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1. INHOUD VAN HET BINDEND DEEL 
Dit bindend deel vormt het derde deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
van Kuurne. In het bindend deel worden de beleidsbeslissingen met een bindend 
karakter van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan opgenomen. Het structuur-
plan, dus ook de bindende bepalingen, hebben van rechtswege geen enkele binden-
de of verordenende kracht voor de burger. Er kunnen dan ook geen vergunningen 
worden verleend of geweigerd op basis van uitspraken in het structuurplan. De bin-
dende bepalingen zijn echter wel bindend voor de gemeentelijke overheid, met name 
de gemeente en de instellingen die hieronder ressorteren. Zij moeten de uitspraken 
in de bindende bepalingen nakomen en kunnen er onder geen beding van afwijken. 

De bindende bepalingen zijn de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur (gefor-
muleerd in het richtinggevend deel) en de realisatie ervan op het terrein. Hun functie 
bestaat erin het dwingende kader aan te geven voor de uitvoering van het Gemeen-
telijk Ruimtelijk Structuurplan via uitvoerende instrumenten. Het bevat die maatrege-
len die prioritair worden geacht om de visie en de opties van het ruimtelijk structuur-
plan op het terrein uitvoerbaar te maken. 

Er worden vier verschillende hoofdstukken onderscheiden:  

 Hoofdstuk 1 bevat de inleiding bij het bindend deel van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan. 

 Hoofdstuk 2 bevat bindende bepalingen over de wijze van omgaan met het 
structuurplan als beleidskader. 

 Hoofdstuk 3 bevat bindende bepalingen over communicatie en sensibilisering. 

 Hoofdstuk 4 bevat bindende bepalingen over selecties en categorieseringen 
(waar een bepaald beleid tegenover staat). 

 Hoofdstuk 5 bevat bindende bepalingen over uit te voeren acties en maatrege-
len. 

Tenslotte worden de bindende bepalingen in een overzichtstabel samengevat. 
 

2. OMGAAN MET HET STRUCTUURPLAN 
ALS BELEIDSKADER 

De GECORO maakt – in samenwerking met het College van Burgemeester en 
Schepenen – een handleiding op, waarin onder andere volgende elementen worden 
behandeld: 

 de wijze waarop de verschillende gemeentelijke diensten het structuurplan 
gaan hanteren; 

 de te volgen procedure voor adviezen die in het kader van het structuurplan 
moeten worden opgemaakt; 

 de te volgen procedure bij conflicterende adviezen; 
 de wijze waarop zal worden omgegaan met vragen en voorstellen van ontwik-

kelaars tot ontwikkeling van belangrijke projecten; 
 de wijze waarop technische uitvoeringsplannen voor de herinrichting van het 

openbaar domein tot stand zullen komen (bv. na opmaak van een stedenbouw-
kundig ontwerp). 

 
De GECORO volgt het uitvoeren van het structuurplan op volgens de opdracht die 
haar in het kader van de Vlaamse wetgeving en het huishoudelijk reglement is toe-
gewezen. Deze kan afhankelijk van de te behandelen onderwerpen worden uitge-
breid met vertegenwoordigers van andere diensten. Zij maakt adviezen op (eventu-
eel met medewerking van externe deskundigen) en toetst voorstellen voor ruimtelijke 
ingrepen aan het ruimtelijk structuurplan.  
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3. COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING 
De structuurplanning biedt interessante aanknopingspunten om de brede bevolking 
te informeren en te sensibiliseren. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is 
van belang voor het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid. 
Hoe meer deze doelstellingen door de eigen bevolking en door de verschillende sec-
toren in de gemeente (bedrijvigheid, non-profit, landbouw, natuur, toerisme, ...) wor-
den gedragen, hoe groter de slaagkansen voor het beleid.  

De gemeente ontwikkelt een informatie- en sensibiliseringsbeleid over haar ruimtelijk 
beleid. Hiervoor wordt in ieder geval een aanspreekpunt voor informatie bij de ge-
meentelijke diensten aangeduid. 

De gemeente blijft de bevolking informeren over de uitvoering van haar Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan. In deze context kan de gemeente bijvoorbeeld informatie-
vergaderingen organiseren voor de bevolking en specifieke betrokkenen tijdens het 
openbaar onderzoek van belangrijke gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
De gemeente zal ook ervoor zorgen dat ze de bevolking zoveel mogelijk informeert 
bij de voorbereiding van projecten ter uitvoering van het structuurplan.  

 

 

 

 

 

 

 

4. SELECTIES EN CATEGORISERINGEN 

4.1. SELECTIES VAN DE GEWENSTE RUIMTELIJKE DEEL-
STRUCTUREN 

4.1.1. Selecties bij de gewenste nederzettingsstructuur 

Differentiatie in woontypologieën 
 aanduiden van gebieden van verschillende woontypologieën en bebouwings-

dichtheden in de kernen van Kuurne en Sente (centrumgebied – gemengd 
woongebied - verblijfsgebied) 

Woonkorrels 
 concentratie van woningen langs de Brugsesteenweg 

(ten noorden van het kruispunt N50/N36) 
 concentratie van woningen langs de Haantjesstraat 

4.1.2. Selecties bij de gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

Lokale wegen categorie II: ‘lokale ontsluitingswegen’ 
 Bavikhoofsestraat 
 Hulstsestraat 
 Kattestraat 
 Sint-Katriensteenweg 
 Kortrijksestraat 
 Gen. Eisenhouwerstraat 
 Harelbeeksestraat 
 wijkverzamelweg (rond de kern van Kuurne) 
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Lokale wegen categorie III : ‘lokale erftoegangswegen’ 

Alle wegen die niet geselecteerd werden bij een hoger niveau. 

4.1.3. Selecties bij de gewenste economische structuur 

Zone voor menging van wonen en werken te ontwikkelen, gelegen tussen en rond de 
Rijksweg N36e en de noordelijke gemeentegrens. 

4.1.4. Selecties bij de gewenste natuurlijke, landschappelijke en agra-
rische structuur 

Lokale ecologische verbinding - beekvalleien 
 (Heulebeek is reeds geselecteerd in het PRS West-Vlaanderen als natuurver-

bindingsgebied)  
 Hazebeek 
 Langebeek – Vaernewijkbeek 

Ecologisch waardevol gebied met recreatieve meerwaarde 
 Groene Long 
 Leiemeersen 
 Vaernewijkbeekvallei: open landschap richting Bavikhove en Hulste 
 overgangszone (bufferzone) industrie – open landschap 

4.1.5. Selecties bij de gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve 
structuur 

Lokaal structurerende toeristisch-recreatieve knooppunten 
 Leiemeersen 
 Heulebeekvallei 
 aanlegplaats voor recreatieboten 

 cultureel centrum ‘Hippodroom’ 

4.2. SELECTIES VAN DE GEWENSTE DEELRUIMTES 
In de volgende bindende bepalingen worden bepaalde gebieden en elementen in 
Kuurne geselecteerd en/of gecategoriseerd. Hiermee stemt telkens een specifiek 
beleid overeen, dat in het richtinggevend deel wordt aangegeven. 

Volgende gewenste deelgebieden worden binnen het grondgebied van de gemeente 
Kuurne geselecteerd: 
 Kuurne-centrum en Sint-Pieter 
 open ruimtes in de kern en Vaernewijkbeekvallei 
 Leievallei - Leiemeers 
 Brugsesteenweg 
 industriezone Kortrijk-Noord 
 Sente 
 Stokerijhoek 
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5. MAATREGELEN EN ACTIES 
Hierna volgt de selectie uit de opsomming van ruimtelijke acties en maatregelen in 
het richtinggevend deel die de gemeente Kuurne op korte termijn (tot middellange 
termijn) wenst uit te voeren, naargelang het respectievelijke project in samen-
werking met de betrokken besturen of private actoren. 

5.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE GEWENSTE DEEL-
STRUCTUREN 

5.1.1. Gewenste nederzettingsstructuur 

 Opzetten van een beleidskader huisvesting over de gehele gemeente met een 
gedifferentieerd woningaanbod als doel. 

 Kuurne zal actief meewerken aan inbreidingsprojecten. Dit doet ze door projec-
ten op te zetten, deel te nemen aan het overleg en te voorzien in een wettelijk 
kader. 

 Opmaak van een RUP voor de detaillering van afbakening van de nederzet-
tingsstructuren t.o.v. de open-ruimtegebieden. 

 Opmaak RUP zonevreemde woningen, gebaseerd op het beleidskader dat 
werd opgenomen bij de gewenste nederzettingsstructuur, dat de volgende de-
len bevat: 

- selectie, afbakening en ontwikkelingsperspectieven van de woonkorrels; 
- selectie en ontwikkelingsperspectieven van zonevreemde woningen; 
- selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen die 

aansluiten bij een zone-eigen concentratie van woningen. 

5.1.2. Gewenste economische structuur 

 Uitwerken van het concept van regionale industriezone tweede generatie voor 
de zone Kortrijk-Noord (P.I.A.V. project). 

 Opmaak van een stedenbouwkundig plan (RUP) voor de voorziene uitbreiding 
van het regionale bedrijventerrein Kortrijk-Noord en de ruimtelijke afwerking 
t.o.v. het open landschap. De uitbreiding van de zone wordt ontwikkeld in sa-
menwerkingsverband tussen de gemeenten Kuurne en Kortrijk. 

 Opmaak van een stedenbouwkundig plan (RUP) voor gefaseerde realisatie van 
de zone voor menging van wonen en werken gelegen tussen en rond de Rijks-
weg N36e en de noordelijke gemeentegrens. 

5.1.3. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 
(gecoördineerd en interactief met het mobiliteitsplan van Kuurne) 

 Globale visievorming omtrent de aanleg van het openbaar domein binnen de 
bebouwde kernen. 

 Opmaken van een plan uitwerken voor de ontsluiting van de kleinhandelszone 
Ter Ferrants naar de ventweg van de R8. 

 Kuurne wil werk maken van een fietsenbeleid. Dit houdt in dat: 
- langs de lokale ontsluitingswegen gebruiksvriendelijke fietspaden voorzien 

worden; 
- binnen de centrumgebieden standaard voor gemengd verkeer wordt geko-

zen (geen fietspaden); 
- op de gevaarlijke punten binnen de centrumgebieden fietsensuggestiestro-

ken moeten worden aangebracht; 
- medegebruik van de landbouwwegen in het buitengebied. 

 Opmaken van streefbeeldplannen voor de herinrichting van landelijke wegen. 

5.1.4. Gewenste natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur 

 Opzetten van een beleidskader voor het buitengebied met als doel de ruimtelij-
ke ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische activiteiten te beschermen, 
maar tevens om bestemmingsvoorstellen te formuleren voor verlaten of uitdo-
vende landbouwzetels. 

 Opmaak van een RUP voor de opbouw van het landschap. 
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 Planologische maatregelen treffen voor het beschermen van de beekvalleien en 
waardevolle ecologische gehelen, zowel binnen de bebouwde delen als in 
open-ruimtegebieden. 

 Subsidies voorzien voor de aanleg van KLE’s in het noordwestelijk homogeen 
open-ruimtegebied. 

 Instandhouden van de panoramische zichten in het noordelijk gedeelte van 
Kuurne door middel van beheersovereenkomsten met de betrokken eigenaars. 

5.1.5. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

 Uitbouwen van een lokaal recreatief netwerk, langs de verschillende recreatieve 
polen, waarbij de bestaande recreatieve routes worden geïntegreerd. Dit houdt 
in dat een kaart wordt opgemaakt van het netwerk, de paden worden aangepast 
aan het recreatief gebruik, wegwijzers worden voorzien en de recreatieve 
knooppunten aantrekkelijk worden gemaakt voor de recreant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE GEWENSTE DEEL-
RUIMTES 

5.2.1. Kuurne-centrum en Sint-Pieter / open ruimtes met Langebeekval-
lei en Vaernewijkbeekvallei 

 Opmaken van een RUP voor de afbakening en de bepaling van de ontwikke-
lingsperspectieven van de volledige kern Kuurne, waarin ook de afbakening en 
de ontwikkelingsperspectieven van het centrumgebied van de kern worden be-
paald. Zowel de ruimtelijke (o.a. woondichtheden, woontypologieën) als de 
functionele ontwikkelingsmogelijkheden moeten worden aangegeven in het 
plan. 

 Opmaken van een RUP voor de afbakening en het bepalen van de ruimtelijke 
en functionele ontwikkelingsmogelijkheden van een nieuw lokaal bedrijventer-
rein. Hieraan dient vooraf een voorbereidend onderzoek te gebeuren naar de 
ontsluitingsmogelijkheden van de zone en gefaseerde realisatie. 

 Opstellen van inventaris van strategische woningbouwprojecten.  
 Opmaken van een globaal strategisch plan voor het openbaar domein van 

Kuurne en Sente. 
 Opmaken van een RUP voor het Areaal cultuurcentrum Hippodroom – ontwik-

keling van een polyvalente zone voor complementaire gemeentelijke functies. 
 Opmaak van een RUP voor de open-ruimtecorridor Vaernewijkbeekvallei. 

5.2.2. Leievallei 

 Opmaken van een integraal inrichtingsplan voor de Leiemeersen (aansluitend 
op de algemene plannen van het Gewest, de Provincie en AWZ). 

 Opmaken van een inrichtingsstudie voor het ontwikkelen van omgeving Heule-
beekmonding en de site voor het watertoerisme (in samenwerking met de be-
trokken overheden). 

 Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van een fietsverbinding (fiets-
passerelle) gehecht aan de brug over de Leie. 
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5.2.3. Brugsesteenweg 

 Opmaken van een RUP voor de ruimtelijke en functionele afbakening van de 
deelruimte. In het kader van dit RUP moeten zowel de ontwikkelingsperspectie-
ven voor wonen, handel en tertiaire sector worden vastgelegd, als een integraal 
plan voor de herinrichting van het openbaar domein van de Brugsesteenweg 
(streefbeeldenplan). Het laatste in samenwerking met de betrokken overheden. 

 Opmaken van een globaal stedenbouwkundig plan (ruimtelijk concept) voor de 
gemengde zone voor lokaal bedrijventerrein, landbouw en wonen. In een speci-
fiek RUP worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikke-
ling vastgelegd. 

 Opmaken van ontwerp van de ontsluiting van de kleinhandelszone Ter Ferrants 
naar de R8. 

5.2.4. Industriezone Kortrijk-Noord 

 Uitwerken van het concept van industriezone tweede generatie voor de zone 
Heule – Kuurne (P.I.A.V. project). 

 Opmaak van een inrichtingsplan (RUP) voor de uitbreiding van de zone. 

 Opmaak van een globaal inrichtingsplan voor het integrale buffergebied rondom 
de industriezone. 

 Opmaak van een globaal plan om de afwateringsproblematiek op te lossen. 

 Voorstellen uitwerken voor de ontsluiting van de Ter Ferrants naar R8. 

5.2.5. Sente 

 Opstellen van een permanent overlegplatform met de betrokken gemeenten, 
om het beleid betreffende Sente vlot te laten verlopen en op elkaar af te stem-
men. 

 Opstellen van een RUP voor de afbakening en de bepaling van de ontwikke-
lingsperspectieven van de woonconcentratie Sente, waarin ook de afbakening 
en de ontwikkelingsperspectieven van het centrumgebied worden bepaald. Zo-

wel de ruimtelijke (o.a. woondichtheden, woontypologieën) als de functionele 
ontwikkelingsmogelijkheden moeten worden aangegeven in het plan. 

 Opmaken en/of actualiseren van de inrichtingsplannen voor het openbaar do-
mein van het centrumgebied van Sente. Ook hier is overleg met de betrokken 
gemeenten noodzakelijk. Het overlegplatform dat wordt opgericht dient deze ac-
tie te leiden. 

 In samenspraak met De Lijn West-Vlaanderen dient een openbaar vervoersver-
binding te worden gerealiseerd tussen Sente en Kuurne-centrum. 

 Opmaken van een RUP voor de groene gebieden achter de kerk (sport- en 
speelvoorzieningen). 

5.2.6. Stokerijhoek 

 Opmaak van een RUP buitengebied met als doel de ruimtelijke ontwikkelings-
perspectieven voor de agrarische activiteiten te beschermen (+ bestemmings-
voorstellen te formuleren voor verlaten of uitdovende landbouwzetels). 

 Opmaak van een RUP zonevreemde woningen en woonconcentraties gekop-
peld aan een integraal, gebiedsgericht beleidskader. 

 Opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven gekoppeld aan een integraal, 
gebiedsgericht beleidskader. 

 Opmaak van een RUP voor de inrichting van de landelijke wegen. 

 Opmaak van een RUP voor de opbouw van het landschap. 
 Subsidies voorzien voor de aanleg van KLE’s in het zuidwestelijk homogeen 

open-ruimtegebied. 
 












