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1. SITUERING EN OPPERVLAKTE. 
 
 
Het gebied van het BPA Centrum Ruiselede wordt begrensd: 
ten noorden door: agrarisch gebied 
ten oosten door: Veldstraat 
   Poortefrankstraat 
   Verlovestraat 
ten zuiden:  Polenplein 
   Tramweg 
   Tieltstraat 
   Toekomstlaan 
   de percelen grenzend aan de Pensionaatstraat 
ten westen:  de percelen grenzend aan de Pensionaatstraat 
   Akkerweg 
oppervlakte:  circa 21 ha. 
 
 
 
 

2.  JURIDISCHE TOESTAND 

Het gewestplan 
In het gewestplan Roeselaere - Tielt K.B. 17-12-1979 (zie kopie in bijlage) staat het gebied in 
hoofdzaak ingekleurd als: 
- woongebieden  
in de wijzigingen die gevoegd worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1998 
houdende het definitief plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roeselare - Tielt (kaartblad 
21/2 ) is in overdruk voor bepaalde delen volgende nadere aanwijzing aangeduid culturele, historische 
en / of esthetische waarde van het gebied; 
- aanvullende aanduidingen: landschappelijk waardevolle gebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

Monumenten & Landschappen 
Zijn beschermd als monument: 
De stenen molen - Hostensmolen of Kruiswegmolen genaamd - van Ruiselede (R.B. 17-03-1949), het 
gemeentehuis (KB van 28-04-1981) ,de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (KB 28-07-1983)  en 
herenhuis met ijzeren hekken gelegen Aalterstraat 7 (MB 12-02-1999). 
Zijn beschermd als dorpsgezicht: 
De omgeving rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (KB 08-04-1981) en uitbreiding 
beschermd dorpsgezicht (MB 12-02-1999).     

Structuurplannen 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 
Ruiselede - maakt deel uit van het buitengebied 
  - is geen economisch knooppunt 

Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen: 
Het hoofddorp van de gemeente Ruiselede werd geselecteerd als een bedrijfsondersteunend 
hoofddorp in het buitengebied.  
In het ontwerp-PRS maakt Ruiselede deel uit van de Tieltse deelruimte. De nadruk wordt gelegd op 
het woonprofiel. 
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
De gemeente heeft beslist een ruimtelijk structuurplan op te maken. De ontwerper werd in 
september 2001 aangesteld. Het proces zal eerstdaags opstarten. 
 
 
 

3  DOELSTELLING 
 

Vanuit de kennis van de specificiteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uit bezorgdheid voor 
het behoud van het typisch landelijk karakter van het dorpscentrum van Ruiselede, heeft het 
gemeentebestuur opdracht gegeven aan WVI, voorheen WITAB, enerzijds tot de opmaak van een 
dossier genoemd ‘erfgoed’ (zie bijlage) anderzijds tot de opmaak van onderhavig bijzonder plan van 
aanleg. 
 
In het bestemmingsplan wordt enerzijds aandacht geschonken aan: 
-het bouwkundig patrimonium op het gemeentelijke niveau. 
-de sfeerbepalende aanplantingen en groenzones (in openbaar domein of in privaat eigendom). 
Derhalve is onderhavig B.P.A. een verfijning van de recente gewestplanherziening voor wat betreft de 
culturele, historische en/of esthetische waarde van delen van de woongebieden. 
 
Anderzijds komt het B.P.A. tegemoet aan de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en de doelstellingen van het Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan door: 
- mogelijkheden tot inbreiding voor wat het wonen betreft - rekening houdend met de andere 
aandachtspunten - te voorzien. 
- de beheersing van de bedrijvigheid binnen de dorpskom na te streven. Enkel kerngerichte 
kleinhandel wordt toegelaten, bedrijven die de draagkracht van de dorpskom overschrijden zijn 
uitdovend. 
- de streekeigenheid van de dorpskom te waarborgen. 
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4 TOELICHTING BIJ DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 
 

Zone 1: openbare monumentenzone 
Deze voorschriften komen overeen met de maatregelen die gelden voor de beschermde monumenten. 
 
 

Voorschriften  in het specifieke windvang-gebied van de windmolen. 
 
 
 
 
 
          200meter 
    100meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-De bouwhoogte en de hoogte van hoogstammig groen mag de windvang niet in het gedrang 
brengen. Daarom bedraagt de maximale hoogte binnen een straal van 100 meter 7.65 meter + 1 
meter per bijkomende afstand van 100 meter ten opzichte van de molen. 
 
-Wanneer van deze basisregel wordt afgeweken dient de nok van de gebouwen een straal van de 
cirkel met de molen als middelpunt te volgen. 
 

Zone 2: Gesloten bouwzone  
In deze zone gelden naast de algemene voorschriften ook specifieke voorschriften voor volgende 
deelzones : 

- deelzone voor beeldbepalende gebouwen 
In deze deelzone is het de bedoeling om de bestaande gebouwen maximaal te behouden omdat ze 
bijdragen tot het specifieke karakter van de dorpskom. Deze gebouwen maken - op het niveau van de 
gemeente - deel uit van het bouwkundig erfgoed. Bijgevolg dient er over gewaakt te worden dat het 
gebouw zo lang mogelijk blijft bestaan. 
De inplanting van het bestaande gebouw en het bouwvolume zijn bepalend voor het sfeerbeeld van 
de dorpskom. Voor de betreffende gebouwen wordt een vaste voorgevelbouwlijn vastgelegd. 
 
Ingevolge de verfijning van het gewestplan dient iedere bouwaanvraag in deze deelzone ter advies 
voorgelegd te worden aan de cel Monumenten en Landschappen van de afdeling ROHM West-
Vlaanderen. 

- deelzone met afnemende bouwhoogte. 
Het huidige gebouw dat tussen de pastorie en de arbeiderswoningen ut supra staat verstoort de eenheid 
van deze gebouwenrij. Dit is eveneens het geval tussen de pastorie en de kerk. In geval van 
nieuwbouw moet er meer aandacht zijn voor het inpassen van het gebouw in zijn omgeving. Daarom 
is een overgangszone met afnemende bouwhoogte opgelegd. 
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- deelzone voor beeldondersteunende gebouwen. 
Monumenten en beeldbepalende gebouwen staan niet op zichzelf. De omgeving draagt bij tot de 
beleving van deze waardevolle gebouwen. Daarom dient de overheid waakzaam te zijn wanneer 
wijzigingen gepland worden aan gebouwen in de onmiddellijke nabijheid van het bouwkunstig 
patrimonium. Er dient rekening gehouden te worden met de specifieke ruimtelijke elementen die 
waardevolle gebouwen ondersteunen zoals de verhouding van het ene bouwvolume tot het andere, 
het gezichtsveld, enz. 
De gemeentelijke overheid en de cel Monumenten en Landschappen van de afdeling ROHM West-
Vlaanderen dienen er vooral voor te zorgen dat veranderingen van de huidige toestand een positief 
effect hebben op de belevingswaarde van waardevolle gebouwen en hun omgeving. 
 
Ingevolge de verfijning van het gewestplan dient iedere bouwaanvraag in deze deelzone ter advies 
voorgelegd te worden aan de cel Monumenten en Landschappen van de afdeling ROHM West-
Vlaanderen. 
 
 

Zone 3: Open en / of halfopen bouwzone. 

- deelzone voor beeldbepalende gebouwen. 
Deze gebouwen maken - op het niveau van de gemeente - deel uit van het bouwkundig erfgoed. 
Bijgevolg dient er over gewaakt te worden dat het gebouw zo lang mogelijk blijft bestaan. 
De inplanting van het bestaande gebouw en het bouwvolume zijn bepalend voor het sfeerbeeld van 
de dorpskom. 
 
Ingevolge de verfijning van het gewestplan dient iedere bouwaanvraag in deze deelzone ter advies 
voorgelegd te worden aan de cel Monumenten en Landschappen van de afdeling ROHM West-
Vlaanderen. 

- deelzone voor beeldondersteunende gebouwen. 
Ingevolge de verfijning van het gewestplan dient iedere bouwaanvraag in deze deelzone ter advies 
voorgelegd te worden aan de cel Monumenten en Landschappen van de afdeling ROHM West-
Vlaanderen. 

- deelzone met een belangrijk tuinaspect. 
Het centrum van Ruiselede wordt gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen van volgroeid 
hoogstammig groen in tuinen met parkallures. Deze vegetatie is beeldbepalend voor Ruiselede. 
Onoordeelkundige ingrepen die het groen in gevaar brengen dienen vermeden te worden. 
enkele voorbeelden: 
-afdekken van de grond onder de kruin. 
-onoordeelkundig snoeien. 
-te dicht bij de wortels bouwen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen dient eraan te denken - alvorens een vergunning af te 
leveren voor het vellen van een hoogstammige bomen - dat het ongeveer 20 jaar duurt vooraleer een 
andere boom terug volgroeid is. 
 
Reliëfwijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben op het sfeerbeeld van de omgeving. 
 
 
 
 

zone 4: Potentiële inbreidingszone. 
In deze zones komt de gemeente tegemoet aan de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen  en van het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan door de woonbestemmming in de 
dorpskern van de gemeente te versterken. 
Deze zone heeft een totale oppervlakte van + 2.9 ha.  
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De huidige bedrijfsactiviteiten van de drie bedrijven die in het centrum van de dorpskern gevestigd zijn 
dienen op termijn uit te doven, waarna deze ruimte zal heringericht worden ten behoeve van de 
woningbouw. De minimale dichtheid van 15 woongelegenheden per ha dient in dit gebied bereikt te 
worden.  

zone 5: zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
Het gaat hier om een actualisering van de bestaande toestand, o.m. de uitbreiding van de school, en, 
de mogelijkheid om een parkeerzone te voorzien voor bezoekers aan de molen. 
 

zone 6: Zone voor gemeenschapsvoorzieningen met nabestemming wonen. 
In deze zone kan de huidige bestemming behouden blijven tot uitdoving van de activiteit. 
Daarna zijn er twee mogelijkheden: 
- enerzijds kan de gemeentelijke overheid de potenties die de oude hoevegebouwen bieden benutten 
voor gemeenschapsvoorzieningen; 
- anderzijds kan de gemeentelijke overheid de aangrenzende inbreidingszone uitbreiden. 
uiteraard zijn deze mogelijkheden slechts van toepassing indien de gemeente eigenaar is van de 
gronden of indien de privé-eigenaar zelf wenst te verkavelen. 
Door het voorzien van gemeenschapsvoorzieningen als hoofdbestemming wenst de gemeente als 
eerste de gelegenheid te krijgen de betrokken gronden te verwerven. 
 

zone 7: zone voor detailhandel, diensten en horeca  
In deze zone is een toenemende ontwikkeling van bedrijvigheid, kleinhandel en horeca. De 
stedenbouwkundige voorschriften zijn zo opgesteld dat bedrijven die de draagkracht van de dorpskom 
overschrijden op termijn moeten uitdovend. Daarnaast wordt ook de beheersing van kleinhandel en 
horeca binnen de dorpskom gewaarborgd 
 

overige zones 
Behoeven geen verdere toelichting. 
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5 PROCESVERLOOP 
 
 
 
Op 20 juni 2001 werd een voorontwerp aan de bevoegde besturen toegestuurd met het verzoek een 
advies uit te brengen. 
Een advies werd ontvangen van (zie bijlage): 

- Arohm, West-Vlaanderen 
- Arohm,afdeling Monumenten en Landschappen, West-Vlaanderen 
- AWV, West-Vlaanderen. 
 

Het gemeentebestuur heeft deze adviezen grondig besproken en er naar haar inzichten rekening mee 
gehouden bij de aanpassingen van het voorontwerp. 
 
 
Brugge, 24 november  2001 
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Bijlage 
 
 
Uittreksel gewestplan 
 
Kaart beschermde dorpsgezichten en besluit uitbreiding dorpsgezicht 
 
Adviezen besturen en overzicht 
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Overzicht schriftelijke adviezen: 
 
 
 
Door volgende besturen werd géén advies uitgebracht: 
 
AROHM Afdeling Ruimtelijke Planning 
AROHM Afd. Monumenten en Landschappen, Cel Industriële Archeologie West-Vlaanderen 
Provinciebestuur West-Vlaanderen, MIRONA 
 
 
 
Uitgebrachte adviezen: 
 
AROHM   West-Vlaanderen  Ruimtelijke Ordening  
Dichtheid potentiële inbreidingszone: wordt teruggebracht op 15 won./ha. 
Zone 6:  de gemeente wenst de benaming te behouden; het gaat om een uitdovend bedrijf en de 
gemeente wenst als eerste de kans te krijgen het pand aan te kopen. 
 
Aan de stedenbouwkundig-technische opmerkingen werd zoveel als mogelijk voldaan. 
 
 
AROHM  West-Vlaanderen  Monumenten en Landschappen 
Het advies wordt quasi volledig opgevolgd met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de 
woning Kasteelstraat 15 alwaar een bedrijf gevestigd is.  
 
AWV   Exploïtatie wegen West-Vlaanderen 
Merken op dat geen advies meer vereist is gelet op de overdracht van de weg aan de gemeente. 
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Bijlagen 

bijlage bij zone 2: deelzone met monumentale straatgevels.  
gevel A 
De geleding van de trapgevel bestaat uit het gelijkvloers, de eerste verdieping en de dakpunt. Van 
onder naar boven onderscheidt men een plint in bossage, een sierlijst in natuursteen die tevens dienst 
doet als vensterbank, sierlijsten die het verlengde vormen van de stenen kruiskozijnen, sierlijsten die 
de scheiding vormen met de blinde bogen boven de vensteropeningen (deze sierlijsten vormen een 
speklagen in de bakstenen muur) en een sierlijst die de aanzet vormt van de trapgevel. 
Er zijn drie traveeën die op het gelijkvloers beklemtoond worden door een blinde boogfries met 
kraagstenen. Op de eerste verdieping zijn de vensters gevat in rondbogen met een dubbele rij 
boogstenen, een bakstenen boogtrommel en een natuurstenen latei.  In de trapgevel zit een drielicht.  
Alle ramen werden vervangen door witte P.V.C.  
De gevel is opgetrokken in rood-gele baksteen en natuursteen. 
 
gevel B 
Deze gevel in gele baksteen is tweeledig, men onderscheidt: 
  - links:  
- een wandopstand met twee geledingen.  Het gelijkvloers wordt gekenmerkt door de plint in bossage, 
de twee symmetrische  rechthoekige vensters met segmentbogen met blinde boogfries en de 
natuurstenen speklagen.  De eerste verdieping heeft slechts één vensteropening met een drieledig 
raam met  stenen deelstijlen.  Elke opening wordt bekroond door een segmentboog die gevat zit in de 
blinde fries van de segmentboog die gans het raam overspant.  Ook hier zorgen speklagen voor 
afwisseling in de gele bakstenen muur. De bakgoot wordt ondersteunt door sierlijk uitgewerkte 
gootklampen. Het zadeldak in rode dakpannen ligt evenwijdig met de straatas.  Links vormt de zinken 
gootpijp de grens met gebouw A. 
 - rechts: 
- een wandopstand met drie geledingen die ten opzichte van het linker deel licht vooruit springt 
(zijrisaliet).  Het gelijkvloers bestaat uit een grote muuropening die overspannen wordt door een 
segmentboog die versierd is door een stenen sierlijst met aan de aanzet een kleine voluut.  Op de
       staat een blinde rondbogenfries met vijf bogen.  Op de eerste verdieping zijn er twee 
vensteropeningen die bekroond worden door blinde rondbogen.  De dakpunt wordt onderaan 
afgeboord door een sierlijst en is voorzien van een rechthoekig venster dat bekroond wordt door een 
sierlijk uitgewerkte rondboog met speklaag. Beide hoeken zijn voorzien van voluten in natuursteen. 
De schoorsteen is versierd met een wijder bovenstuk met rondbogen. 
Ook hier is het raamwerk vernieuwd. 
gevel C 
 De façade van dit imposante gebouw is zeer complex.  Men onderscheidt drie delen: het linker deel 
dat overkapt is door een zadeldak met nok dwars op de straatas, het achteruitspringend deel in het 
midden onder een zadeldak met nok evenwijdig met de straatas, het rechterdeel dat overkapt wordt 
door een wolfdak. 
De wandopstand van het linker deel is drieledig nl. het gelijkvloers, de eerste verdieping en de 
dakpunt. 
Het gelijkvloers en de eerste verdieping worden gekenmerkt door de verticale accenten en het ritmisch 
spel van ronde bogen en rechthoekige vensters, maar ook door de afwisseling van metselwerk in gele 
baksteen en witgeschilderde pleister. 
Het gelijkvloers van het linker deel kan opgesplitst worden in twee delen . Enerzijds is er links de 
(garage-)poort met een drieledige houten deur.  Anderzijds wordt de  rechterkant opgebouwd uit een 
bossage plint (die uitloopt in een muurtje met smeedijzeren hekken), een drieledig kruisvenster met 
bakstenen deellijsten en in de muur verwerkte segmentbogen ter ondersteuning. 
De eerste verdieping is eveneens tweeledig.  Boven de poort is er een rechthoekige gepleisterde en 
witgeschilderde erker die rust op twee sleutelstukken.  De erker wordt versierd door een uitspringende 
sierlijst in natuursteen, kruisvensters en een uitspringende dakgoot. Naast de erker is er een 
lichtopening met een rondboog.  Het raamwerk bestaat uit een houten trapeziumvormige uitbouw en 
een inspringende beglaasde fries met vierkant raamwerk.  Het deel van de muur boven de rondboog 
is gepleisterd en witgeschilderd. 
De dakpunt is licht naar voren geschoven ten opzichte van het bouwvolume van het gelijkvloers en de 
eerste verdieping.  Er zijn twee rijen rechthoekige vensters met in vierkantjes ingedeelde ruiten.  Het 
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muurvlak is gepleisterd en witgeschilderd.  De groengeschilderde dakrand en de dakgoot overkraagt 
het geheel. 
Het middendeel van het gebouw springt diep naar binnen.  Het gelijkvloers omvat aan de linkerkant 
een kruisvenster en aan de rechterkant de voordeur met segmentboog. Een natuurstenen lijst maakt 
de verbinding tussen het kruisvenster links en de vensters boven de deur. 
De gepleisterde en witgeschilderde eerste verdieping is vooruitgeschoven en steunt op sleutelstukken 
in natuursteen. De twee symmetrisch opgestelde kruisvensters worden van het dak gescheiden door 
de overkragende dakgoot.  Het dakvenster in het dak beklemtoont de as van het gebouw. 
Het rechter deel van het gebouw onder het wolfdak staat meer naar voren geschoven dan het 
middendeel, maar toch niet tot aan de stoep zodat een kleine voortuin mogelijk is.  Deze voortuin 
wordt van de straat gescheiden door de muur in bossage en het hekken waarover reeds vroeger 
sprake was. 
De wandindeling wordt gekenmerkt door de steeds meer naar voren springende volumes per 
bouwlaag. 
Het gelijkvloers bestaat uit tweekruisvensters.  De eerste verdieping steunt op een aantal 
kraagstenen. De drie vensters worden overspannen door segmentbogen die steunen op natuurstenen 
kraagstenen. Beide bouwlagen werden gemetst in gele baksteen met twee speklagen, terwijl de 
dakpunt gepleisterd en witgeschilderd is. Centraal in dit muurvlak is er een rechthoekig venster. 
Zoals uit deze analyse blijkt is de façade opgebouwd uit een veelvoud aan in- en uitspringende 
volumes en in kleur en structuur wisselende muurvlakken.  Het geheel vormt een evenwichtig 
uitgebalanceerd geheel.   
gevel D 
De façade van dit gebouw bestaat uit twee delen. Het linker gedeelte bestaat uit een licht 
vooruitspringende risaliet.  Dit deel van het gebouw heeft een  
eye-catcher -functie.  Het rechter deel van het gebouw staat figuurlijk in de schaduw van het rechter 
prominent gedeelte. 
De linkerhelft van de façade wordt getypeerd door: 
-op het gelijkvloers een lage plint met bossage en sierlijst in natuursteen, een rechthoekige pui met 
aansluitend rechts een beglaasde deur.  Het geheel wordt overspannen door een I-vormige ijzeren 
balk met witgeschilderde gietijzeren rozetten. 
- De aanzet tot de eerste verdieping wordt gevormd door een natuurstenen sierlijst. Het drieledig 
venster met deur van de eerste verdieping staat centraal ingeplant in de gevel en is gevat in een licht 
achteruitspringend gevelveld dat bekroond wordt door een gepleisterde spiegel boven de 
segmentboog. Het typisch Jugendstill -balkon met smeedijzeren borstwering vormt een decoratief 
geheel met de natuurstenen ornamenten die plaatselijk een speklaag vormen tussen de bakstenen. 
- De dakpunt wordt beheerst door een drielicht met bakstenen stijlen en drie segmentbogen. Links en 
rechts zorgen vierkant pijlers met een gesculpteerd sluitstuk voor een vertikaliserend effect dat nog 
eens benadrukt wordt door de cartouche die gevat zit tussen twee uitspringende vierkante pijlers in de 
dakpunt.  De sluitstenen in de vorm van medaillons en de decoratief uitgewerkte spuiers middenin de 
vensterbanken en onder de dakrand zijn enkele voorbeelden van de aandacht voor esthetiek die de 
bouwheer aan de  dag legde.  
 
De rechterhelft van de façade sluit stilistisch aan bij de linkerhelft. Ook hier is er een lage plint in 
natuursteen (bossage). Links wordt het schema van de pui herhaald en rechts bestaat de toegang tot 
de woning uit een deur met segmentboog en twee kleine bovenlichten. 
De sierlijst die de verdieping van het gelijkvloers scheidt wordt hier doorgetrokken. Drie identieke 
venster met segmentboog verdelen de gevel ter hoogte van de eerste verdieping.  De dakrand wordt 
beklemtoond door fel overkragende dakranden.  De rand die ondersteund wordt door sierlijk 
uitgewerkte sleutelstukken en witgeschilderd houtwerk wordt onderbroken door een dakvenster. 
 
Dit gebouw valt op door de naar art nouveau tenderende keuze van ornamenten. 
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bijlage 2: kopie van het bestemmingsplan op A3 formaat. 
 


