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PRUP Bedrijventerrein Menen-Wervik: Openbaar onderzoek 

 

Geachte Voorzitter, 

Geachte leden van de PROCORO, 

 

Met dit schrijven willen we met UNIZO West-Vlaanderen van de mogelijkheid gebruik maken om onze 

opmerkingen te formuleren inzake het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gemengd bedrijventerrein 

Menen – Wervik. Gelieve hieronder onze opmerkingen te willen vinden. 

 

I. Het terrein focust zeer sterk op duurzaamheid en buffering t.o.v. de omgeving. Dit door het 

gebruik van zeer brede bufferzones/groenzones met bosaanplant en het publiek karakter van 

deze zones. Bovendien is er een groendam voorzien naar de woningen toe. 

Gelet op de noodzaak van kwalitatieve bedrijventerreinen en de aanwezigheid van 

woongebieden in de nabije omgeving zien we deze buffering en duurzame planning graag 

behouden. 

 



II. Het concept om met “bedrijfskamers” te werken, waarrond bedrijven geclusterd worden om zo 

gemeenschappelijke functies te krijgen ( parking – lokalen – groen-…) is een innovatief concept 

dat we met UNIZO graag verwezenlijkt zien. 

 

III. De ontsluiting gebeurt via één inrit en één uitrit; wat de verkeersveiligheid ten goede 

komt.  Hierdoor zullen de twee bestaande bedrijven aan de Hogeweg ontsloten worden en dus 

niet meer via de Hogeweg zelf bereikbaar zijn.  

 

 

IV. De combinatie regionaal/lokaal geeft ruimte aan de Kmo’s. Echter wordt momenteel vermeld 

dat minimaal 20 % moet voorbehouden blijven voor bedrijven van ≥ 3 hectare, zonder hierbij 

een minimum oppervlakte wordt voorgesteld voor kleinere percelen. 

We doen dan ook het voorstel om hier minimaal 50 tot 60 % te voorzien voor percelen van ≤ 

5000 m², dit om ook Kmo’s de kans te geven zich hier te vestigen. 

 

V. Het volledige terrein krijgt een globale inrichtingsstudie, op basis van de duurzame principes, 

wat duidelijkheid moet verschaffen aan de toekomstige bedrijven. Het terrein wordt dus niet op 

maat van mogelijke bedrijven geschreven, wat een mogelijke voorafname moeilijk maakt. 

Hierdoor stellen we dan ook voor om, indien er reeds geïnteresseerden zijn,  of de vraag naar 

kavels en hun oppervlaktes kan meegenomen worden in de inrichtingsstudie. 

 

 

Hoogachtend, 

Steeds bereid tot verdere toelichting, 


