en 

handhaving moeten hierbij het sluitstuk zijn. 

• Er moet onderzocht worden of en zo ja, hoe het haalbaar is om niet alleen 

bulkgoederen maar ook afgewerkte producten te vervoeren over het water 

en per spoor. 
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De open ruimte langs het kanaal en de Leie behouden 

De ruimte langsheen het kanaal is in grote mate dicht gebouwd, open ruimte is 

er schaars. Daarom menen de Plaatsbepalers dat de open ruimte langs het 

kanaal open moet blijven, in het bijzonder de plaatsen waar het kanaal aansluit 

op de Mandelvallei en de open ruimte ten zuiden van het kanaal tussen Ooigem 

en Ingelmunster. De Mandelvallei zelf moet als een natuurlijke structuur 

ontwikkeld worden. 

 

Het kanaal als fietsas 

Het jaagpad langs het kanaal heeft heel wat potentieel als bovenlokale fietsas, 

zowel voor recreatief als functioneel fietsverkeer. Ten behoeve van het 

functioneel fietsverkeer moeten het aantal omwegen langsheen het kanaal 

strikt worden beperkt. Om de functie van bovenlokale fietsas maximaal te 

kunnen waarmaken, dient deze as door middel van fietspaden aan te takken op 

aanliggende woonkernen en bedrijventerreinen. 
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Krachtlijn 2: Optimaliseren van bedrijven(terreinen) 
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?  
 

In de regio Midden-West-Vlaanderen zijn heel wat bedrijventerreinen 

aanwezig. Momenteel zijn 352 ha bedrijventerrein niet ingevuld. Hiervan zijn 

126 ha bouwrijp, 52 ha leegstaand en 174 ha niet bouwrijp. De 

bedrijven(terreinen) liggen verspreid, zijn niet allemaal even goed ontsloten 

waardoor het auto- en vrachtverkeer van en naar deze bedrijven(terreinen) de 

leefbaarheid binnen de regio in het gedrang brengt. 

 

De Plaatsbepalers stelden zich de vraag hoe de ontsluiting van de bestaande 

bedrijventerreinen beter kan en of routes voor zwaar verkeer hierbij kunnen 

helpen. En of alternatieven zoals fiets, openbaar vervoer… verder gepromoot of 

gestimuleerd moeten worden? Of bij de inrichting van bedrijventerreinen de 

ruimte efficiënter moet worden gebruikt, bijvoorbeeld door het stapelen van 

activiteiten? Of en hoe we op zoek kunnen gaan naar leegstaande 

bedrijfsgebouwen? Moeten we het onmogelijk maken voor bestaande 

bedrijven(terreinen) die niet goed ontsloten zijn, om nog uit te breiden of 

moeten ze zelfs verplicht verplaatst worden? 

 

Ten slotte werd ook gedebatteerd over de beste plaats voor eventuele nieuwe 

bedrijventerreinen. Waar komen die best? Bij autosnelwegen? Bij grote 

steenwegen zoals N37, N36, N382 of N35? Bij steden om alternatieven zoals 

openbaar vervoer en fiets eenvoudiger te kunnen uitbouwen? Of bij 

bedrijven(terreinen) waar gebruik kan gemaakt worden van restwarmte? 

  



 
 
 
 

Regionota 2.0, regio Midden-West-Vlaanderen ⎟ pagina 10/25 

Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  
 

Bestaande bedrijvenzones optimaal benutten vooraleer nieuwe open ruimte 

aan te snijden 

De Plaatsbepalers willen de economische dynamiek in de regio kansen geven. 

Vooraleer nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen is het echter van belang 

om na te gaan of de bestaande locaties en gebouwen een antwoord kunnen 

bieden op de behoeften die er zijn. De bestaande locaties dienen ook zo 

optimaal mogelijk ingezet te worden, de ruimte die voorhanden is moet zo 

goed mogelijk worden benut. 

 

Directe acties hieraan verbonden zijn: 

- Het verder continu bijhouden van het aanbod aan bedrijventerreinen 

(zowel bestemd als leegstand). 

- Het blijven onderzoeken van de behoeften die er zijn en nagaan of 

huidige bestemmingen/locaties of leegstaande gebouwen hierop een 

antwoord kunnen bieden. 

- Zuinig ruimtegebruik nastreven. Dit kan onder meer door de 

uitvoeringsplannen aan te passen zodat stapelen van activiteiten op 

bedrijventerreinen mogelijk wordt: kantoren op bedrijven, wonen op 

bedrijven… Dit kan ook door in te zetten op gezamenlijke aanleg van 

waterbuffers, groenstructuren, parkeervoorzieningen… en 

leegstaande bedrijfsgebouwen terug een economische invulling 

geven. 

Afstemmen van de locatie in functie van het type economische activiteit 

De ontsluiting van de economische activiteiten is van groot belang in de regio. 

De Plaatsbepalers zijn van oordeel dat erover moet gewaakt worden dat de 

leefbaarheid van de kernen niet in het gedrang komt door de verkeersdruk die 

door de economische activiteiten ontstaat. 

 

Inzake de locaties van activiteiten moet er een onderscheid gemaakt worden 

tussen de verschillende types economische activiteiten: industrie versus 

diensten, regionale bedrijven versus lokale bedrijven… De verschillende types 

bedrijven hebben immers verschillende noden op vlak van mobiliteit. 

 

Nieuwe bedrijventerreinen worden best nabij snelwegen voorzien zodat er 

naar de kernen toe zo weinig mogelijk hinder ontstaat door het zwaar verkeer. 

Voor de bereikbaarheid van bedrijven mag echter niet enkel rekening 

gehouden worden met zwaar verkeer. Ook de bereikbaarheid met de fiets en 

het openbaar vervoer voor de werknemers is evenzeer van belang. 

 

Kleine bedrijven, KMO’s en diensten kunnen eventueel dichter bij de 

dorpskern. Bij die overweging is het erg belangrijk om rekening te houden met 

de lokale mobiliteitssituatie. Verweven van activiteiten in het dorpsweefsel is 

enkel een optie indien de activiteiten weinig verkeer en hinder genereren. 
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Hergebruik en duurzame energieproductie voor bedrijven 

In deze regio is restwarmte beschikbaar. Heel wat van die energie gaat 

verloren, ondanks de mogelijkheden om die restwarmte door bedrijven en 

woningen te laten gebruiken. De Plaatsbepalers vinden dat ruimtelijk 

onderzoek nodig is om potentieel interessante warmtenetten te detecteren. 

Midden-West-Vlaanderen zou op dit vlak een voorbeeld kunnen zijn. 
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Thema’s waarover verder debat gewenst is 
 

Ruimte voor lokale bedrijven 

Er wordt aangegeven dat er nog vraag is naar bedrijventerreinen voor lokale 

bedrijven. Op de vraag waar deze best worden voorzien kwamen verschillende 

antwoorden. Moet iedere gemeente zijn eigen lokaal bedrijventerrein hebben 

en verder kunnen uitbouwen? 

• Een eerste scenario is om bijkomende ruimte voor een lokaal 

bedrijventerrein te voorzien bij de landelijke kernen. Daar zorgen ze voor 

economische groei in functie van de leefbaarheid van de kern en geven ze 

plaats aan lokale bedrijven die in de eigen gemeente willen blijven. 

• Een tweede scenario gaat ervan uit dat er binnen de regio reeds voldoende 

ruimte voor bedrijventerreinen is voorzien in de regio, waar ook de lokale 

bedrijven een plaats kunnen krijgen. 

 

Verspreide bedrijven en bedrijventerreinen 

In de regio zijn heel wat verspreide bedrijven en bedrijventerreinen aanwezig. 

Deze zorgen niet alleen voor versnippering van de open ruimte, ze genereren 

ook zwaar verkeer doorheen kernen en op landelijke wegen. De 

Plaatsbepalers waren het eens over het probleem, maar over de mogelijke 

oplossingen was geen eensgezindheid. 

 

Deze standpunten werden gehoord: 

• Verspreide bedrijven moeten herlokaliseren naar een bedrijventerrein dat 

beter ontsloten is. 

• Kleine verspreide bedrijven kunnen blijven, maar als ze willen groeien 

worden ze best geherlokaliseerd naar een bedrijventerrein. 

• Het herlokaliseren van al deze verspreide bedrijven is niet evident want het 

vereist een grote oppervlakte aan nieuwe bedrijventerreinen. Bestaande 

bedrijven kunnen blijven op voorwaarde dat ze niet eindeloos blijven 

uitbreiden én dat ze niet veel verkeer genereren. Bij grote verspreide 

bedrijven kan de ontsluiting verbeterd worden. 

• Het uitwerken van routes voor zwaar verkeer met handhaving als sluitstuk 

kan veel verkeersproblemen oplossen. 
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Krachtlijn 3: Kwalitatieve uitbouw steden met goed bereikbare 

voorzieningen voor de ruimere omgeving 
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat? 

 
In de regio Midden-West-Vlaanderen hebben de steden een eigen profiel en rol 

op vlak van tewerkstelling en voorzieningen. De Plaatsbepalers vroegen zich af 

of keuzes moeten gemaakt worden over de verdere uitbouw van die steden? 

Zien we Roeselare/Izegem als een bipool? Welke voorzieningen worden best in 

Roeselare voorzien, welke in Izegem, welke in Tielt? Moeten we de 

leefbaarheid van deze steden verhogen door de aanleg van kwalitatieve 

publieke ruimte met groen en water? 

 

Krachtlijn 3 had oorspronkelijk als titel ‘Uitbouw van complementaire steden 

met goed bereikbare voorzieningen’. Uit de workshops met de Plaatsbepalers 

bleek echter dat het voorzieningsniveau Roeselare/Izegem en Tielt gericht is op 

de ruime omgeving van elk van de steden. De voorzieningen van deze steden 

met elkaar afstemmen biedt volgens de Plaatsbepalers weinig meerwaarde. 

Wel gebeurt er voor een aantal voorzieningen bij voorkeur een afstemming 

tussen de steden en de gemeenten/dorpen errond. 

 

Tussen de steden is er een ontsluiting via openbaar vervoer maar de frequentie 

en de verbinding met Gent kan beter. Is dit zinvol? Of moeten we eerder 

mikken op de aanleg van fietssnelwegen? Komen bijkomende voorzieningen in 

de steden best bij de stations zodat ze goed bereikbaar zijn via openbaar 

vervoer? Moet er een parkeerbeleid uitgewerkt worden op de rand van de 

steden of het centrum met een vlotte verbinding via bus, fiets of te voet naar de 

voorzieningen? 
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  
 

Bovenlokale afstemming van voorzieningen op goed bereikbare plaatsen voor 

de ruimere regio 

In de regio Midden-West-Vlaanderen zijn heel wat voorzieningen aanwezig. 

Sommige, zoals zwembaden, kosten de overheid handenvol geld. Omdat 

enkele voorzieningen elkaar in de praktijk blijken te beconcurreren ontstaat 

ook een inefficiëntie van middelen. De Plaatsbepalers vinden dat vooreerst een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen lokale en bovenlokale 

voorzieningen. Vervolgens dient het aanbod aan bovenlokale voorzieningen 

beter te worden afgestemd tussen de steden en de omliggende gemeenten. 

 

De ontsluiting, van de steden en de voorzieningen, met het openbaar vervoer 

moet beter 

De Plaatsbepalers vinden dat de ontsluiting van steden in het algemeen en 

voorzieningen in die steden in het bijzonder, via het openbaar vervoer veel 

beter moet. De bus zit op de piekmomenten overvol, de frequentie is laag en op 

latere uren rijden weinig of geen treinen of bussen. (Na de laatavond cinema of 

na concerten is openbaar vervoer momenteel geen optie.) De Plaatsbepalers 

vinden dat de visie van de Lijn om busverbindingen te schrappen haaks staat 

op het verder uitbouwen van duurzame mobiliteit. 

Uit te voeren acties: 

• De frequentie van het openbaar vervoer moet hoger. 

• Bussen moeten voorrang krijgen, maar rijstroken voorzien waar amper 

een bus op rijdt, is weinig zinvol. 

• Combinaties fiets/bus/auto tot op een randparking en bus naar centrum 

dienen verder onderzocht en uitgebouwd te worden. 

• Voorzieningen bundelen op met het openbaar vervoer goed bereikbare 

plaatsen. 

 

Uitbouw van veilige en vlotte fietsverbindingen als duurzame oplossing voor 

woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer  

De tewerkstellingspolen en -voorzieningen in de regio zijn nooit veraf. Ieder 

dorp ligt op maximum 10 à 12 km van een stad. De Plaatsbepalers zijn daarom 

van mening dat het (elektrisch) fietsen een zinvol en haalbaar alternatief is voor 

de wagen. 

 

Uit te voeren acties: 

Uitbouw van vlotte én veilige fietsverbindingen/fietssnelwegen tot in de 

stadscentra voor woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer, maar ook als 

recreatieve verbindingen. 

• Promoten van de (elektrische) fiets. 
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• Het vrijmaken van voldoende investeringsmiddelen op het bovenlokale 

niveau en een vlottere realisatie van fietspaden (fietsfondsdossiers slepen 

te lang aan) 

 

Belang aan meer groen en kwalitatieve buitenruimte in de steeds dichter 

bebouwde steden 

Meer en meer mensen verkiezen kleinere woningen met een kleinere private 

buitenruimte als dit gecombineerd is met voldoende groen en voldoende 

recreatieve en beleefbare buitenruimte. Dit geldt zowel voor stadscentra, 

verkavelingen als reconversie- en verdichtingsprojecten. De Plaatsbepalers 

vinden het uitbouwen van groenpolen op stadsniveau, langsheen een aantal 

grotere assen, nodig. Beekvalleien kunnen hierin een rol vervullen. Niet alleen 

de oppervlakte aan groene of beleefbare buitenruimte zijn van belang, maar 

ook de spreiding ervan. Om deze groenpolen voor brede doelgroepen 

aantrekkelijk te maken, worden ze best gekoppeld aan horeca en 

speelvoorzieningen. 

 

Uit te voeren acties: 

• In de structuurplannen strategische keuzes maken inzake niet-bebouwde 

ruimte. 

• Een minimum percentage groen per wooneenheid bepalen. 

• Een voorkooprecht voor de groene polen. 

Kwalitatieve inpassing van hoogbouw 

De Plaatsbepalers vinden dat hoogbouw kan op voorwaarde dat de niet-

bebouwde ruimte er rond niet gepercipieerd wordt als restruimte. 

Randvoorwaarden om hoogbouw op een kwalitatieve manier in te passen in de 

omgeving zijn nodig. 

 

Uit te voeren acties: 

• Opmaak van een toetsingskader voor hoogbouw. 

 

Commercieel centrum in de stad wapenen tegen opkomende e-commerce - 

geen verdere baanwinkels 

Commerciële centra krijgen het steeds moeilijker met leegstand tot gevolg. De 

retail-verkoop daalt en de e-commerce zit meer en meer in de lift. De 

Plaatsbepalers vinden dat de steden zich hierop moeten voorbereiden door de 

winkelstraten aantrekkelijker te maken, door winkels die voorzien in 

basisbehoeften terug te halen naar de centra en de woonfunctie in 

winkelstraten op te waarderen. 

Baanwinkels vormen een sterke concurrentie voor de winkelstraten en zorgen 

voor verkeersproblemen. De verdere ontwikkeling moet tegengegaan worden. 

 

Gebruik van restwarmte, ook voor woonontwikkeling  

De Plaatsbepalers vinden dat, naast bedrijven (zie krachtlijn 2) ook 

woonontwikkelingen gebruik moeten kunnen maken van de beschikbare 

restwarmte. 
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Thema’s waarover verder debat gewenst is 
 

Openbaar vervoer 

Stadscentra autovrij maken gekoppeld aan parkeerbeleid en uitbouw 

randparkings met shuttlebussen 

Om de stadscentra en de winkelcentra aantrekkelijker te maken voor het 

wonen, winkelen, fietsen en wandelen worden deze best autovrij gemaakt. Dit 

kan enkel door een aangepast parkeerbeleid te voeren in de centra en door 

randparkings te voorzien met snelle busverbindingen naar het centrum. 

Hierover waren de meningen bij de Plaatsbepalers verdeeld. 
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Krachtlijn 4: Kwalitatieve dorpen op maat 
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat? 

 
De Plaatsbepalers stelden zich de vraag of alle gemeenten alle voorzieningen 

moeten hebben zoals culturele centra, zwembaden… indien er steden of 

andere gemeenten zijn in de nabijheid met dergelijke voorzieningen? Is 

hierover niet meer afstemming nodig? 

 

Er werd vastgesteld dat er nog een groot aanbod is aan nog bebouwbare 

percelen in de gemeenten. Daartegenover stond de vraag of het aansnijden van 

open ruimte voor nieuwe woningen wel nodig is om de gemeenten kwalitatief 

en leefbaar te houden. En ook of het verder verdichten van dorpen wel 

opportuun is gezien de soms beperkte aanwezigheid of zelfs afwezigheid van 

openbaar vervoer. 

En als er dan toch verdicht wordt in dorpen, is het bouwen van extra 

appartementen dan het juiste antwoord op de vraag naar kleinere 

wooneenheden in een gemeente? Past deze typologie niet eerder in een stad? 

En moet er niet in de eerste plaats werk gemaakt worden van het vernieuwen 

van de bestaande woningen met aandacht voor de energie- en 

kwaliteitsnormen van vandaag en morgen? 
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  
 

Kwalitatief verdichten binnen dorpsweefsel  

In de dorpen worden meer en meer appartementen gebouwd die niet steeds 

zijn afgestemd op het karakter en de schaal van het dorp. De Plaatsbepalers 

vinden dat appartementen in dorpen kunnen, op voorwaarde dat ze 

verzoenbaar zijn met het karakter van het dorp, dat ze op een weloverwogen 

plaats komen en dat ze op schaal van de kern zijn.  

 

Voorzien in een aangepast en gedifferentieerd woonaanbod in de kernen 

Ook landelijke gemeenten worden geconfronteerd met een toenemende 

vergrijzing en bijgevolg een vraag naar kleinere wooneenheden. 

Appartementen worden door de markt zelf aangeboden, zonder dat de overheid 

hier sturend dient in op te treden. 

Tegelijk is het van belang dat ook jonge gezinnen in de dorpen een woning 

kunnen vinden. Daarom zijn de Plaatsbepalers van mening dat het soms 

aangewezen is om grondgebonden woningen te verplichten in welbepaalde 

zones. Nu worden die immers dikwijls opgekocht door projectontwikkelaars 

om er appartementen te realiseren. 

Daarnaast menen de Plaatsbepalers dat het beleid er niet mag op gericht zijn 

om landelijk wonen onmogelijk te maken. Sommige mensen verkiezen de 

open ruimte om te wonen, zoals in oude hoeves. 

 

 

Meer speelruimte en kwalitatieve publieke ruimte, ook in de kernen 

De kwaliteit van nieuwe verkavelingen is dikwijls te laag omdat de alsmaar 

kleiner wordende percelen niet gecombineerd worden met meer publieke 

ruimte. De Plaatsbepalers vinden dat er nood is aan meer kwalitatieve publieke 

ruimte met groen en speelmogelijkheden. Het beheer van deze publieke 

ruimte kost geld, maar de Plaatsbepalers zijn van mening dat deze ruimte ook 

kan onderhouden worden door bewoners  

 

Goede verbindingen openbaar vervoer ook voor landelijke gemeenten  

Goede verbindingen naar lokale en bovenlokale voorzieningen met het 

openbaar vervoer zijn ook voor landelijke gemeenten erg belangrijk. Zo dienen 

zeker woonzorgcentra en ziekenhuizen goed bereikbaar te zijn met het 

openbaar vervoer. 

 

Multifunctioneel inzetten van gemeenschapsinfrastructuur 

Binnen een dorpskern is er nood aan ruimte voor kinderopvang, sport, 

allerhande verenigingsactiviteiten, etc. Volgens de Plaatsbepalers hoeft dit niet 

allemaal in verschillende gebouwen voorzien te worden, bestaande 

infrastructuur kan multifunctioneler worden benut. Zo staan schoolgebouwen 

vaak leeg ‘s avonds, in het weekend en in de schoolvakanties. Op dat moment 

kunnen ze dus beschikbaar zijn voor andere functies.  
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Thema’s waarover verder debat gewenst is 
 

Wat is er nodig voor een leefbaar en levendig dorp? 

De Plaatsbepalers vrezen dat dorpen meer en meer slaapdorpen worden. Een 

actief verenigingsleven kan dit vermijden. Vanuit de Plaatsbepalers worden 

diverse minimale noden aangegeven van wat er nodig is voor een levendig dorp: 

• winkels voor basisbehoeften/supermarktje; 

• een plein en/of een zaal waar activiteiten kunnen georganiseerd worden; 

• een voldoende groot aantal inwoners, waaronder jongen gezinnen; 

• een lagere school met kinderopvang; 

• een goede verbinding met omliggende gemeenten en zeker met de steden; 

• een rusthuis. 

 

Wel of geen open ruimte aansnijden voor nieuwe woonontwikkeling? 

De Plaatsbepalers zijn van mening dat er zuinig moet omgesprongen worden 

met de open ruimte en dat er werk moet gemaakt worden van renovatie, 

herbestemming van leegstaande panden, inbreiding en verdichting. 

Of het nog nodig is om open ruimte aan te snijden voor nieuwe 

woonontwikkeling waren de meningen verdeeld. 

Volgende argumenten pro en contra werden door de Plaatsbepalers 

aangegeven: 

• Voor nieuwe woonontwikkeling wordt bij voorkeur geen bijkomende open 

ruimte aangesneden voor nieuwe verkavelingen. Renovatie, 

herbestemming van leegstaande panden, inbreiding en verdichting 

verdienen de voorkeur om de resterende open ruimte te vrijwaren en 

maximaal de mogelijkheden binnen de bebouwde omgeving te stimuleren 

en te benutten. Vele oude huizen voldoen niet meer aan de 

kwaliteitsnormen. Zolang er nieuwe gebieden ontwikkeld worden zal er 

weinig werk gemaakt worden van renovatie en inbreiding. 

• Landelijke gemeenten hebben nauwelijks of geen mogelijkheden meer om 

verder te ontwikkelen. De landelijke gemeenten gaan er hierdoor op 

achteruit zowel op financieel vlak als op vlak van leefbaarheid. 

Zelfstandigen verdwijnen en de jonge mensen kunnen niet in hun dorp 

blijven wonen omdat ze er geen woning vinden.  
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Krachtlijn 5: Groenblauwe netwerken uitbouwen doorheen 

de hele regio 
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat? 

 
Als gevolg van de klimaatopwarming verwachten we in de toekomst drogere 

zomers maar ook meer felle regenbuien met overstromingen tot gevolg. 

Daarnaast vergroot de vraag naar functionele fiets- en wandelverbindingen en 

groene ruimte om te onthaasten. 

 

De Plaatsbepalers vroegen zich af of er nood is aan een netwerk van 

waterlopen die door een andere inrichting ook nuttig zijn om water te bufferen 

dat nuttig kan zijn voor economisch gebruik, een ecologische meerwaarde 

krijgen en extra wandel- en fietsverbindingen tot stand brengen. Spelen ook 

oude spoorwegbeddingen en het kanaal van Roeselare naar de Leie een rol bij 

de uitbouw van een goed wandel- en fietsnetwerk? 

 

Heel concreet werd de vraag gesteld waar waterbuffers en 

overstromingsgebieden het beste komen: nabij een woongebied zodat ze een 

rol spelen als recreatieve groene ruimte of liever op een goed ontsloten plek 

voor landbouwvoertuigen zodat bij droogte de boeren er ook water kunnen 

pompen voor het beregenen van gewassen? 
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  
 

Multifunctioneel uitbouwen van waterbuffers  

De Plaatsbepalers willen bufferbekkens zoveel als mogelijk multifunctioneel 

inzetten. Niet alleen om water te bufferen, maar ook voor tijdens droge 

periodes als watervoorziening voor de landbouw. Ook natuur en recreatie 

kunnen baat hebben bij bufferbekkens. 

 

Maximaal inzetten op het vasthouden van water  

Midden-West-Vlaanderen wordt regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. 

Met bufferbekkens alleen kan dit niet worden opgelost. De Plaatsbepalers 

vinden dat, naast bufferbekkens, onder meer ook zou moeten gewerkt worden 

met overstromingsgebieden waarbij een landbouwer bijvoorbeeld tijdelijk een 

stuk grond laat overstromen en daarvoor ook vergoed wordt. Ook het 

aanpassen van het profiel van waterlopen kan bijdragen tot het vermijden van 

wateroverlast. 

 

Waterlopen als groene verbindingen 

Door een aangepast profiel kunnen waterlopen bijdragen aan het verhogen van 

de biodiversiteit. De waterkwaliteit verdient hierbij ook zeker de nodige 

aandacht. Daarom menen de Plaatsbepalers dat meer moet worden ingezet op 

groenblauwe assen, die bovenlokaal moeten uitgewerkt worden. 

Bovenlokale recreatieve verbindingen realiseren  

De Plaatsbepalers willen dat er werk wordt gemaakt van de uitbouw van een 

bovenlokaal recreatief netwerk langsheen beekvalleien en oude 

spoorwegbeddingen die ook de centra van de steden en dorpen bereikt. Zo 

worden die recreatieve verbindingen ook van betekenis als functionele 

fietsverbinding en ontstaat een bovenlokaal fietsnetwerk dat voor de ganse 

regio van betekenis is. 

 

 



 
 
 
 

Regionota 2.0, regio Midden-West-Vlaanderen ⎟ pagina 22/25 

Krachtlijn 6: Optimaliseren industrieel en agrarisch 

productielandschap als hefboom voor landschapsopbouw 
 

Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat? 

 
Landbouw en agro-industrie zijn belangrijke economische spelers in de regio. 

Landbouwbedrijven worden groter, landbouwgronden worden intensiever 

gebruikt en het zoeken naar kringlopen voor energie en afval wordt meer en 

meer noodzaak. Tezelfdertijd staan landbouwgronden en hun patrimonium 

sterk onder druk door niet-agrarische functies zoals bedrijvigheid, wonen, 

vertuining, verpaarding… 

 

De Plaatsbepalers stelden zich de vraag of we de gebouwen in de open ruimte 

meer moeten bundelen en de gronden herschikken om het gebruik van de 

landbouwgronden te optimaliseren. En wat doen we met 

landbouwbedrijfsgebouwen die leeg komen te staan? Moeten we waardevolle 

landbouwgronden en -gebouwen niet enkel en alleen voor grondgebonden 

landbouw reserveren? 

Is glastuinbouw aansluitend bij een bedrijventerrein of boven op 

bedrijfsgebouwen een goed idee in functie van de recuperatie van warmte? Wat 

is de beste plaats voor mestverwerkingsinstallaties? 

 

En… hoe gaan we om met de dominante aanwezigheid van gebouwen in het 

landschap? Moeten we in Midden-West-Vlaanderen eerder dan werk te maken 

van landschapsrestauratie gaan voor landschapsopbouw, een nieuw 

landschap? 
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat  
 

Landbouw zowel economisch als voor het behouden van de open ruimte van 

belang 

De landbouw evolueert sterk: landbouwbedrijven worden steeds groter, er zijn 

steeds minder landbouwers en starters en meer leegstaande hoeves. Meer en 

meer landbouwgronden worden opgekocht als investering.  

De Plaatsbepalers vinden landbouw belangrijk in deze regio, zowel 

economisch als in functie van het openhouden van de ruimte. Elk beleid moet 

er daarom op gericht zijn om landbouwproductie verder mogelijk te maken. 

Landbouwgrond moet voor landbouwers beschikbaar en betaalbaar blijven. 

 

Verbeteren van de landschappelijke integratie van (landbouw)bedrijven  

De Plaatsbepalers zijn het er over eens dat de landschappelijke kwaliteit in de 

regio kan verbeterd worden. In de toekomst moet gewerkt worden aan een 

goede landschappelijke integratie van elk bedrijf. Ook het aanleggen van 

landschappelijke structuren op grotere schaal zijn een optie. 

Vanuit de Plaatsbepalers worden diverse insteken gedaan op welke manier de 

integratie van bedrijven kan gebeuren. 

• Meer aandacht besteden aan (agrarische) architectuur zodat gebouwen 

niet moeten weggestopt worden achter groenscherm. 

• Evenwicht tussen groen en architectuur kan de kwaliteit van de omgeving 

verbeteren. Nu worden veel plannen gemaakt (sectorale RUP’s met 

groenscherm) die niet steeds worden uitgevoerd. Controle/handhaving, 

aangevuld met een waarborgsysteem, kunnen dit probleem grotendeels 

verhelpen.  
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Thema’s waarover verder debat gewenst is 
 

Landbouw hoofdfunctie van de open ruimte   

Hoewel landbouw algemeen erkend wordt als de hoofdfunctie in het 

buitengebied zien we eveneens een sterke aanwezigheid van 

industriegebouwen en de residentialisering/vertuining/verpaarding van 

hoevegebouwen en hun omgeving. Dit zet de landbouw onder druk. Om een 

verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan en de druk op de 

landbouw te beperken zijn duidelijke randvoorwaarden nodig over wat waar 

kan. Hoe behouden we de hoofdfunctie en de authenticiteit van het 

landbouwgebied? De Plaatsbepalers kwamen niet tot eenduidige antwoorden 

op deze vragen. 

• Moet wonen in bestaande woningen en leegstaande hoeves mogelijk zijn? 

Is dit compatibel met landbouw, zolang bij die woningen geen te grote 

hoeveelheid landbouwgrond wordt vertuind? Ondermijnt een dergelijke 

vertuining de landbouwbestemming en de identiteit van het landschap? 

• Moeten zorgboerderijen mogelijk blijven? 

• Zijn commerciële functies uit den boze omwille van de mobiliteit die ze 

genereren? 

• Is het werken met stimuli om de juiste functies op de juiste plaats te 

krijgen aangewezen, eerder dan ruimtelijke beperkingen op te leggen? 

• Moeten waardevolle landbouwgronden gereserveerd worden voor 

grondgebonden landbouw? 

Hoe verder verbeteren van landschappelijke kwaliteit op grotere schaal? 

Er dient nagedacht te worden over een geschikte strategie voor 

landschapsopbouw in Midden-West-Vlaanderen: niet alleen op vlak van 

kwaliteit van de architectuur van de gebouwen, maar ook op grotere schaal 

(langs wegen, beekvalleien, weilanden…). Op zo’n manier kunnen 

ecosysteemdiensten geïntroduceerd worden. De Plaatsbepalers geven aan dat 

het een kwestie is van een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds 

landschap en anderzijds (landbouw)productie. Met landbouwers zou een 

coalitie moeten opgezet worden om samen te werken aan het landschap. 

Onderstaande scenario’s kwamen in één groep van de Plaatsbepalers aan bod. 

Worden ze gedragen door de andere Plaatsbepalers? 

• Wanneer men bouwt, stort de bouwer een financiële bijdrage ter 

compensatie van landschappelijke impact in een landschapsfonds. Maar… 

niet het budget maar wel de ruimte om compensaties te realiseren zijn in 

de regio vermoedelijk de grootste uitdaging… 

• Er dient onderzocht te worden waarom landbouwers niet meer gebruik 

maken van de bestaande instrumenten (subsidies, 

landschapsintegratieplannen….) die de kwaliteit van het landschap 

verhogen. 
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Hoe omgaan met ruimtevraag vanuit de glastuinbouwsector in de regio? 

Over glastuinbouw werd tijdens de Plaatsbepalers aangegeven dat dit een 

belangrijk aandachtspunt is voor de regio. Toch werd er niet over gedebatteerd. 

Onderstaande vragen bleven open: 

• Moeten we in de open ruimte de gebouwen meer bundelen en de grond 

herschikken om het gebruik van de landbouwgronden te verbeteren? 

• Bundelen we nieuwe glastuinbouw aansluitend bij een bedrijventerrein of 

op bedrijfsgebouwen? Kan zo gebruik van restwarmte gestimuleerd 

worden? 

 


