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Agenda Gecoro 13 juni 2018: 

1. RUP Campus West: advies over procesnota en startnota 
2. RUP Lange Munte - Beeklaan: advies over procesnota en startnota 

 

Documenten ter beschikking gesteld aan de Gecoro: 
1. RUP Campus West: procesnota en startnota 

2. RUP Lange Munte - Beeklaan: procesnota en startnota 
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1 Vooraf 

1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering 9 november werd opgemaakt en wordt rondgestuurd. 

De doorgestuurde aanvullingen werden opgenomen in het verslag. Het definitieve verslag van de 

vergadering 23 mei  wordt goedgekeurd. 

1.2 Varia 

1.2.1 Volgende Gecoro-vergadering 

Voor 2018 kan je volgende data alvast noteren: 

• 12 september 

• 17 oktober 
• 21 november 

• 12 december 

1.3 Samenstelling vergadering 

De vergadering voldoet aan de vereisten m.b.t. haar samenstelling,  

14 van de 21 leden zijn aanwezig. 

2 Toelichting en bespreking 

2.1 RUP Campus West – advies over procesnota en startnota 

Liesbeth Terryn licht de procesnota en de startnota toe. 

Een eerste versie van de startnota werd al voorgesteld aan de Gecoro op 21 februari 2018. Vandaag 

wordt een aangepaste versie besproken, die aangevuld werd met de screeningsnota en de 

procesnota.   

 

Vragen en antwoorden 

- Er wordt een afbouw van het aantal parkeerplaatsen voorgesteld. Dit is in tegenstelling met 
Vives, waar een aanbodbeleid wordt gevoerd. Ook is de bereikbaarheid van de campus met het 
openbaar vervoer vanuit bvb de Westhoek niet ideaal. Studenten kiezen net voor Kortrijk 
omwille van de bereikbaarheid met de wagen.  
Als er een parkeergebouw moet worden gebouwd, wie zal dit bouwen, beheren, …. ? 

Op korte termijn is het enkel de bedoeling om het verspreide parkeren meer te gaan bundelen op 

één centrale plaats. Per cluster zou er dan slechts nog een beperkt aantal parkeerplaatsen kunnen 
voorzien worden voor docenten en/of bezoekers. Het aantal verplicht te voorziene parkeerplaatsen is 

expliciet opgelegd in de bouwvergunning en moet gerealiseerd worden.  
Op langere termijn is het wel de bedoeling om meer in te zetten op andere vervoersmodi en zo het 

aantal nodige parkeerplaatsen te reduceren. De ligging vlakbij het station zou optimaal benut 

moeten worden. Uiteraard zal afname van het aantal plaatsen moeten gekoppeld worden aan een 
flankerend beleid, waaronder (gedeeltelijke) terugbetaling van abonnementen, betalend parkeren, … 

Enkel door de alternatieven aantrekkelijker te maken en het parkeren minder aantrekkelijk, kunnen 
we deze doelstelling bereiken. Uiteraard zullen er altijd studenten zijn die met de wagen blijven 

komen (bvb van uit de Westhoek), maar dit aantal moeten we zo beperkt mogelijk houden.  

 

- Het beeld van het gebouw Veg-i-Tec ziet er eerder laagbouw uit, terwijl het ook de bedoeling 
moet zijn om industriële gebouwen gestapeld te maken.  
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Vanuit de visie van het masterplan komen de meer representatieve gebouwen –en ook hogere 

gebouwen- langs de as Graaf Karel de Goedelaan te staan, de andere meer achterin gelegen. Vanuit 
dit oogpunt is het niet de intentie geweest dat het gebouw van Veg-i-Tec echt in de hoogte wordt 

gebouwd. Er wordt wel gestapeld. Op de onderste verdieping komt de productiehal. Erboven de 

kantoren.  

- Wat zal er gebeuren met de gronden gelegen tussen het huidige containerpark en de Leie? Kan 
dit kaderen als natuur ifv natuurherstel van de Leie? Kan het gebied verruigen en/of vernatten?  

Het masterplan voorziet geen bebouwing meer ten noorden van het containerpark. Het idee is om 
het groen van het park Kortrijk Weide, door te trekken in een groene ruimte langs de westelijke 

zijde van de spoorwegbrug. Bij het vernieuwen van de spoorwegbrug zal het landhoofd achteruit 

worden geplaatst (en de Leie op dat punt ook worden verbreed) waardoor de verbinding tussen 
beide stadsdelen kwalitatiever kan worden. Door ook een deel groen te realiseren op Campus West 

kunnen we het groen langs de Leie versterken. Een deel van de gronden langs de Leie zijn al 
bestemd als natuurgebied, het andere deel heeft een bestemming als openbaar nut. Bij opmaak van 

het bestemmingsplan zal moeten bekeken worden hoe hiermee wordt omgegaan. Welke aanleg dit 

gebied kan krijgen bij realisatie zal bij de uitwerking van het RUP moeten geconcretiseerd worden.  

- Wat zijn de plannen met het containerpark? 

Op termijn wordt voorzien dat de gronden van het containerpark worden ingenomen voor de 

verdere ontwikkeling van Campus West. Uiteraard moet er eerst een locatie gevonden worden voor 

de herlocalisatie.  

- Waar komt de bijkomende tunnel? Hoe is deze toegankelijk? 

De tunnel wordt gerealiseerd tussen de fuifzaal en het zwembad. Het is een voetgangerstunnel met 

trappen langs de zijde van Kortrijk Weide, op maaiveldniveau kant campus West. Er zal een 

fietsbegeleidingssysteem worden voorzien (fiets wordt omhoog getrokken bij stijgen en afgeremd bij 
dalen) om het de fietser zo comfortabel mogelijk te maken.  

Het werken met een helling (die voldoet aan de normen van integrale toegankelijkheid) aan de kant 
van Kortrijk Weide bleek technisch niet haalbaar. De helling zou al moeten worden aangevat vanaf 

de inkom van het zwembad, wat onder meer problematisch was voor de bereikbaarheid van de 

fuifzaal (laden en lossen) en het zwembad (chloorleveringen, ….).  

-     Mobiliteit: Op de korte termijn wordt een herschikking van het aantal parkeerplaatsen 
voorgesteld, op de lange termijn wordt gestreefd naar een daling van het aantal 
parkeerplaatsen. Er wordt hiervoor verwezen naar het mobiliteitsplan in algemene zin. Het is 
positief dat er wordt voorgesteld om ook voor niet MOBER-plichtige vergunningsaanvragen een 
mobiliteitstoets op te leggen. Het lijkt een goed idee om de algemene zaken uit het 
mobiliteitsplan te vertalen naar specifieke elementen, die dan in de gevraagde mobiliteitstoets 
kunnen worden meegenomen.  

Deze opmerking wordt meegenomen voor de verdere uitwerking van het RUP.  

 

- Het is wenselijk om bij het bundelen van het parkeren tevens na te gaan of deze buiten de 
schooluren voor andere gebruikers kan worden ingezet.  

Deze bemerking wordt meegenomen voor onderzoek tijdens het verder verloop van de procedure.  

- Wordt het RUP enkel opgemaakt voor de oostzijde van de Graaf Karel de Goedelaan?  

Het klopt dat de herbestemming het dringendst is en het meest ingrijpend langs de oostelijke zijde 
van de Graaf Karel de Goedelaan. De gronden van de voormalige site Lagae vragen een 

herbestemming. Anderzijds is het de bedoeling van het RUP om ruimer te gaan dan dit stuk, en de 
volledige campus er in op te nemen. Enkel op die manier kunnen we een coherente lange termijn 

visie uitbouwen. Ook voor het Magdalenapark en omgeving wensen we de voorschriften van het nu 

geldende BPA bij te stellen, zij het dan minder fundamenteel.  



13 juni 2018 

4/9 

- Welke bestemming krijgt het Magdalenazwembad? Zal dit publiek toegankelijk blijven?  

Howest kocht het zwembad en zal hier sowieso een school gerelateerde functie realiseren. 

Hoogstwaarschijnlijk wordt hier een cafetaria voor de school in ondergebracht.  

- Op de Gecoro van 21 februari werd de vraag gesteld of het toekomstig profiel van de Graaf 
Karel de Goedelaan reeds is gekend. Is dit al verder onderzocht? 

Dit is nog niet verder onderzocht, maar zal aan bod komen in het verder traject van het RUP.  

- Voor dit gebied en de omgeving komen allemaal afzonderlijke mobiliteitsvragen aan bod. De 
vraag is wat er gebeurt als je alles samenlegt. Ontwikkeling Blekerij, Kortrijk Weide, 
stationsproject en Campus West. Loopt het verkeer dan vast? Dit onderzoek zou moeten 
gebeuren. Een globale studie is noodzakelijk.  

We zullen voor het vervolgtraject bekijken hoe we dit kunnen opnemen binnen het verkeersmodel. 
In het verkeersmodel zitten alle geplande ontwikkelingen. Als we deze van Campus West daaraan 

toevoegen kunnen we het effect op de mobiliteit simuleren, waarin dus ook onder meer het 

programma van de Blekerij, Kortrijk Weide en het stationsproject is opgenomen.  

-     Wordt de nieuwe verbinding tussen het Nelson Mandelaplein (Kortrijk Weide) en de Graaf Karel 
de Goedelaan een openbare weg/openbaar domein of blijft dit privaat.  

Gezien de buurtweg naar dit tracé wordt verlegd, zal deze sowieso een openbaar karakter hebben. 
Of de grond van het tracé in eigendom blijft van UGent, of zal worden overgedragen naar het 

openbaar domein moet nog worden bepaald. Ook alle praktische zaken (verlichting, onderhoud) 

moeten nog definitief worden vastgelegd in samenspraak met UGent.  

- In de screeningsnota zijn een aantal dingen opgenomen rond het bouwkundig erfgoed die niet 
correct zijn. Zo geeft Onroerend Erfgoed niet langer advies over inventarisitems. Daarnaast 
wordt best verduidelijkt welke items best behouden blijven. Er wordt voorgesteld om op te 
nemen dat behoud is na te streven en dat een eventuele sloop steeds dient afgewogen te 
worden tegenover de bestaande erfgoedwaarden. Klopt het dat voor deze site de kans op 
archeologie eerder beperkt is?  

De fouten zullen worden gecorrigeerd, de onduidelijkheden verduidelijkt. De stelling over 

archeologie zal getoetst worden.  

 

2.2 RUP Lange Munte - Beeklaan – advies over procesnota en startnota 

Lieven Van Horebeek licht de procesnota en de startnota uitgebreid toe. 

Vragen en antwoorden 

- Fietsinfrastructuur 
Is dit een bovenlokale fietsroute of wordt zo vooral lokaal gebruikt?  Het is zeer interessant om 
Zwevegem en Kortrijk te verbinden, maar is de Oudenaardsesteenweg niet relevanter omdat het 
rechter en sneller is, zelfs als de route minder aangenaam/veiliger is?  Waarom zit er een 

‘chicane’ in het fietspadtracé, ter hoogte van het winkelcentrum?  
 

De route is een bovenlokale functionele fietsroute en heeft een groot potentieel. Het fietspad, 

komende van A.Einsteinlaan, loopt ter hoogte van het winkelcentrum uit op een woning. De 
omrijfactor is zeer beperkt. In het vervolgtraject kan bekeken worden hoe we de fietsroute 

kunnen optimaliseren.    
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- Wadi's 
Is het de bedoeling om het water in de ondergrond te laten infiltreren? De ondergrond is zeer 
kleihoudend en hierdoor zeer weinig tot niet infiltreerbaar, dit zal niet werken. Het is beter als 
bufferring met overloopsysteem en mét watergebonden vegetatie en zo ecologisch 
opwaarderen, zeker niet als grasland aanleggen (moeilijk bemaaibaar en arbeidsintensief). 
 

De hoofdopzet is om de beekstructuur beleefbaar te maken. Indien de ondergrond het 
regenwater onvoldoende laat infiltreren kan het regenwater gebufferd en gecontroleerd 

afgevoerd worden. 
 

- Centrum 
Het huidige plein werkt niet. Een goede pleinwerking vereist wanden, publiek toegankelijke 
functies en een zekere mate van identiteit en beslotenheid. Dit is in voorliggend ontwerp nog 
onvoldoende. Er zijn meer wanden nodig.  
De vraag wordt gesteld of je hier wel een centrumgevoel kan bekomen, indien niet dan zal het 
plein wel ondersteunend werken voor de handelszaken. 
 

In het vervolgtraject kan onderzocht worden of de beslotenheid van het plein niet beter kan. 

Het soort en locatiekeuze van de functies kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van het centrum. 
Dit zal in het verder traject nog verder onderzocht worden.  

 
- Buurtsupermarkt 

Is de woondichtheid van de omgeving voldoende hoog voor een buurtsupermarkt? Is de opzet 
van een superette het gevolg van het participatietraject? Waarom wordt een maximale 
oppervlakte van 800m² vooropgesteld? Is dit voldoende, moet die niet groter zijn? Hoe wordt de 
beeldkwaliteit gegarandeerd?  Wie neemt regierol voor het handelscentrum op zich? Kan dit 
enkel door een privéinvesteerder?  
 
De vraag voor een buurtsupermarkt komt voort uit gesprekken met diverse eigenaars/bewoners 

in het gebied en werd positief onthaald op de inspraakmomenten, hoewel er ook vragen gesteld 

worden bij de toekomst ervan, gezien er vroeger reeds een supermarkt (SPAR) was. De context 
is/wordt evenwel anders: de nieuwe Buurtwinkel wordt groter, er zal parkeermogelijkheid direct 

bij de winkel(s) zijn, er zijn intussen meer buurtbewoners en er is een tendens naar 
schaalverkleining in het supermarktlandschap (terug naar de buurten). Tot slot zijn de vele 

fietsers ook potentiële klanten. 

800m² wordt als een gangbare en voldoende rendabele oppervlakte voor een buurtsupermarkt 
beschouwd. Dit is te vergelijken met de Rivan aan de Beekstraat. Een grotere supermarkt zou 

een aanzuigeffect kunnen hebben en niet meer op niveau van de wijk functioneren. 
Het garanderen van de beeldkwaliteit vormt een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling 

van de site. Ook de wijze van leveren zal de nodige aandacht vragen.  

Een groot deel van de gronden is stadseigendom. Dit biedt de mogelijkheid om een sterke 
regierol op te nemen. Er is door de stad hierover wel nog geen beslissing genomen. Indien de 

stad/SOK de regierol opneemt kan er bv met een PPS-constructie wel samengewerkt worden 
met een privé-investeerder.   

 
- Parkeren:  

Worden er voldoende parkeerplaatsen voorzien voor het OC en het winkelcentrum?  

 
Er moet bij de verdere uitwerking erover gewaakt worden dat de parking niet uitsluitend voor 

winkelende bezoekers zal gebruikt worden. Met een slim ontwerp valt dit te vermijden.  
De supermarkt zal ook zelf in een aantal parkeerplaatsen moeten voorzien. Deze kunnen in 

overleg mogelijks na de winkeluren ook gebruikt worden door derden. 

 
- Openbaar domein:  

Worden de parkeerwegen vergroend en zijn deze toegankelijk met de wagen? 
Hoe worden de semi-private buitenruimten van de woonclusters beheerd, door de 
huisvestingsmaatschappij WRK? Er is echter een zeer grote workload aan groenbeheer bij WRK. 
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De huidige parkeerstraatjes met hoofdtoegangen worden omgevormd tot semi-publieke ruimten 

en zijn niet meer toegankelijk met de wagen. De huidige autobergingen worden omgevormd tot 
fietsenbergingen of gesloopt en vervangen door kleinere (fietsen)bergingen.  

De huisvestingsmaatschappij staat in voor het beheer van de semi-private buitenruimten. 
 

- Op pagina 39 wordt vermeld dat als de bomen kaprijp zijn, er een dubbel pad kan aangelegd 
worden. Wat betekent kaprijp? Worden de bomen geveld? 
 

Er zijn verschillende opties om het fietspad door het park te leiden. Een dubbel pad (wandelen 
en fietsen) is een optie maar momenteel niet mogelijk gezien de bomenrij die zich net naast het 

huidige wandelpad bevindt. Het is geen uitgemaakte zaak dat deze bomen moeten geveld 

worden. Dit zal in een latere fase onderzocht worden.   
 

- Ouderen  
Waar bevinden zich de woningen en functies voor de ouderen?  Is dit de goeie locatie voor deze 
doelgroep, zo ver van het centrum en van voorzieningen? Is er een ‘antenne’ voor de ouderen?  
 
De woningen voor eenpersoonsgezinnen (veelal ouderen) bevinden zich verspreid over de site, 

met een concentratie aan de zijde van het Langemunteplein. Daar bevinden zich reeds een 
wijkcentrum (OC) van het OCMW, een bibliotheek en wordt het voorzieningenniveau verbeterd.   

Er bevindt zich op het plein ook een bushalte met een vlotte verbinding richting binnenstad. 
Deze bushalte blijft.  
 

- Alternatieve woonvormen 
Is er ruimte voor co-housing of alternatieve woonvormen binnen het plangebied? 

 
Binnen het renovatieproject van WRK zijn momenteel geen alternatieve woonvormen voorzien, 

behoudens de fokuswoningen, voor mensen met een verminderde mobiliteit. Deze zijn er nu 
ook. 

Elders in het plangebied zijn momenteel geen alternatieve woonvormen voorzien. Dit zou 

eventueel op de verdiepingen van de nieuwe handelsruimten tegenover het OC kunnen. Dit kan 
in een verdere fase onderzocht worden. 

 
- Op grond van welke redenen werd geopteerd voor renovatie dan wel sloop en nieuwbouw van 

de sociale woningen? 

 
Er werd door de architecten een studie gemaakt over de staat van de gebouwen om te 

evalueren wat de beste keuze is: renovatie, sloop en herbouw? Daarbij werd rekening gehouden 
met de specifieke bouwnormen voor sociale huisvesting.  

 

- Woonbehoefte 
Er worden in dit project 110 (sociale)woningen extra voorzien. Hoe staat dit in relatie tot de 
globale woonvraag van 800 eh? Is dit extra of maakt dit hiervan deel uit? 
 

Info na de vergadering opgevraagd:  
De verwachte toename van het aantal gezinnen (huishoudens) in de stad bedraagt ongeveer 

1.000 over een periode van 10 jaar. Dat blijkt uit de laatste bevolkings- en 

huishoudensprojecties van de Vlaamse overheid de dateren van dit jaar. Binnen die groei is geen 
onderscheid gemaakt tussen private en sociale woonvraag.  

Voor het sociaal woonaanbod is er een groeipad van 300 bijkomende woningen (netto) in de 
periode 2017-2019. Het project op de Lange Munte maakt daar deel van uit. Dat is zo 

opgenomen in het sociaal woonbeleidsconvenant dat de stad in 2017 afsloot met de Vlaamse 

regering.  
 

- Waarom wordt er een RUP opgemaakt voor de herontwikkeling van deze sociale woonwijk, en 
waarom niet voor bv Nieuw Kortrijk?  

 
Voor de sociale woonwijk Lange Munte is een verouderd BPA van toepassing met zeer strikte 
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voorschriften en zoneringen, die een betere ontwikkeling van de site hypothekeren. Er is 

bijgevolg een nieuw planinitiatief nodig om het juridisch kader voor de vergunningen te bepalen. 
Voor de wijk Nieuw Kortrijk is geen BPA of RUP met specifieke voorschriften en zoneringen van 

toepassing, enkel het gewestplan. De wijk Nieuw Kortrijk ligt volledig in woongebied, waardoor 
een toch wel zware administratieve procedure als een RUP hier niet noodzakelijk is.  

 

- Bouwmisdrijven 
Worden met het nieuwe bestemmingsplan bestaande bouwmisdrijven geregulariseerd?  

 
De stedenbouwkundige voorschriften worden met dit bestemmingsplan vernieuwd. Deze 

voorschriften kunnen een kader bieden om bestaande bouwmisdrijven te regulariseren. Hiervoor 

dient dan wel telkens een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Niet alle bouwmisdrijven zullen 

hierdoor geregulariseerd kunnen worden. 

2.3 De niet-stemgerechtigde leden verlaten de vergadering vooraleer de Gecoro overgaat tot 

de beraadslaging 

3 Beraadslaging 

3.1 RUP Campus West – advies over procesnota en startnota 

Zie advies 

3.2 RUP Lange Munte-Beeklaan – advies over procesnota en startnota 

Zie advies 
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4 Advies Gecoro  

De Gecoro brengt advies uit over volgend RUP. 

4.1 RUP Campus West 

De Gecoro onderschrijft de intenties van het RUP om de bestemming industrie en wonen te wijzigen 
naar gemeenschapsvoorzieningen. De Gecoro adviseert de startnota en procesnota van het RUP 

Campus West gunstig, mits rekening te houden met onderstaande opmerkingen.  

De Gecoro adviseert:  

- Een globaal parkeer- en verkeervisie op te maken voor de ruimere omgeving.  

- Te verduidelijken welke aspecten van het mobiliteitsplan voor deze site moeten ingezet worden 

en welke concrete maatregelen in het RUP kunnen worden genomen.  

- Duidelijkheid te geven over het statuut van de voetgangersdoorsteek tussen Campus West en 

Kortrijk Weide.  

- Een functie die publiek toegankelijk is onder te brengen in het Magdalenazwembad.  

- Gestapeld bouwen als voorkeur voor de ontwikkeling mee te geven.  

- Het belang van de doorsteek tot aan de oever van de Leie mee te nemen in het vervolgtraject. 

 

 

4.2 RUP Lange Munte-Beeklaan 

De Gecoro onderschrijft de intenties van het RUP. De Gecoro adviseert de startnota en procesnota 

van het RUP Lange Munte-Beeklaan gunstig, mits rekening te houden met onderstaande 

opmerkingen.  

De Gecoro adviseert:  

- Van in de planfase en de eerste concepten moet rekening gehouden worden met de 

onderhoudsvriendelijkheid van het openbaar domein, dat bij voorkeur ecologisch te beheren is. 
Bij de wadi’s wordt best gewerkt met een watergebonden vegetatie, eerder dan grasland, wat 

een intensiever beheer vergt. De permeabiliteit van de ondergrond van de wadi’s moet goed 

onderzocht worden. Indien de ondergrond onvoldoende infiltreerbaar is worden de wadi’s best 
uitgewerkt als bufferbekkens met een overloopsysteem.  

- De fietsverbinding heeft nood aan een goede leesbaarheid en het is belangrijk dat de 
voorgestelde route goed aansluit op andere routes en goed gemarkeerd wordt als alternatieve 

veiligere verbinding.  

Dergelijk fietspad vergt zo’n recht mogelijk tracé. De ‘chicane’ aan het winkelcentrum wordt best  
rechtgetrokken ifv een bovenlokale fietsverbinding. 

- Er moet verduidelijkt worden of er bomen in het park (tussen Wielewaallaan en OC) moeten 
gekapt worden. 

- Het idee van het opwaarderen van het handels- en dienstencentrum vergt verdere verdieping. 

Zo moet de ruimtelijke organisatie, de functies en werking van het plein verder onderzocht en 
moet de beeldkwaliteit gewaarborgd worden. Er moet een regisseur aangeduid worden voor 

deze opwaardering; deze kan door de stad opgenomen worden. Er kan in dit kader al een 
marktbevraging georganiseerd worden.   

- Alternatieve woonvormen zoals co-housing moeten op z’n minst onderzocht en niet onmogelijk 

gemaakt worden. 
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