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Algemene bepali
ngen

Deze algemene bepali
ngen zi
j
n van toepassi
ng voor zover er geen anderslui
dende bepali
ngen
zi
j
n opgenomen i
n de arti
kels ressorterend onder de bi
j
zondere bepali
ngen.
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Termi
nologi
e

Voor de toepassi
ng van deze voorschri
ften wordt verstaan onder:
1.
aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de bei
de zi
j
gevels op de perceelsgrens zi
j
n
geplaatst
2.
aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat: volgens het B. VL. R. van 4 november 1997 ‘
tot vaststelli
ng van de samenstelli
ng van het dossi
er voor de aanvraag om een bouwvergunni
ng‘
oflater vervangend ui
tvoeri
ngsbeslui
t aldus aangedui
de aanvraag
3.
achtergevelbouwli
j
n: grens tussen de bouwstrook en de strook voor (bi
nnenplaatsen en)
tui
nen
4.
balkon: open ui
tbouw aan de bovenverdi
epi
ng van een gebouw
5.
bezetti
ngscoëffi
ci
ënt: verhoudi
ng van de bebouwbare oppervlakte van het perceel ten
opzi
chte van de totale oppervlakte van het perceel,ui
tgedrukt i
n%
6.
bouwdi
epte: di
epte van een bouwwerk di
e moet worden gemeten van de bui
tenzi
j
de van
de voorgevel tot de bui
tenzi
j
de van de achtergevel
7.
bouwlaag: vri
j
e rui
mte tussen twee vloeren oftussen een vloer en een dak,met een mi
ni
mum hoogte van 1,80 m en een maxi
mum hoogte van 3,20 m
8.
bouwvri
j
e strook: strook waarbi
nnen,behoudens bi
j
zondere bepali
ngen,geen constructi
es mogen worden opgetrokken
9.
bouwvri
j
e voortui
nstrook: bouwvri
j
e strook,gelegen tussen de rooi
li
j
n en de voorgevelbouwli
j
n
10.
bouwvri
j
e zi
j
tui
nstrook: bouwvri
j
e strook,gelegen tussen de zi
j
grens van een perceel en
de vri
j
staande zi
j
gevel van een kopgebouw ofvan een vri
j
staand gebouw en waarvan de
di
epte geli
j
ki
s aan di
e van de aanpalende bouwstrook
11.
compacthei
d van een gebouw (V/AT): de verhoudi
ng van het beschermd volume (V)tot
de totale warmteverli
esoppervlakte (AT);het beschermd volume (V i
n m³)wordt gemeten
op basi
s van de bui
tenafmeti
ngen;de warmteverli
esoppervlakte (AT i
n m²)van een gebouw i
s de som van alle oppervlakken di
e het beschermd volume van het gebouw
schei
den van:
! de bui
tenomgevi
ng
! aanpalende onverwarmde rui
mten (waar het gebouw grenst aan een ander gebouw
dat ni
et verwarmd i
s)
! de volle grond;
alle betrokken oppervlakten worden gemeten met bui
tenafmeti
ngen
12.
dakbasi
s: denkbeeldi
g vlak dat de bei
de vlakken van een zadeldak i
n hun onderste zi
j
de
evenwi
j
di
g met de nok sni
j
dt
13.
dakkapel: ui
t het dakvlak voorui
tspri
ngend venster
14.
dakvlakvenster: venster geplaatst i
n het dakvlak
15.
gebouwengroep: mi
nstens dri
e gebouwen di
e samen een rui
mteli
j
k aaneengesloten geheel vormen
16.
(mi
ni
mum- en maxi
mum)gebouwenprofi
el: een opgegeven denkbeeldi
ge li
j
n i
n de
langsdoorsnede van een perceel waarbi
nnen de voorzi
ene bebouwi
ng i
n haar geheel
moet passen,met ui
tzonderi
ng van schouwen,erkers,balkons en verluchti
ngspi
j
pen
17.
gegroepeerde bebouwi
ng: bebouwi
ngswi
j
ze waarbi
jmeer dan twee geli
j
kvormi
ge gebouwen op eenzelfde voorgevelbouwli
j
n worden gegroepeerd tot hui
zenblokken,di
e aan
de ui
tei
nden voorzi
en zi
j
n van een vri
j
staande zi
j
gevel en van elkaar geschei
den zi
j
n
door bouwvri
j
e zi
j
tui
nstroken
18.
gekoppelde bebouwi
ng: bebouwi
ngswi
j
ze waarbi
jtwee geli
j
kvormi
ge gebouwen worden
geplaatst op de gemeenschappeli
j
ke zi
j
grens van twee percelen en op eenzelfde
voorgevelbouwli
j
n
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groendak: begroei
d dak mi
nstens bestaande ui
t een wortelvaste laag,een drai
nagelaag,
een substraatlaag en een vegetati
elaag
harmoni
e,harmoni
sche samenhang ofharmoni
sche aanslui
ti
ng: een klaarbli
j
keli
j
k verband tussen de typologi
sche karakteri
sti
eken van gebouwenreeksen,gebouwen ofdelen
van gebouwen qua vorm,structuur,afmeti
ngen,dakhelli
ng,verdeli
ng van gevelvlakken,
materi
alen,afwerki
ng van de schei
dsmuren,verhoudi
ng muur/raam enz.
hoekgebouw: gebouw op een perceel dat zowel aan de voorzi
j
de als aan één van de
zi
j
deli
ngse perceelsgrenzen grenst aan het openbaar domei
n en waarbi
jdeze gevels als
een voorgevel afgewerkt zi
j
n
hui
zenblok: groep van twee ofmeer gebouwen di
e aan bei
de ui
tei
nden met een kopgebouw i
s afgewerkt
klei
nhandelsbedri
j
f: moet als klei
nhandelsbedri
j
vi
ghei
d worden beschouwd het wederverkopen op gewone wi
j
ze i
n ei
gen naam en voor ei
gen rekeni
ng,van goederen aan
verbrui
kers en klei
ne gebrui
kers,zonder deze goederen andere behandeli
ngen te doen
ondergaan dan di
e welke i
n de handel gebrui
keli
j
k zi
j
n
kopgebouw: gebouw aan een ui
tei
nde van een hui
zenblok en waarvan de vri
j
staande
zi
j
gevel als een voorgevel i
s afgewerkt
kroonli
j
sthoogte: hoogte van een bouwwerk di
e moet worden gemeten van het grondpei
l
tot de bovenkant van de deksteen i
n geval het bouwwerk een plat dak heeft oftot de
bovenkant van de kroonli
j
st i
n geval het bouwwerk een hellend ofgebogen dak heeft
nokhoogte: hoogte van een bouwwerk met een hellend ofgebogen dak di
e moet worden
gemeten van het grondpei
l tot de bovenkant van de nok van het hellend ofgebogen dak
rooi
li
j
n: grens tussen pri
vaat en openbaar terrei
n
ui
tbouw: ui
tspri
ngend aanbouwsel zonder bovenverdi
epi
ng
ui
tsprong: deel van een gevel dat ni
et i
n hetzelfde vlak li
gt als het overi
ge gedeelte van
di
e gevel
verhardi
ngen: onderschei
d kan worden gemaakt tussen losse verhardi
ngen (vb.
dolomi
et)en vaste verhardi
ngen (vb. asfalt)
vloer-terrei
ni
ndex (V/T): de verhoudi
ng van vloeroppervlakte t.o.v. terrei
noppervlakte;
voor het berekenen van de V/T wordt als terrei
noppervlakte de werkeli
j
ke perceelsoppervlakte bi
nnen desbetreffende RUP-zoneri
ng genomen; als vloeroppervlakte
worden alle vloeren van bi
nnenrui
mten meegerekend,bui
tenkant muur,met ui
tzonderi
ng
van kelders ofondergrondse parkeergarages en overdekte bui
tenrui
mten;vloeren onder
het dak worden enkel meegerekend vanaf 1,80 m begaanbare rui
mte; bi
j
gebouwen
worden eveneens meegerekend
volume van een gebouw: wordt berekend vanafhet maai
veld,met i
nbegri
p van de bui
tenmuren;het deel van het keldervolume onder het maai
veld wordt ni
et meegerekend
(vb. wasrui
mte,bergi
ng,stookrui
mten enz.),met ui
tzonderi
ng van ondergrondse rui
mtes
i
n functi
e van het wonen (vb. i
n de grond i
ngewerkte garage);voor de zolderrui
mte geldt
hetzelfde pri
nci
pe: i
ndi
en deze rui
mten een vri
j
e hoogte van 2 m hebben,di
enen deze
wel meegerekend te worden
voorgevelbouwli
j
n: denkbeeldi
ge li
j
n waarop de voorgevel geplaatst di
ent te worden; op
de plaatsen zonder voortui
n valt deze samen met de rooi
li
j
n
vri
j
staande bebouwi
ng: bebouwi
ngswi
j
ze waarbi
jde bei
de zi
j
gevels van een gebouw op
een mi
ni
male afstand van de perceelsgrenzen zi
j
n geplaatst
vri
j
staande gevel: gevel waartegen ni
et wordt gebouwd;deze gevel wordt afgewerkt zoals een voorgevel
zadeldak: dak gevormd door twee hellende vlakken di
ei
n een nok samenkomen.
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Algemeen geldende voorschri
ften

2.1. Inplanti
ng van gebouwen
Onvermi
nderd de bepali
ngen van arti
kel 100 § 1 van het decreet van 18 mei1999 houdende de
organi
sati
e van de rui
mteli
j
ke ordeni
ng,kunnen ni
euwe woni
ngen ofgebouwen voor commerci
ele,ambachteli
j
ke ofi
ndustri
ële acti
vi
tei
ten enkel worden opgeri
cht:
! als daardoor de li
ggi
ng ten opzi
chte van de ui
tgeruste weg van bestaande vergunde gebouwen i
n de omgevi
ng ni
et i
n het gedrang komt
! op voldoende afstand van de woni
ngen ofgebouwen voor commerci
ële,ambachteli
j
ke of
i
ndustri
ële acti
vi
tei
ten i
n de omgevi
ng zodat de bestaande gebouwen en het ni
euwe gebouw
over voldoende pri
vacy zouden kunnen beschi
kken;de mi
ni
male afstand tussen twee vri
j
staande gevels i
s geli
j
k aan de grootste kroonli
j
sthoogte van bei
de gevels,met een mi
ni
mum van 6 m.

2.2. Dakkapellen
Dakkapellen zi
j
n steeds toegelaten. Zi
jdi
enen opgeri
cht op mi
ni
mum 1 m van de perceelsgrens
en hun breedte kan maxi
mum ½ van de gevelbreedte zi
j
n.
Maxi
mum toegelaten hoogte: 1,50 m.

2.3. Kroonli
j
sten
Bi
jvri
j
staande gebouwen i
s een li
j
stgoot ni
et verpli
cht.
Bi
jaaneengesloten gebouwen en kopgebouwen i
s een li
j
stgoot enkel verpli
cht aan gevels
zi
chtbaar van op het openbaar domei
n,wanneer di
ent aangesloten te worden aan bestaande
bebouwi
ng met kroonli
j
st ofals harmoni
sche overgang naar een andere dakrandafwerki
ng.

2.4. Ui
tsprongen ui
t het gevelvlak
Per bouwlaag i
s een maxi
mum ui
tsprong van 0,60 m ui
t het maxi
mumgebouwenprofi
el toegelaten op mi
ni
mum 0,60 m van de perceelsgrens. Ui
tsprongen op de geli
j
kvloerse bouwlaag zi
j
n
ni
et toegelaten wanneer de voorgevelbouwli
j
n samenvalt met de rooi
li
j
n. In de bouwvri
j
e zi
j
tui
nstrook zi
j
n geen ui
tbouwen toegelaten.

2.5. Erfschei
di
ngen
Afslui
ti
ngsmuren moeten tezelfderti
j
d als het hoofdgebouw worden opgeri
cht met een hoogte
van maxi
mum 2 m en ui
tgevoerd i
n dezelfde gevelsteen als het hoofdgebouw.
Behoudens anderslui
dende beperki
ngen i
n de volgende arti
kelen geldt:
! i
n de voor-en zi
j
tui
nstroken: geen constructi
es toegelaten,met ui
tzonderi
ng van een muurtj
ei
n dezelfde gevelsteen als het hoofdgebouw (maxi
mumhoogte 0,40 m)met geïntegreerde
bri
evenbus ofeen vri
j
staande bri
evenbus (maxi
mumhoogte bri
evenbuskolom 1,50 m)
! i
n de strook voor bi
nnenplaatsen en tui
nen:
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bi
jvri
j
staande bebouwi
ng: geen constructi
es toegelaten,tenzi
jeen streekei
gen haag,
eventueel gecombi
neerd met palen met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen
een donkergekleurde draadafslui
ti
ng
bi
j gekoppelde, gegroepeerde of aaneengesloten bebouwi
ng: een afslui
ti
ngsmuur i
n
baksteen i
s toegelaten i
n het verlengde van de schei
dsmuur van het hoofdgebouw tot
een maxi
mumdi
epte van 4 m achter de achtergevel en met een maxi
mumhoogte van 2
m.

2.6. Wi
j
zi
gi
ng van het bodemreli
ëf
In de bouwvri
j
e voor-en zi
j
tui
nstrook i
s een wi
j
zi
gi
ng van het bodemreli
ëfslechts toegelaten
voor zover het maai
veld over een strook met een breedte van 3 m langsheen de perceelsgrenzen aanslui
t op het ni
veau van de aanpalende ei
gendommen ofhet op het grafi
sch plan aangegeven aanpalende openbaar domei
n.

2.7. Parkeer-en stalplaatsen
Bi
nnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgeri
cht ofverbouwd en rekeni
ng houdend met de voorwaarden vermeld i
n de bi
j
zondere bepali
ngen di
enen tegeli
j
kerti
j
d
parkeer-en/ofstalplaatsen voor auto’
s en fi
etsen te worden aangelegd met een mi
ni
male en
maxi
male stalli
ngscapaci
tei
t zoals hi
erna bepaald onder punt 2.7.1. en 2.7.2.
Indi
en ni
et voldaan i
s aan de opgegeven maxi
ma,i
s men verpli
cht een bedri
j
fsvervoersplan (cfr.
algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.2.)op te stellen dat voor advi
es moet worden voorgelegd
aan de vergunni
ngverlenende overhei
d.
Indi
en het ni
et mogeli
j
ki
s het mi
ni
mum verei
ste aantal parkeerplaatsen,autostalplaatsen en/of
fi
etsenstalplaatsen op het bouwperceel zelfi
n te ri
chten,kan een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng worden verleend wanneer de aanvrager het bewi
j
s levert dat hi
jop een ander perceel,gelegen bi
nnen een omtrek van 400 m (te rekenen van de hoeken van het bouwperceel waarop
het gebouw zal komen)de nodi
ge parkeerplaatsen,autostalplaatsen en/offi
etsenstalplaatsen
heeft aangelegd ofgebouwd ofheeft laten aanleggen ofbouwen.
De parkeer-en/ofstalplaatsen kunnen enkel worden aangelegd voor zover voldaan i
s aan de
bi
j
zondere bepali
ngen.
Bi
jverbouwi
ng van een bestaand woongebouw dat nog ni
et beschi
kt over de mi
ni
male parkeerofstalli
ngscapaci
tei
t di
ent deze i
ntegraal te worden gereali
seerd i
ndi
en de totale vloeroppervlakte met meer dan 50% toeneemt ten opzi
chte van de bestaande vergunde toestand op datum van goedkeuri
ng van di
t RUP.
Bi
jverbouwi
ng van gebouwen ofdelen van gebouwen met andere bestemmi
ngen dan wonen,
di
ent de mi
ni
male parkeer-ofstalli
ngscapaci
tei
ti
ntegraal te worden gereali
seerd voor de ui
tgebrei
de bestemmi
ng,i
ndi
en de vloeroppervlakte van di
e bestemmi
ng met meer dan 50% toeneemt ten opzi
chte van de bestaande vergunde toestand op datum van goedkeuri
ng van di
t
RUP.
Zelfs i
ndi
en deze ui
tbrei
di
ngen van vloeroppervlakte ni
et wordt overschreden,bli
j
ft voor woongebouwen de verpli
chti
ng om per bi
j
komende woni
ng de nodi
ge plaatsen te reali
seren.
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Het voorzi
en van een garage i
n de voorgevel,evenals van toegangen tot garages,i
s slechts
toegelaten,mi
ts de breedte van de garage ofde toegang ni
et meer bedraagt dan 1/3 van de gevelbreedte.
Naast de bepali
ngen van di
t RUP bli
j
ven de bepali
ngen van bestaande en toekomsti
ge stedenbouwkundi
ge ofpoli
ti
everordeni
ngen met betrekki
ng tot parkeerplaatsen,voor zover deze ni
et
i
n stri
j
d zi
j
n met de bepali
ngen van di
t RUP,onvermi
nderd van kracht.

2.7.1. Aantal plaatsen om wagens te parkeren ofte stallen
ACTIVITEIT

MAXIMUM AANTAL

MINIMUM AANTAL

handel – dageli
j
kse sector
"

hypermarkt

10 per 100 m²

5 per 100 m²

"

stad-/ wi
j
kverzorgend

4 per 100 m²

1 per 100 m²

"

buurtverzorgend

2,5 per 100 m²

1 per 100 m²

handel – ni
et-dageli
j
kse sector
"

toonzaal

1,2 per 100 m²

/

"

tui
ncenter,doe-het-zelfenz.

2 per 100 m²

/

kantoorgebouw

1 per 30 m²

1 per 10 tewerkstelli
ngsplaatsen

soci
ale werkplaats

0,25 per 100 m²

/

werkplaats,KMO,fabri
ekshal enz.

1,5 per 100 m²

1 per 10 tewerkstelli
ngsplaatsen

stapelplaats,opslag enz.

0,5 per 100 m²

1 per 10 tewerkstelli
ngsplaatsen

recreati
efgebouw

3 per 100 m²

1 per 100 m²

hotel

0,5 per tewerkstelli
ngsplaats

1 per 3 kamers

+ 1 per kamer
restaurant

15 per 100 m²

12 per 100 m²

café

5 per 100 m²

/

crèche,ki
nderdagverbli
j
fenz.

0,25 per 100 m²

/

eengezi
nswoni
ng ofappartement

1,5 per woni
ng

1 per woni
ng

studi
o ofservi
ceflat

1 per woni
ng

1 per 2 woni
ngen

(studenten)kamer

1 per 2 kamers

1 per 4 kamers

De vloeroppervlaktes zi
j
n bruto-oppervlaktes van het gebouw.

2.7.2. Aantal plaatsen om fi
etsen te stallen
ACTIVITEIT

MAXIMUM AANTAL

MINIMUM AANTAL

eengezi
nswoni
ng ofappartement

onbeperkt

2 per woni
ng

studi
o ofservi
ceflat

onbeperkt

1 per woni
ng

handel

onbeperkt

1 per 50 m²

kantoren

onbeperkt

1 per 50 m²

werkplaatsen,KMO,enz.

onbeperkt

1 per 10 tewerkstelli
ngsplaatsen

recreati
eve gebouwen

onbeperkt

1 per 100 m²

De vloeroppervlaktes zi
j
n bruto-oppervlaktes van het gebouw.
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2.8. Reclame
De bestaande wetten en reglementen zi
j
n van toepassi
ng. Di
t wi
l zeggen dat het plaatsen van
eventuele publi
ci
tei
tsborden onderworpen i
s aan een afzonderli
j
ke vergunni
ng van het College
van Burgemeester en Schepenen. De beoordeli
ng van de aanvragen gebeurt op basi
s van
harmoni
e met de plaatseli
j
ke si
tuati
e.

2.8.1. Plaatsi
ng tegen de voorgevel
!
!
!
!
!

De ui
tsprong van de reclames op het voorgevelvlak bedraagt maxi
mum 15 cm.
De afstand tot de as van de schei
muur oftot het zi
j
gevelvlak bedraagt mi
ni
mum 0,50 m.
De plaatsi
ng van reclames tegen erkers,balkons en andere ui
tsprongen ui
t het gevelvlak
wordt ni
et toegestaan.
Het i
s ni
et toegelaten reclames aan te brengen voor de vensteropeni
ngen op de verdi
epi
ngen.
Het hoogste punt van de reclames bevi
ndt zi
ch ni
et hoger dan de vensterdorpels van de
ramen op de eerste verdi
epi
ng.

2.8.2. Plaatsi
ng i
n een bouwvri
j
e voortui
nstrook
!
!

Het hoogste punt van de reclames komt ni
et hoger dan 3 m.
De afstand tot de rooi
li
j
n en tot de zi
j
deli
ngse perceelsgrenzen bedraagt mi
ni
mum 3 m.

2.9. Tui
nen en terrassen
Tenzi
janders aangegeven i
n de betreffende bi
j
zondere bepali
ngen moet elke woni
ng gelegen
op een benedenverdi
epi
ng een tui
n ofterras hebben van mi
ni
mum 30 m². Elke woni
ng,ni
et
gelegen op een benedenverdi
epi
ng,moet een terras hebben van mi
ni
mum 1 m²per 10 m²bruto-vloeroppervlakte. Elk verpli
cht te reali
seren terras heeft als mi
ni
mumafmeti
ng: 1,8 m x 2,5 m.
Deze bepali
ng geldt ni
et voor:
! verbouwi
ngen van bestaande woni
ngen
! verbouwi
ngen en ni
euwbouw van woni
ngen di
e gelegen zi
j
n op hoekpercelen.
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Modali
tei
ten met betrekki
ng tot de
dossi
ersamenstelli
ng

3.1. Inri
chti
ngsstudi
e
3.1.1. Wanneer op te maken?
In de i
nri
chti
ngsstudi
e,een i
nformati
efdocument,wordt aangetoond hoe de aanvraag past i
n de
ontwi
kkeli
ng van de volledi
ge zone. Aan de hand van de i
nri
chti
ngsstudi
e kan door de vergunni
ngverlenende overhei
d getoetst worden ofde aanvraag de ontwi
kkeli
ng van percelen i
n de
omgevi
ng volgens de van toepassi
ng zi
j
nde stedenbouwkundi
ge voorschri
ften ni
et i
n het gedrang brengt. De zone kan bi
nnen het totaal geconci
pi
eerd plan gefaseerd worden ontwi
kkeld
voor zover de verschi
llende fasen afgewerkte en op zi
chzelfstaande gehelen bevatten.
In de volgende zones dient een inrichtingsstudie te worden opgemaakt bij elke aanvraag
tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest, een verkavelingsvergunning of een
stedenbouwkundige vergunning, met uitzondering van een aanvraag tot het bekomen
van een stedenbouwkundige vergunning binnen een goedgekeurde verkaveling of een
stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat:
! zone voor gegroepeerde bebouwi
ng (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 5)
! woonproj
ectzone (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 6)
! woonproj
ectzone met landschappeli
j
ke waarde (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 7)
! zone voor lokale bedri
j
ven (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 8)
! zone voor detai
lhandel (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 9)
! zone voor dagrecreati
e met parkkarakter (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 10)
! groenzone (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 11).
In de volgende zones di
ent tevens een i
nri
chti
ngsstudi
e te worden opgemaakt bi
jelke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een
boom:
! woonproj
ectzone met landschappeli
j
ke waarde (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 7)
! zone voor dagrecreati
e met parkkarakter (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 10)
! groenzone (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 11).
De i
nri
chti
ngsstudi
e maakt deel ui
t van het aanvraagdossi
er.

3.1.2. Inhoud
De i
nri
chti
ngsstudi
e omvat een grondplan op schaal 1/250 dat een ontwerp van i
nri
chti
ng van
de volledige zone weergeeft met aandui
di
ng van:
! ontslui
ti
ngswegen, i
nterne ci
rculati
e en verbli
j
fsrui
mten (i
nclusi
ef speelrui
mten) voor verschi
llende soorten verkeer (gemotori
seerd verkeer,fi
etsers en/ofvoetgangers)
! si
tueri
ng en types van groene massa’
s en rui
mten zoals bomengroepen en -ri
j
en,hagen,
heestergroepen,vaste plantenborders,gazon enz. –
! voor zover de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng zi
ch si
tueert i
n de woonproj
ectzone met landschappeli
j
ke waarde (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel
7)ofde groenzone (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 11): de omschri
j
vi
ng van de i
nri
chti
ng
en het beheer van het groen dat beantwoordt aan de ui
tgangspunten en de pri
nci
pes van
het harmoni
sch park-en groenbeheer,met i
nbegri
p van de aandui
di
ng van de bestaande,te
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behouden ofte vellen en van aan te planten hoogstammen en heesters met namen,hoeveelheden en plantverbanden
! voor zover de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng voor het
vellen van een boom: de aandui
di
ng van de bestaande,te behouden ofte vellen en van aan
te planten hoogstammen en heesters met namen,hoeveelheden en plantverbanden
! si
tueri
ng en types van steni
ge massa’
s en rui
mten zoals plei
nen,paden,parkeerplaatsen,
enz.;de parkeerplaatsen moeten daarbi
jper plaats worden i
ngetekend en genummerd
! i
nplanti
ng van straat-en parkmeubi
lai
r (i
nclusi
efspeeltoestellen)
! i
nplanti
ng en functi
es van de bestaande en ni
euwe bebouwi
ng
! de eventuele faseri
ng i
n de reali
sati
e van de zone.
De i
nri
chti
ngsstudi
e beschri
j
ft tevens de elementen van de aanvraag met betrekki
ng tot duurzaam materi
aal-,energi
e-en watergebrui
k.

3.2. Bedri
j
fsvervoersplan
3.2.1. Wanneer op te maken?
In het bedri
j
fsvervoersplan,een i
nformati
efdocument,wordt i
nformati
e verschaft over de bestaande mogeli
j
k te gebrui
ken vervoersmodivan een bedri
j
f,de te verwachten aard en omvang
van het verkeer dat het bedri
j
fgenereert en de wi
j
ze waarop het bedri
j
fhi
erop kan i
nspelen.
Aan de hand van het bedri
j
fsvervoersplan kan het verkeersgenererend karakter van de acti
vi
tei
t
door de vergunni
ngverlenende overhei
d worden i
ngeschat.
Een bedri
j
fsvervoersplan di
ent opgemaakt te worden bi
jelke aanvraag tot het bekomen van
een stedenbouwkundig attest, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige
vergunning,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge
vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng
waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat wanneer:
! een kantoor,di
enst ofbedri
j
fzi
ch wenst te vesti
gen bi
nnen het plangebi
ed van di
t RUP
! een bestaand kantoor,di
enst ofbedri
j
fui
tbrei
di
ng van zi
j
n acti
vi
tei
ten vooropstelt met een
vloertoename van meer dan 25% ofwaarbi
jmeer dan 50 personen zullen worden tewerkgesteld
! i
n de bi
j
zondere bepali
ng voorzi
en i
s dat er afgeweken kan worden van arti
kel 2 punt 2.7.
van de algemene bepali
ngen.
Het bedri
j
fsvervoersplan maakt deel ui
t van het aanvraagdossi
er.

3.2.2. Inhoud
Het bedri
j
fsvervoersplan beschri
j
ft:
! de wi
j
ze waarop het kantoor-,di
enst-of bedri
j
fsperceel op het ti
j
dssti
p van de aanvraag met
de verschi
llende vervoersmodiberei
kbaar i
s: de aard van de modi(te voet,per fi
ets,wagen,
Li
j
nbus,(gemeenschappeli
j
k) bedri
j
fsvervoer enz.)en ni
veau van hun i
nfrastructuren,frequenti
es,loopafstanden,reeds aanwezi
ge systemen van gezamenli
j
k ofcollecti
efvervoer,
eventueel te si
gnaleren knelpunten enz.
! de te verwachten aard en omvang van het vervoer dat het kantoor,di
enst ofbedri
j
fzal te
weeg brengen: rami
ng van aantallen,frequenti
es,ti
j
dsti
ppen en modivan verplaatsi
ng van
werkende personen en bezoekers,frequenti
e en hoofdri
chti
ngen van het vrachtvervoer van
leveranci
ers en afnemers
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de maatregelen di
e het kantoor,di
enst ofbedri
j
fvooropstelt ofde verwachti
ngen ten aanzi
en van derden di
e het wenst te formuleren om tot een duurzame mobi
li
tei
t te komen;deze
kunnen onder meer betrekki
ng hebben op i
nformati
e-en sensi
bi
li
seri
ngsacti
es naar personeel,bezoekers,leveranci
ers en afnemers,extra faci
li
tei
ten of(fi
nanci
ële)sti
mulivoor fi
etsgebrui
k,van gebrui
k van openbaar vervoer,voor gebrui
k van eventueel collecti
eve parkeerplaatsen op loopafstand,voor (deelname aan)collecti
efkantoor-,di
enst-ofbedri
j
fsvervoer,
carpooli
ng,thui
swerk enz. gebundeld ofgecombi
neerd al dan ni
et met andere kantoren,
di
ensten ofbedri
j
ven,alsook op vragen en verwachti
ngen naar betere bedi
eni
ng met openbaar vervoer en spoor.
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j
zondere bepali
ngen
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In het grafi
sch plan voorkomende gebouwenprofi
elen

1.1. Mi
ni
mum-en maxi
mumgebouwenprofi
elen
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1.2. Aanslui
ti
ngen bi
jde aanpalende gebouwen
Tegen een bestaand gebouw dat afwi
j
kt van de hi
erboven beschreven profi
elen,moet harmoni
sch worden aangesloten.
Ui
tzonderi
ngen op deze verpli
chte harmoni
sche aanslui
ti
ng kunnen worden gemaakt i
n volgende gevallen:
! i
ndi
en het profi
el van het aanpalende pand lager i
s dan het aangegeven mi
ni
mumprofi
el en
dat aanpalend pand op het grafi
sch plan ni
et werd aangedui
d met een overdruk als ‘
cultuurhi
stori
sch waardevol pand’(cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 14)
! i
ndi
en het naastli
ggende pand i
n een zeer slechte fysi
sche toestand verkeert en hi
er dri
ngende en i
ngri
j
pende bouwwerken noodzakeli
j
k zi
j
n.
Bi
jhet aanbouwen aan bestaande vergunde gebouwen met een groter gabari
t dan voorzi
en i
n
de zone,mag het ni
euwe gebouw afwi
j
ken van het maxi
mumgebouwenprofi
el om een harmoni
sche overgang mogeli
j
k te maken.
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Woonparkzone

2.1. Bestemmi
ngen
Volgende functi
es zi
j
n toegelaten:
! wonen i
n een ééngezi
nsgebouw
! vri
j
e beroepen,pri
vé en openbare di
ensten,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt.

2.2. Inri
chti
ng en beheer
2.2.1. Bebouwi
ng
Aan de bestaande vergunde gebouwen zi
j
n volgende werken,handeli
ngen ofwi
j
zi
gi
ngen toegelaten:
! het afbreken van om het even welke bestaande vergunde constructi
e
! i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken met betrekki
ng tot de stabi
li
tei
t aan om het even
welke bestaande vergunde constructi
e
! het verbouwen bi
nnen het bestaande volume en/ofhet ui
tbrei
den van de bestaande vergunde -ook wat de functi
e betreft,ni
et-verkrotte woni
ng;de ui
tbrei
di
ng van de bestaande
vergunde woni
ng kan,met i
nbegri
p van de bi
j
gebouwen di
e er fysi
sch één geheel mee vormen,slechts lei
den tot een maxi
maal bouwvolume van 1000 m³nutti
ge rui
mte;deze ui
tbrei
di
ng mag een volumevermeerderi
ng met 100% echter ni
et overschri
j
den;het aantal woongelegenheden bli
j
ft beperkt tot één;
! het herbouwen op dezelfde plaats van de bestaande vergunde ni
et-verkrotte woni
ng bi
nnen
het maxi
mumgebouwenprofi
el c (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1);het bouwvolume van
de herbouwde woni
ng bedraagt maxi
mum 1000 m³.
Het bouwen van een bi
j
komende woni
ng en van bi
j
komende bi
j
gebouwen en/ofzwembaden i
s
ni
et toegelaten.

2.2.2. Aanleg
Bi
jde aanleg van de zone di
ent maxi
maal rekeni
ng te worden gehouden met bestaande natuurli
j
ke elementen zoals waardevolle bomen,bomenri
j
en,struwelen en grachten.
Maxi
mum 5% van de perceelsoppervlakte mag worden verhard i
n functi
e van de aanleg van
opri
tten,parkeerplaatsen,paden en terrassen. De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend.
K.w.s.-en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n ni
et toegelaten.
De ni
et-bebouwde of-verharde delen van de zone worden aangelegd als groene rui
mte met
een natuurli
j
ke parkaanleg.
Het kappen ofrooi
en van bomen i
s enkel toegelaten om vei
li
ghei
dsredenen ofi
n geval van
zi
ekte di
e tot afsterven lei
dt;vervangi
ng i
s verpli
cht.
Het wi
j
zi
gen van het reli
ëfvan de bodem i
s ni
et toegelaten,tenzi
jmet het oog op natuurbehoud
oflandschapsherstel.
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Reclame i
s ni
et toegelaten met ui
tzonderi
ng van naamborden met maxi
male afmeti
ngen 50 cm
x 50 cm geplaatst tegen de voorgevel.
Erfschei
di
ngen di
enen te bestaan ui
t een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met palen
met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen een donkergekleurde draadafslui
ti
ng met
een mi
ni
mummaaswi
j
dte van 4 cm.
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Woonzone voor vri
j
staande ofgekoppelde bebouwi
ng

3.1. Bestemmi
ngen
Volgende functi
es zi
j
n toegelaten:
! wonen i
n één-ofmeergezi
nsgebouwen
! vri
j
e beroepen,pri
vé en openbare di
ensten,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt.
Aan bestaande vergunde gebouwen di
e andere functi
es hui
svesten zi
j
n i
nstandhoudi
ngs-en
onderhoudswerken met betrekki
ng tot de stabi
li
tei
t,verbouwi
ngen bi
nnen het bestaande vergunde volume en ui
tbrei
di
ngen met maxi
mum 100% van het hui
di
ge bouwvolume toegelaten.
De gebouwen kunnen i
n geval van verni
eli
ng door plotse ramp bui
ten de wi
l van de ei
genaar
tevens worden herbouwd.
Deze functi
es mogen i
n geen geval de draagkracht van de omgevi
ng overschri
j
den ofde woonfuncti
ei
n de omgevi
ng i
n het gedrang brengen.

3.2. Inri
chti
ng en beheer
3.2.1. Bebouwi
ngswi
j
ze
Vri
j
staande ofgekoppelde meergezi
nsgebouwen ofgekoppelde eengezi
nsgebouwen:
! met di
en verstande dat i
n elk geval de bebouwi
ng volgens de stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van de i
n de omgevi
ng gelegen percelen ni
et i
n het gedrang wordt gebracht
! hetzi
jovereenkomsti
g de aandui
di
ng van een behoorli
j
k vergunde verkaveli
ng.
Ui
tzonderi
ngen op deze bebouwi
ngswi
j
ze kunnen worden toegelaten met het oog op een harmoni
sch straatbeeld ofom aan te slui
ten bi
jbebouwi
ng met een andere bebouwi
ngswi
j
ze op
één van de aanpalende percelen. Di
t kan vri
j
staand ofgegroepeerd zi
j
n,i
ndi
en hi
erdoor geen
onafgewerkte si
tuati
es (bi
j
voorbeeld wachtgevels) op het perceel ofde aanpalende percelen
worden bestendi
gd ofgecreëerd. Bli
nde gevels moeten worden afgewerkt i
n het gevel-ofdakbedekki
ngsmateri
aal van het gebouw waarvan de gevel deel ui
tmaakt. Bi
jhet aanbouwen worden de ni
et-afgewerkte delen van de wachtgevel afgewerkt door de bouwheer di
e het laatst
bouwt. Deze afwerki
ng di
ent deel ui
t te maken van de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng.

3.2.2. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
3.2.2.1. Pl
aatsing van de gebouwen
!

!

Voorgevel: het gebouw wordt zodani
gi
ngeplant dat steeds een bouwvri
j
e voortui
nstrook
aanwezi
gi
s met een di
epte van mi
ni
mum 6 m en mi
nstens geli
j
k aan de di
epte van de
klei
nst aanpalende voortui
n. De voorgevel bevi
ndt zi
ch bovendi
en maxi
mum 3 m achter de
voorgevel van de bebouwi
ng op de aanpalende percelen.
Ni
et naar de straat geri
chte vri
j
staande zi
j
gevels: de bouwvri
j
e zi
j
tui
nstrook (op het perceel)
bedraagt mi
ni
mum 3 m. Voor percelen van meer dan 18 m breedte mag ni
et meer dan 2/3
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van de perceelsbreedte worden bebouwd. Het overbli
j
vende deel di
ent als bouwvri
j
e zi
j
tui
nstrook te worden aangelegd.
Vri
j
staande achtergevel: tussen de vri
j
staande achtergevel en de achterste perceelsgrens
di
ent steeds een bouwvri
j
e afstand van 10 m te worden behouden.

3.2.2.2. Afmetingen van de gebouwen
Het volume per woni
ng bedraagt maxi
mum 1000 m³.
De mi
ni
male voorgevelbreedte bedraagt
! voor vri
j
staande gebouwen: mi
ni
mum 8 m en maxi
mum 2/3 van de perceelsbreedte voor
percelen breder dan 18 m,gemeten op de voorgevelbouwli
j
n.
! voor kopgebouwen: mi
ni
mum 6 m.
De kroonli
j
sthoogte en bouwdi
epte voldoen aan gebouwenprofi
el b voor gekoppelde bebouwi
ng
met een bouwdi
epte van maxi
mum 17 m op het geli
j
kvloers en het gebouwenprofi
el c voor vri
j
staande bebouwi
ng (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1).
Er moet steeds een harmoni
sche overgang en samenhang van bouwvolumes met de aanpalende gebouwen worden verwezenli
j
kt.

3.2.2.3. Uitzonderingen
Ui
tzonderi
ngen kunnen worden gemaakt voor i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken aan en
verbouwi
ngen bi
nnen het bestaande vergunde volume van bestaande -ook qua functi
es -vergunde gebouwen,di
e afwi
j
ken van bovenvermelde bepali
ngen met betrekki
ng tot de plaatsi
ng
en de afmeti
ng van de gebouwen.

3.2.3. Voorkomen van de gebouwen
3.2.3.1. Dakvormen
!
!

!

!

!

Vri
j
staande bebouwi
ng: de dakvorm i
s vri
jte ki
ezen bi
nnen het desbetreffend gebouwenprofi
el (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1,gebouwenprofi
el c).
Gekoppelde bebouwi
ng: bi
nnen de eerste strook van 9 m gerekend vanafde voorgevel:
schui
ne daken met helli
ngen tussen 35° en 45° (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1,gebouwenprofi
el b). De nokri
chti
ng i
s evenwi
j
di
g met de voorgevel. Voor kopgebouwen kan de
nokri
chti
ng loodrecht ofevenwi
j
di
g aan de voorgevel zi
j
n.
Bi
nnen het hellend profi
el mogen platte daken worden gereali
seerd over maxi
mum 20% van
de dakoppervlakte,met di
en verstande dat steeds een harmoni
sche overgang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gereali
seerd.
De voornaamste nokli
j
ni
s evenwi
j
di
g met de voorgevelbouwli
j
n ofloodrecht op de voorgevelbouwli
j
n mi
ts harmoni
sch wordt aangesloten op de aanpalende bebouwi
ng oftoekomsti
ge bebouwi
ng volgens de desbetreffende stedenbouwkundi
ge voorschri
ften.
Platte daken zi
j
n toegelaten op ui
tbouwen en garages.
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3.2.3.2. Material
en
De materi
aalkeuze i
s vri
j
,met di
en verstande dat een harmoni
sche samenhang met de i
n de
omgevi
ng opgetrokken gebouwen verpli
cht i
s.
Bli
nde gevels moeten worden afgewerkt i
n het gevel-ofdakbedekki
ngsmateri
aal van het gebouw waarvan de gevel deel ui
tmaakt. Bi
jhet aanbouwen worden de ni
et-afgewerkte delen van
wachtgevels afgewerkt door de bouwheer di
e het laatst bouwt.

3.2.4. Aanleg
3.2.4.1. Bouwvrij
e voortuinstrook
Deze strook i
s bestemd voor tui
nen,opri
tten en toegangswegen tot gebouwen.
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,met i
nbegri
p van hellende op-en afri
tten en bi
j
behorende
muurconstructi
es,en met ui
tzonderi
ng van bri
evenbussen en ni
et-overdekte fi
etsenrekken,met
een hoogte van maxi
mum 1 m boven het maai
veld.
Alleen het noodzakeli
j
ke gedeelte dat als toegang tot een gebouw ofbi
j
gebouw wordt aangewend en parkeerplaatsen i
n functi
e van gereali
seerde nevenfuncti
es mogen worden verhard
met een maxi
mum van 60% van de strook.
De verhardi
ngsmateri
alen moeten waterdoorlatend zi
j
n. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n ni
et toegelaten. De ni
et-verharde delen van de voortui
nstrook di
enen als si
ertui
n te worden aangelegd en gehandhaafd.

3.2.4.2. Strook voor binnenpl
aatsen en tuinen
In het perceelsgedeelte gelegen voorbi
jen opzi
jvan het maxi
mumgebouwenprofi
el (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1)zi
j
n bergplaatsen,garages,ni
et-overdekte zwembaden,tui
nconstructi
es en hokken voor hui
sdi
eren toegelaten,i
ndi
en de gezamenli
j
ke oppervlakte van deze constructi
es 10% van de perceelsoppervlakte,met een maxi
mum van 75 m²ni
et overschri
j
dt. Di
t
percentage wordt berekend op een maxi
male perceelsdi
epte van 50 m. Er zi
j
n geen ui
tbrei
di
ngen van het bedri
j
fsgebrui
k van bestaande vergunde functi
es toegelaten i
n deze strook.
De gevel geri
cht naar het hoofdgebouw van een bi
j
gebouw bevi
ndt zi
ch op mi
ni
mum 10 m ui
t
de maxi
mum achtergevelbouwli
j
n.
De overi
ge gevels van de bi
j
gebouwen bevi
nden zi
ch hetzi
jop de perceelsgrens,hetzi
jop mi
ni
mum 3 m afstand ervan,met di
en verstande dat,i
ndi
en de achtergrens van het perceel samenvalt met de zi
j
grens van een ander perceel,de plaatsi
ng op di
e perceelsgrens slechts i
s
toegelaten vanaf10 m ui
t het verlengde van de achtergevelbouwli
j
n,bepaald voor dat ander
perceel.
Ni
et-overdekte zwembaden worden op mi
ni
mum 10 m ui
t de maxi
mum achtergevelbouwli
j
n en
op mi
ni
mum 3 m afstand van de zi
j
deli
ngse en achterste perceelsgrens i
ngeplant.
De kroonli
j
sthoogte bedraagt maxi
mum 3 m. De nokhoogte bedraagt maxi
mum 6 m.
Bi
j
gebouwen geplaatst op de perceelsgrens hebben een plat dak. Voor de overi
ge bi
j
gebouwen
i
s de dakvorm vri
j
.
Het ni
et-bebouwde gedeelte van deze stroken di
ent als tui
n te worden aangelegd en als dusdani
g gehandhaafd. Bi
jde aanleg van de strook di
ent maxi
maal rekeni
ng te worden gehouden
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met bestaande natuurli
j
ke elementen zoals waardevolle bomen, bomenri
j
en, struwelen en
grachten.
De maxi
mum verharde oppervlakte,i
n functi
e van toegangen,paden,terrassen,bedraagt 30%
van de bebouwde oppervlakte van het perceel.

3.2.5. Verkaveli
ngsvoorschri
ften
3.2.5.1. Minimumbreedte van de percel
en
Gemeten op de voorgevelbouwli
j
n:
! voor vri
j
staande bebouwi
ng: 18 m
! voor kopgebouwen: 9 m.
De perceelsbreedten moeten zodani
g zi
j
n dat zi
jde bebouwi
ng,overeenkomsti
g de desbetreffende voorschri
ften,van de i
n de omgevi
ng li
ggende percelen ni
et i
n het gedrang brengen.

3.2.5.2. Minimumdiepte van de percel
en
Gemeten vanafde voorgevelbouwli
j
n: de di
epte van de strook voor hoofdgebouwen,zi
j
nde
maxi
mum 17 m,vermeerderd met 10 m,samen 27 m.

3.2.5.3. Vorm van de percel
en
Ni
euwe perceelsgrenzen zullen zoveel mogeli
j
k,maar ni
et noodzakeli
j
k,loodrecht staan op de
rooi
li
j
n.
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Woonzone voor aaneengesloten bebouwi
ng

4.1. Bestemmi
ngen
Volgende functi
es zi
j
n toegelaten:
! wonen i
n één-ofmeergezi
nsgebouwen
! handelsi
nri
chti
ngen en horeca,enkel toegelaten op de benedenverdi
epi
ng
! vri
j
e beroepen,pri
vé en openbare di
ensten,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt.
Wanneer op het geli
j
kvloers een handelsi
nri
chti
ng ofhorecazaak wordt gereali
seerd,i
s het
voorzi
en van een volledi
g geschei
den i
ngang naar de woonvertrekken op de verdi
epi
ng verpli
cht.
Een ui
tzonderi
ng op deze bepali
ng geldt bi
jverbouwi
ngswerken aan cultuurhi
stori
sch waardevolle en karakteri
sti
eke panden (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 14 en arti
kel 15).
Deze functi
es mogen i
n geen geval de draagkracht van de omgevi
ng overschri
j
den ofde woonfuncti
ei
n de omgevi
ng i
n het gedrang brengen.

4.2. Inri
chti
ng en beheer
4.2.1. Bebouwi
ngswi
j
ze
Aaneengesloten:
! hetzi
jovereenkomsti
g de aandui
di
ngen van een behoorli
j
k vergunde verkaveli
ng
! hetzi
jvolgens de bestaande perceelsi
ndeli
ng,met di
en verstande dat i
n elk geval de bebouwi
ng volgens de stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van de i
n de omgevi
ng gelegen percelen ni
et i
n het gedrang wordt gebracht.
Ui
tzonderi
ngen op de aaneengesloten bebouwi
ng kunnen worden gemaakt met het oog op een
harmoni
sch straatbeeld bi
jbebouwi
ng met een andere bebouwi
ngswi
j
ze op één van de aanpalende percelen. Di
t kan gekoppeld ofvri
j
staand zi
j
n,i
ndi
en hi
erdoor geen onafgewerkte si
tuati
es
(bi
j
voorbeeld wachtgevels)worden bestendi
gd ofgecreëerd. In elk geval mag de bebouwi
ng
volgens de desbetreffende voorschri
ften van de i
n de omgevi
ng gelegen percelen ni
et i
n het
gedrang worden gebracht.

4.2.2. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
4.2.2.1. Pl
aatsing van de gebouwen
!

!

!

Voorgevel: op de rooi
li
j
n van de wegen en straten zoals aangedui
d op het grafi
sch plan,of
i
n functi
e van een harmoni
sche aanslui
ti
ng op bestaande vergunde gebouwen,bi
nnen een
strook van maxi
mum 6 m achterui
tspri
ngend ten opzi
chte van de rooi
li
j
n van di
e wegen en
straten.
Zi
j
gevels: op de perceelsgrens tenzi
jop het aanpalende perceel een kopwoni
ng ofeen vri
j
staande woni
ng staat. Desgevallend di
ent een bouwvri
j
e strook te worden voorzi
en di
e de
helft van de kroonli
j
sthoogte bedraagt,met een mi
ni
mum van 3 m.
Vri
j
staande achtergevel: tussen de vri
j
staande achtergevel en de achterste perceelsgrens
di
ent steeds een bouwvri
j
e afstand van 10 m te worden behouden.
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4.2.2.2. Afmetingen van de gebouwen
De mi
ni
male voorgevelbreedte bedraagt:
! voor aaneengesloten gebouwen: de volledi
ge perceelsbreedte
! voor kopgebouwen: mi
ni
mum 6 m.
Kroonli
j
sthoogte overeenkomsti
g het desbetreffend op het grafi
sch plan aangegeven gebouwenprofi
el a ofb (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1).
Bouwdi
epte overeenkomsti
g het desbetreffend op het grafi
sch plan aangegeven gebouwenprofi
el a ofb (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1),met een bouwdi
epte van maxi
mum 17 m op het
geli
j
kvloers.
Bi
nnen gebouwenprofi
el a i
s een grotere bouwdi
epte,tot maxi
mum 30 m op het geli
j
kvloers,
enkel toegelaten wanneer een andere functi
e dan wonen wordt gereali
seerd op het geli
j
kvloers.

4.2.2.3. Uitzonderingen
Ui
tzonderi
ngen kunnen worden gemaakt voor i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken aan en
verbouwi
ngen bi
nnen het bestaande vergunde volume van bestaande -ook qua functi
es -vergunde gebouwen,di
e afwi
j
ken van bovenvermelde bepali
ngen met betrekki
ng tot de plaatsi
ng
en de afmeti
ng van de gebouwen.

4.2.3. Voorkomen van de gebouwen
4.2.3.1. Dakvormen
!

!

!

Bi
nnen de eerste strook van 9 m gerekend vanafde voorgevelbouwli
j
n: schui
ne daken met
helli
ngen tussen 35°en 45°overeenkomsti
g gebouwenprofi
el a ofb zoals aangedui
d op het
grafi
sch plan (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1,). Bi
nnen het hellend profi
el mogen platte
daken worden gereali
seerd over maxi
mum 20% van de dakoppervlakte,met di
en verstande
dat steeds een harmoni
sche overgang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gereali
seerd.
De voornaamste nokli
j
ni
s evenwi
j
di
g met de voorgevelbouwli
j
n ofloodrecht op de voorgevelbouwli
j
n mi
ts harmoni
sch wordt aangesloten op de aanpalende bebouwi
ng oftoekomsti
ge bebouwi
ng volgens de desbetreffende stedenbouwkundi
ge voorschri
ften.
Platte daken zi
j
n toegelaten op ui
tbouwen.

4.2.3.2. Material
en
De materi
aalkeuze i
s vri
j
,met di
en verstande dat een harmoni
sche samenhang met de i
n de
omgevi
ng opgetrokken gebouwen verpli
cht i
s.
Bli
nde gevels moeten worden afgewerkt i
n het gevel-ofdakbedekki
ngsmateri
aal van het gebouw waarvan de gevel deel ui
tmaakt. Bi
jhet aanbouwen worden de ni
et-afgewerkte delen van
wachtgevels afgewerkt door de bouwheer di
e het laatst bouwt.
Vri
j
staande zi
j
gevels op de rooi
li
j
n di
enen ook beschouwd en afgewerkt als voorgevels.
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4.2.4. Aanleg
Het ni
et-bebouwde gedeelte van deze stroken di
ent als tui
n te worden aangelegd en als dusdani
g gehandhaafd.
De maxi
mum verharde oppervlakte,i
n functi
e van toegangen,paden en terrassen,bedraagt
30% van de bebouwde oppervlakte van het perceel. De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.-en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n verboden.

4.2.4.1. Strook pal
end aan het erf
In de strook di
e paalt aan het erfzoals aangegeven op het grafi
sch plan,zi
j
n de bestaande vergunde ofvergund geachte tui
n-en autobergplaatsen toegelaten.
In deze strook kunnen ook ni
euwe tui
n-en autobergplaatsen voor zover deze voldoen aan elk
van onderstaande bepali
ngen.
! Bebouwi
ngswi
j
ze: er wordt slechts één bergplaats per perceel opgeri
cht;de bergplaatsen
worden zo mogeli
j
k gekoppeld opgeri
cht.
! Plaatsi
ng:
"
op de zi
j
deli
ngse perceelsgrens ofop mi
ni
mum 3 m van de zi
j
deli
ngse perceelsgrens;
i
ndi
en er zi
ch op de zi
j
deli
ngs perceelsgrens reeds een bestaande vergunde ofvergund
geachte garage ofbergi
ng bevi
ndt,wordt hi
er op aangesloten.
"
op een afstand van 5 m ten opzi
chte van de zonegrens met het erf,tenzi
jop een bestaand vergund ofvergund geacht gebouw ofbestaande vergunde ofvergund geachte
constructi
e wordt aangesloten.
! Afmeti
ngen:
"
gevelbreedte: 3,5 m
"
bouwdi
epte: mi
ni
mum 6 m en maxi
mum 10 m overeenkomsti
g gebouwenprofi
el e
"
kroonli
j
sthoogte 3 m overeenkomsti
g gebouwenprofi
el e,tenzi
jde aanslui
ti
ng op het
aanpalende bestaand vergunde ofvergund geachte garage ofbergi
ng een lagere kroonli
j
sthoogte verantwoordt.
! Dakvorm: vri
jbi
nnen het maxi
mumgebouwenprofi
el e,met di
en verstande dat per groep van
bergi
ngen dezelfde dakvorm wordt aangehouden.
! Materi
alen:
"
gevels i
n roodbrui
ne gevelsteen
"
hellende daken i
n roodbrui
ne ofzwarte pannen.
! Geen reclame toegelaten.
! Aanleg van de ni
et-bebouwde strook tussen de zonegrens met het erfen de bergplaats: i
n
waterdoorlatende losse verhardi
ng.

4.2.4.2. Overige perceel
sgedeel
ten
In het overi
ge perceelsgedeelte gelegen voorbi
jen opzi
jvan het maxi
mumgebouwenprofi
el (cfr.
bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1)zi
j
n bergplaatsen,garages,ni
et-overdekte zwembaden,tui
nconstructi
es en hokken voor hui
sdi
eren,werkplaatsen voor handelsi
nri
chti
ngen toegelaten,i
ndi
en de gezamenli
j
ke oppervlakte van deze constructi
es 10% van de perceelsoppervlakte,met
een maxi
mum van 75 m²ni
et overschri
j
dt. Di
t percentage wordt berekend op een maxi
male
perceelsdi
epte van 50 m.
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De gevel geri
cht naar het hoofdgebouw van een bi
j
gebouw bevi
ndt zi
ch op mi
ni
mum 10 m ui
t
de maxi
mum achtergevelbouwli
j
n.
De overi
ge gevels van de bi
j
gebouwen bevi
nden zi
ch hetzi
jop de perceelsgrens,hetzi
jop mi
ni
mum 3 m afstand ervan,met di
en verstande dat,i
ndi
en de achtergrens van het perceel samenvalt met de zi
j
grens van een ander perceel,de plaatsi
ng op di
e perceelsgrens slechts i
s
toegelaten vanaf10 m ui
t het verlengde van de achtergevelbouwli
j
n,bepaald voor dat ander
perceel.
Ni
et-overdekte zwembaden worden op mi
ni
mum 10 m ui
t de maxi
mum achtergevelbouwli
j
n en
op mi
ni
mum 3 m afstand van de zi
j
deli
ngse en achterste perceelsgrens i
ngeplant.
De kroonli
j
sthoogte van bi
j
gebouwen bedraagt maxi
mum 3 m. De nokhoogte bedraagt maxi
mum 6 m.
Bi
j
gebouwen geplaatst op de perceelsgrens hebben een plat dak. Voor de overi
ge bi
j
gebouwen
i
s de dakvorm vri
j
.
Erfschei
di
ngen overeenkomsti
g de algemene bepali
ngen cfr. arti
kel 2.5.;op de ni
euwe rooi
li
j
n
van de weg haaks op Borgerstei
nleizi
j
ni
n afwi
j
ki
ng hi
ervan echter afslui
ti
ngsmuren i
n baksteen
toegelaten i
n het verlengde van de schei
dsmuur van het hoofdgebouw over de volledi
ge perceelsdi
epte met een maxi
mumhoogte van 2 m.

4.2.5. Verkaveli
ngsvoorschri
ften
4.2.5.1. Minimumbreedte van de percel
en
Gemeten op de voorgevelbouwli
j
n,
! voor aaneengesloten gebouwen: 6 m
! voor kopgebouwen: 9 m.
De perceelsbreedten moeten zodani
g zi
j
n dat zi
jde bebouwi
ng,overeenkomsti
g de desbetreffende voorschri
ften,van de i
n de omgevi
ng li
ggende percelen ni
et i
n het gedrang brengen.

4.2.5.2. Minimumdiepte van de percel
en
Gemeten vanafde voorgevelbouwli
j
n: de di
epte van de strook voor hoofdgebouwen,zi
j
nde
maxi
mum 17 m,vermeerderd met 10 m,27 m samen.

4.2.5.3. Vorm van de percel
en
Ni
euwe perceelsgrenzen zullen zoveel mogeli
j
k,maar ni
et noodzakeli
j
k,loodrecht staan op de
rooi
li
j
n.
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Woonzone voor gegroepeerde bebouwi
ng

5.1. Bestemmi
ngen
Volgende functi
es zi
j
n toegelaten:
! woni
ngen i
n ééngezi
nsgebouwen
! vri
j
e beroepen,pri
vé en openbare di
ensten,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt.
Deze functi
es mogen i
n geen geval de draagkracht van de omgevi
ng overschri
j
den ofde woonfuncti
ei
n de omgevi
ng i
n het gedrang brengen.

5.2. Inri
chti
ng en beheer
5.2.1. Modali
tei
ten
5.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.

5.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
Gegroepeerde bebouwi
ng.

5.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
5.2.3.1. Pl
aatsing van de gebouwen
!

!

!

Voorgevel: het gebouw wordt zodani
gi
ngeplant dat steeds een bouwvri
j
e voortui
nstrook
aanwezi
gi
s met een di
epte van mi
ni
mum 6 m,di
e mi
nstens geli
j
k als de di
epte van de
klei
nst aanpalende voortui
n,te rekenen vanafde rooi
li
j
n van de wegen en straten zoals
aangedui
d op het grafi
sch plan. De voorgevel bevi
ndt zi
ch bovendi
en maxi
mum 3 m achter
de voorgevel van de bebouwi
ng op de aanpalende percelen.
Zi
j
gevels: op de perceelsgrens tenzi
jop het aanpalende perceel een kopwoni
ng ofeen vri
j
staande woni
ng staat. Desgevallend di
ent een bouwvri
j
e strook te worden voorzi
en di
e de
helft van de kroonli
j
sthoogte bedraagt met een mi
ni
mum van 3 m.
Vri
j
staande achtergevel: tussen de vri
j
staande achtergevel en de achterste perceelsgrens
di
ent steeds een bouwvri
j
e afstand van 10 m te worden behouden.
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5.2.3.2. Afmetingen van de gebouwen
De voorgevelbreedte bedraagt:
! voor gegroepeerde gebouwen: de volledi
ge perceelsbreedte
! voor kop-en hoekgebouwen: mi
ni
mum 6 m en maxi
mum 10 m.
Kroonli
j
sthoogte en bouwdi
epte overeenkomsti
g het gebouwenprofi
el d (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 1).

5.2.4. Voorkomen van de gebouwen
5.2.4.1. Dakvormen
De dakvorm i
s vri
jmi
ts harmoni
sch wordt aangesloten op de aanpalende bebouwi
ng oftoekomsti
ge bebouwi
ng volgens de desbetreffende stedenbouwkundi
ge voorschri
ften.

5.2.4.2. Material
en
De materi
aalkeuze i
s vri
j
,met di
en verstande dat een harmoni
sche samenhang met de aanpalende gebouwen verpli
cht i
s. De materi
aalkeuze wordt per groep vastgelegd door de eerst verleende stedenbouwkundi
ge vergunni
ng.
Vri
j
staande zi
j
gevels op de rooi
li
j
n di
enen ook beschouwd en afgewerkt als voorgevels.

5.2.4.3. Recl
ame
Reclame i
s ni
et toegelaten met ui
tzonderi
ng van naamborden met maxi
male afmeti
ngen 50 cm
x 50 cm geplaatst tegen de voorgevel.

5.2.5. Tui
nen en terrassen
Bi
nnen het gebouwenprofi
el i
s de reali
sati
e van dakterrassen aan de voorgevel mogeli
j
k.

5.2.6. Aanleg
Voor ni
et-bebouwde delen van de zone gelden de voorschri
ften vervat i
n de bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 4,punt 4.2.4.2.
De vri
j
e doorgang van de bestaande kerkwegel Hoeveweg di
ent tot de reali
sati
e van de straat
langsheen de woonzone voor gegroepeerde bebouwi
ng te worden gevri
j
waard.
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5.2.7. Verkaveli
ngsvoorschri
ften
5.2.7.1. Breedte van de percel
en
Gemeten op de voorgevelbouwli
j
n:
! voor gegroepeerde gebouwen: mi
ni
mum 6 m en maxi
mum 10 m
! voor kopgebouwen: mi
ni
mum 9 m en maxi
mum 13 m
! voor hoekgebouwen: mi
ni
mum 6 m,vermeerderd met de di
epte van de bouwvri
j
e strook aan
de zi
j
gevel.
De perceelsbreedten moeten zodani
g zi
j
n dat zi
jde bebouwi
ng,overeenkomsti
g de desbetreffende voorschri
ften,van de i
n de omgevi
ng li
ggende percelen ni
et i
n het gedrang brengen.

5.2.7.2. Minimumdiepte van de percel
en
Gemeten vanafde voorgevelbouwli
j
n: de di
epte van de strook voor hoofdgebouwen,zi
j
nde
maxi
mum 17 m,vermeerderd met 10 m,samen 27 m.

5.2.7.3. Oppervl
akte van de percel
en
De grootte van de percelen bedraagt mi
ni
mum 400 m²en maxi
mum 500 m²met ui
tzonderi
ng
van de hoekpercelen,di
e groter kunnen zi
j
n.

5.2.7.4. Vorm van de percel
en
Ni
euwe perceelsgrenzen zullen zo veel mogeli
j
k loodrecht (onder een hoek van 90°)en onder
een hoek van mi
ni
mum 80°(=90°-10°)en maxi
mum 100°(=90°+10°)op de rooi
li
j
n staan.

5.3. Recht van voorkoop
In de woonzone voor gegroepeerde bebouwi
ng wordt de gemeente met een recht van voorkoop
begunsti
gd zoals bedoeld i
n arti
kel 63 van het decreet van 18 mei1999 houdende de organi
sati
e van de rui
mteli
j
ke ordeni
ng.
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Woonproj
ectzone

6.1. Bestemmi
ngen
Overeenkomsti
g de aandui
di
ngen op het grafi
sch plan. In deze zones zi
j
n volgende functi
es
toegelaten:
! wonen i
n één-ofmeergezi
nsgebouwen
! pri
vé en openbare di
ensten,vri
j
e beroepen,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt.
Deze functi
es mogen i
n geen geval de draagkracht van de omgevi
ng overschri
j
den ofde woonfuncti
ei
n de omgevi
ng i
n het gedrang brengen.

6.2. Inri
chti
ng en beheer
6.2.1. Modali
tei
ten
6.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.
Aan elke aanvraag waaraan een i
nri
chti
ngsstudi
e di
ent gevoegd,di
ent ook een volumemakette van het proj
ect i
n zi
j
n onmi
ddelli
j
ke omgevi
ng op schaal 1/500 ofgroter aan de aanvraag te
worden toegevoegd

6.2.1.2. In te winnen advies
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
wordt het aanvraagdossi
er voor advi
es voorgelegd aan de GECORO ofeen hi
ertoe gemandateerde werkgroep bi
nnen deze commi
ssi
e.
Di
t advi
es i
s ni
et bi
ndend,maar de vergunni
ngverlenende overhei
d kan er enkel gemoti
veerd
van afwi
j
ken.

6.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
Toegelaten bebouwi
ngstype: vri
j
staande meergezi
nsgebouwen,gegroepeerde bebouwi
ng en/of
geschakelde bebouwi
ng (pati
owoni
ngen) geri
cht op Boerenkri
j
gstraat en/of op een centrale
bi
nnentui
n.
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Daarbi
jdi
ent de bebouwi
ng te voldoen aan de aangegeven coëffi
ci
ënten:
! oppervlakte van de zone i
n m²
(x)
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal gebouwengroepen (a-a’
)
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal bouwlagen
(b-b’
)1
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal woni
ngen
(c-c’
)
! maxi
male vloer-terrei
ni
ndex (V/T)
(d).

-

R438-045.doc

x
a-a'

b-b'

c-c'

d

6.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
6.2.3.1. Pl
aatsing van de gebouwen
Alle gebouwen worden opgetrokken bi
nnen de op het grafi
sch plan aangegeven zone. De afstand tussen de perceelsgrens en een vri
j
staande gevel bedraagt mi
ni
mum 3 m en mag ni
et
klei
ner zi
j
n dan de kroonli
j
sthoogte van het gebouw.
De gebouwen zi
j
n geri
cht op Boerenkri
j
gstraat en/ofop de te reali
seren gemeenschappeli
j
ke
centrale bi
nnentui
n met een oppervlakte van mi
ni
mum 3000 m².
Het i
ndi
cati
efop het grafi
sch plan aangegeven tracé voor toekomsti
ge voet-en fi
etswegen moet
van bebouwi
ng worden gevri
j
waard. Het tracé kan over een afstand van maxi
mum 9 m worden
overbouwd voor zover de vri
j
e doorgang mi
ni
mum 4 m breed en 4 m hoog i
s.
De toegankeli
j
khei
d voor de brandweer di
ent i
n elk geval gegarandeerd.

6.2.3.2. Afmetingen van de gebouwen
Bouwhoogte en grondoppervlakte zi
j
n zodani
g dat de bebouwi
ng voldoet aan de bepali
ngen
van punten 6.2.2. en 6.2.3.1.

6.2.4. Voorkomen van de gebouwen
6.2.4.1. Dakvormen
De dakvorm i
s vri
j
.
Platte daken di
e ni
et i
ngeri
cht worden als dakterras,moeten worden aangelegd als groendak.

6.2.4.2. Material
en
Bi
jhet gebrui
k van materi
alen moet naar beschei
denhei
d en naar een beperkte verschei
denhei
d worden gestreefd.
Een harmoni
sche samenhang i
n het materi
aalgebrui
k van de gebouwen i
n de zone i
s verpli
cht.
De gebouwen worden opgetrokken ui
t estheti
sch verantwoorde en duurzame materi
alen.

1

Het ci
j
fer ‘
5’na de komma dui
dt op de mogeli
j
khei
d (maxi
mum)één bouwlaag te voorzi
en onder het dak,met een
nutti
ge vloeroppervlakte di
e maxi
mum de helft van de nutti
ge vloeroppervlakte van de andere bouwlagen bedraagt.
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6.2.4.3. Gevel
opbouw
De opvatti
ng van de gevels moet getui
gen van beschei
denhei
d en beperkte verschei
denhei
d,
waarbi
jde structuur van het gebouw over alle bouwlagen herkenbaar en i
n harmoni
e met de
omgevi
ng i
s.

6.2.4.4. Recl
ame
Reclame i
s ni
et toegelaten met ui
tzonderi
ng van naamborden met maxi
male afmeti
ngen 50 cm
x 50 cm.

6.2.5. Aanleg
Voor de centrale bi
nnentui
n wordt een globale parkachti
ge aanleg voorzi
en di
e als vri
jtoegankeli
j
ke groene rui
mte met recreati
eve elementen voor de bewoners wordt gehandhaafd.

6.2.5.1. Erfscheidingen
De afslui
ti
ngen van de pri
vate tui
nen di
enen onderli
ng en op de grens met de woonzones voor
vri
j
staande ofgekoppelde bebouwi
ng te bestaan ui
t een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met palen met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen een donkergekleurde
draadafslui
ti
ng met een mi
ni
mummaaswi
j
dte van 4 cm. Er zi
j
n geen erfschei
di
ngen toegelaten
aan de gemeenschappeli
j
ke bui
tenrui
mten en op de grens met de bufferstrook en het tracé toekomsti
ge voet-en fi
etsweg,met ui
tzonderi
ng van een uni
forme afslui
ti
ng (muur ofpaaltj
es)met
een hoogte van maxi
mum 40 cm geli
j
kti
j
di
g te reali
seren met de woni
ngen.

6.2.5.2. Bij
gebouwen
Met ui
tzonderi
ng van buurtcomposteri
ngsplaatsen met bi
j
behorende constructi
es i
n een groene
omkaderi
ng (bomen en heestermassi
even)zi
j
n geen afzonderli
j
ke bi
j
gebouwen toegelaten.

6.2.5.3. Verhardingen
De verharde oppervlakte,i
n functi
e van ontslui
ti
ngswegen,toegangen,paden,terrassen,bezoekersparkeerplaatsen en stalli
ngplaatsen voor fi
etsers i
n open lucht en voet-en fi
etswegen
bedraagt maxi
mum 20% van de oppervlakte van de zone.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten.
Ontslui
ti
ngswegen worden tot een mi
ni
mum beperkt en worden aangelegd overeenkomsti
g de
stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 13,punt 13.2.1.
Voet-en fi
etswegen waarvan het tracé i
ndi
cati
efi
s weergegeven op het grafi
sch plan worden
aangelegd overeenkomsti
g de stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van de bi
j
zondere bepali
ngen,
arti
kel 13,punt 13.2.4.
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De ontslui
ti
ng voor gemotori
seerd verkeer van de zone i
s hoofdzakeli
j
k (mi
ni
mum 2/3 van de
woni
ngen i
n het proj
ect)geri
cht op Boerenkri
j
gstraat.

6.2.6. Parkeer-en stalplaatsen
Volgens de algemene bepali
ngen,arti
kel 2,punt 2.7. en onderstaande voorschri
ften.
De stal-en parkeerplaatsen worden i
n een halfondergrondse ofondergrondse parkeerrui
mte
geïntegreerd i
n de bebouwi
ng en/ofi
n de gemeenschappeli
j
ke bi
nnentui
n gebundeld.
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Woonproj
ectzone met landschappeli
j
ke
waarde

7.1. Bestemmi
ngen
Overeenkomsti
g de aandui
di
ngen op het grafi
sch plan. In deze zones zi
j
n volgende functi
es
toegelaten:
! wonen i
n meergezi
nsgebouwen
! pri
vé en openbare di
ensten,vri
j
e beroepen,toegelaten i
ndi
en ze gepaard gaan met een
woonfuncti
e en zover hun gezamenli
j
ke vloeroppervlakte maxi
mum 1/3 van de totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt
Deze functi
es mogen i
n geen geval de draagkracht van de omgevi
ng overschri
j
den ofde woonfuncti
ei
n de omgevi
ng i
n het gedrang brengen.
De geli
j
kvloerse bouwlaag van de dri
e gebouwen per zone di
e verpli
cht een vri
j
e hoogte van
mi
ni
mum 3 m van het maai
veld tot de eerste bouwlaag respecteren,bevat geen woonvertrekken,enkel i
nkomhallen,li
ften,trappen,bergi
ngen voor vui
lni
sverzameli
ng en voor tui
nonderhoud,fi
etsenbergi
ngen en overdekte autostaanplaatsen.

7.2. Inri
chti
ng en beheer
7.2.1. Modali
tei
ten
7.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
en bi
jelke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng voor het vellen
van een boom,di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.
Aan elke aanvraag waaraan een i
nri
chti
ngsstudi
e di
ent gevoegd,ui
tgezonderd een aanvraag
tot het bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng voor het vellen van een boom,di
ent
ook een volumemakette van het proj
ect i
n zi
j
n onmi
ddelli
j
ke omgevi
ng op schaal 1/500 ofgroter aan de aanvraag te worden toegevoegd.

7.2.1.2. In te winnen advies
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
wordt het aanvraagdossi
er voor advi
es voorgelegd aan de GECORO ofeen hi
ertoe gemandateerde werkgroep bi
nnen deze commi
ssi
e.
Di
t advi
es i
s ni
et bi
ndend,maar de vergunni
ngverlenende overhei
d kan er enkel gemoti
veerd
van afwi
j
ken.
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7.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
Toegelaten bebouwi
ngstype: vri
j
staande meergezi
nsgebouwen met rui
me doorzi
chten tussen
en onder de gebouwen.
Daarbi
jdi
ent de bebouwi
ng te voldoen aan de aangegeven coëffi
ci
ënten:
! oppervlakte van de zone i
n m²
(x)
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal gebouwengroepen (a-a’
)
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal bouwlagen
(b-b’
)2
! mi
ni
maal en maxi
maal aantal woni
ngen
(c-c’
)
! maxi
male vloer-terrei
ni
ndex (V/T)
(d).

x
a-a'

b-b'

c-c'

d

Zo veel mogeli
j
k doorzi
chten over het terrei
n doorheen de gebouwen worden behouden doordat
er voor mi
ni
mum 3 gebouwen per zone,geri
cht op het omgevende landschap,tot een hoogte
van 3 m boven het maai
veld enkel wanden mogen worden geplaatst voor de afschermi
ng van
i
nkomhallen,li
ften,trappen,bergi
ngen voor vui
lni
sverzameli
ng en voor tui
nonderhoud en fi
etsenbergi
ngen. De plaatsi
ng van garageboxen i
n deze overdekte bui
tenrui
mte i
s ni
et toegelaten,
de aanleg van terrassen en speelrui
mte wel.

7.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
7.2.3.1. Pl
aatsing van de gebouwen
Alle gebouwen worden opgetrokken bi
nnen de op het grafi
sch plan aangegeven zone. De afstand tussen de perceelsgrens en een vri
j
staande gevel bedraagt mi
ni
mum 3 m en mag ni
et
klei
ner zi
j
n dan de kroonli
j
sthoogte van het gebouw.
De gebouwen worden op een afstand van mi
ni
mum 30 m ten opzi
chte van elkaar i
ngeplant zodat doorzi
chten worden behouden tussen gebouwen.
De gebouwen kunnen gedeelteli
j
ki
n de bestaande waterbekkens worden geposi
ti
oneerd. Door
een vri
j
e hoogte van mi
ni
mum 3 m van het maai
veld tot de eerste bouwlaag te behouden voor
mi
ni
mum 3 gebouwen per zone,bli
j
ft het maai
veld zi
chtbaar.
De i
ndi
cati
efop het grafi
sch plan aangegeven tracés voor toekomsti
ge voet- en fi
etswegen
moeten van bebouwi
ng worden gevri
j
waard.
De toegankeli
j
khei
d voor de brandweer di
ent i
n elk geval gegarandeerd.

2

Het ci
j
fer ‘
5’na de komma dui
dt op de mogeli
j
khei
d (maxi
mum)één bouwlaag te voorzi
en onder het dak,met een
nutti
ge vloeroppervlakte di
e maxi
mum de helft van de nutti
ge vloeroppervlakte van de andere bouwlagen bedraagt.
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7.2.3.2. Afmetingen van de gebouwen
Bouwhoogte en grondoppervlakte zi
j
n zodani
g dat de bebouwi
ng voldoet aan de bepali
ngen
van punten 7.2.2. en 7.2.3.1.
Bovendi
en moeten de gebouwen een compact volume i
nnemen. De compacthei
d van elk gebouw moet mi
ni
mum 2,5 bedragen.

7.2.4. Voorkomen van de gebouwen
7.2.4.1. Dakvormen
De dakvorm i
s vri
j
.
Platte daken di
e ni
et worden i
ngeri
cht als dakterras,moeten worden aangelegd als groendak.

7.2.4.2. Material
en
Bi
jhet gebrui
k van materi
alen moet naar beschei
denhei
d en naar een beperkte verschei
denhei
d worden gestreefd.
Een harmoni
sche samenhang i
n het materi
aalgebrui
k van de gebouwen i
n de zone i
s verpli
cht.
De gebouwen worden opgetrokken ui
t estheti
sch verantwoorde en duurzame materi
alen.

7.2.4.3. Gevel
opbouw
De opvatti
ng van de gevels moet getui
gen van beschei
denhei
d en beperkte verschei
denhei
d,
waarbi
jde structuur van het gebouw over alle bouwlagen herkenbaar en i
n harmoni
e met de
omgevi
ng i
s.
De gebouwen worden gekenmerkt door een hori
zontale tweedeli
ng i
n de gevel,waarbi
jde gevel ter hoogte van de geli
j
kvloerse bouwlaag,waardoor zo veel mogeli
j
k doorzi
chten zi
j
n gevri
j
waard,dui
deli
j
k verschi
lt van de gevel ter hoogte van de overi
ge bouwlagen.

7.2.4.4. Recl
ame
Reclame i
s ni
et toegelaten met ui
tzonderi
ng van naamborden met maxi
male afmeti
ngen 50 cm
x 50 cm.

7.2.5. Aanleg
Voor de ni
et-bebouwde gedeelten van de zones wordt een globale landschappeli
j
ke aanleg
voorzi
en aanslui
tend bi
jhet landschap en het ecosysteem van de Vrouwvli
etvalleien di
e als vri
j
toegankeli
j
ke groene rui
mte met recreati
eve elementen voor de bewoners wordt gehandhaafd.
Daarbi
jwordt ui
tslui
tend gebrui
k gemaakt van streekei
gen heester-en boomsoorten (cfr. li
j
st i
n
bi
j
lage)aanslui
tend op de aanleg van de groenzone.
Met het oog op de beheersbaarhei
d en de vei
li
ghei
d kan de bui
tenrui
mte van zonsondergang
tot zonsopgang worden afgesloten volgens onderstaande bepali
ngen onder punt 7.2.5.2.
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7.2.5.1. Integratie van aanwezige l
andschapswaarden
Bi
jde aanleg van de zone di
ent maxi
maal rekeni
ng te worden gehouden met de relati
e met de
waterloop Vrouwvli
et,i
n het bi
j
zonder de aanwezi
ge natuur-en landschapselementen di
e aanslui
ten bi
jhet landschap en het ecosysteem van de Vrouwvli
etvallei
.
Voor de ti
j
deli
j
ke opvang van regenwater worden i
n zone I twee i
ndustri
ële waterbekkens,op
het grafi
sch plan aangegeven met een asteri
sksymbool,behouden ofvervangen door waterplassen met een oppervlakte van mi
ni
mum 5000 m²met een compacte vorm.
Enkel streekei
gen heesters en bomen (cfr. li
j
st i
n bi
j
lage)kunnen worden aangeplant.

7.2.5.2. Erfscheidingen
Het i
s ni
et toegelaten de zones op te delen i
n verschi
llende pri
vate tui
nen. Voor de woni
ngen op
de benedenverdi
epi
ngen kan en di
ent bi
j
gevolg ni
et voldaan aan de algemene bepali
ngen,arti
kel 2,punt 2.9. De aanleg van terrassen op ni
veau van het maai
veld i
s enkel mogeli
j
k onder de
gebouwen.
Er worden geen li
neai
re erfschei
di
ngen (hagen,draadafslui
ti
ngen enz.)toegelaten met ui
tzonderi
ng van de aanleg van een wadi
,sloot ofgreppel rondom de zone. Toegangen tot de zone i
n
de vorm van brugconstructi
es over deze wadi
,sloot ofgreppel kunnen van zonsondergang tot
zonsopgang worden afgesloten door mi
ddel van een houten ofsmeedi
j
zeren hekwerk met een
hoogte van maxi
mum 1 m boven het maai
veld.
De wadi
,sloot ofgreppel kan tevens worden gebrui
kt voor de afvoer van het hemelwater.

7.2.5.3. Bij
gebouwen
Met ui
tzonderi
ng van buurtcomposteri
ngsplaatsen met bi
j
behorende constructi
es i
n een groene
omkaderi
ng (bomen en heestermassi
even)zi
j
n geen afzonderli
j
ke bi
j
gebouwen toegelaten.

7.2.5.4. Verhardingen
De verharde oppervlakte,i
n functi
e van ontslui
ti
ngswegen,toegangen,paden,terrassen,bezoekersparkeerplaatsen en stalli
ngplaatsen voor fi
etsers i
n open lucht en voet-en fi
etswegen
bedraagt maxi
mum 20% van de oppervlakte van de zone.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten.
Ontslui
ti
ngswegen worden tot een mi
ni
mum beperkt en worden aangelegd overeenkomsti
g de
stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 13,punt 13.2.1.
De ontslui
ti
ng van zone I voor gemotori
seerd verkeer i
s ni
et toegelaten ter hoogte van de op het
grafi
sch plan met een krui
ssymbool aangegeven strook.
Voet-en fi
etswegen waarvan het tracé i
ndi
cati
efi
s weergegeven op het grafi
sch plan worden
aangelegd overeenkomsti
g de stedenbouwkundi
ge voorschri
ften van de bi
j
zondere bepali
ngen,
arti
kel 13,punt 13.2.4.
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De ontslui
ti
ng voor gemotori
seerd verkeer van zone I i
s geri
cht op Borgerstei
nlei
,van zone II op
Boerenkri
j
gstraat.

7.2.6. Parkeer-en stalplaatsen
Volgens de algemene bepali
ngen,arti
kel 2,punt 2.7. en onderstaande voorschri
ften.
Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren i
s bi
nnen de normen vervat i
n de algemeen geldende voorschri
ften punt 2.7.1. beperkt tot maxi
mum 0,5 parkeerplaats per woni
ng.
De stalplaatsen voor bewoners worden hetzi
jonder de gebouwen (geli
j
kvloers,halfondergronds
ofondergronds),hetzi
jbui
ten de gebouwen – met ui
tzonderi
ng van één i
n-en ui
tri
t – volledi
g
ondergronds en landschappeli
j
k geïntegreerd georgani
seerd.
Bezoekersparkeerplaatsen kunnen tevens gebundeld i
n open lucht worden aangelegd a rato
van maxi
mum 0,5 parkeerplaats per woni
ng en fi
etsrekken voor bezoekers a rato van mi
ni
mum
0,5 fi
etsstalplaats per woni
ng. Deze parkeerplaatsen moeten worden geïntegreerd i
n het openbaar domei
n en worden i
ngekleed i
n een groene omkaderi
ng (bomen en heestermassi
even).
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Zone voor lokale bedri
j
ven

8.1. Bestemmi
ngen
In de zone voor lokale bedri
j
ven zi
j
n enkel bedri
j
ven op lokaal ni
veau toegelaten,di
e geen grote
mobi
li
tei
tsgenererende acti
vi
tei
ten hebben, met name klei
ne en mi
ddelgrote ondernemi
ngen
geri
cht op verwerki
ng,producti
e,onderzoek en ontwi
kkeli
ng,met i
nbegri
p van autoherstelwerkplaatsen.
Klei
nhandelsbedri
j
ven,transport- en di
stri
buti
ebedri
j
ven,koeri
erdi
ensten en andere bedri
j
ven
met een sterk verkeersgenererend karakter zi
j
n ni
et toegelaten,met ui
tzonderi
ng van bestaande vergunde bedri
j
ven.
Ook Seveso-bedri
j
ven, loutere opslagacti
vi
tei
ten di
e los staan van verwerki
ng op werven,
breeki
nstallati
es,betoncentrales,storten van afval en opslagacti
vi
tei
ten van materi
alen ofgoederen i
n open lucht zi
j
n expli
ci
et verboden.
De toegelaten nevenfuncti
es zi
j
n beperkt tot complementai
re functi
es zoals admi
ni
strati
e en
verkoop di
e verband houden met de hoofdacti
vi
tei
t van het bedri
j
f. De vloeroppervlakte van de
nevenfuncti
es bli
j
ft beperkt tot 25% van de totale vloeroppervlakte van het gebouw. Voor bestaande vergunde bedri
j
ven met een sterk verkeersgenererend karakter zi
j
n verbouwi
ngen di
e
een ui
tbrei
di
ng van de acti
vi
tei
ten met zi
ch meebrengen,ni
et toegelaten.
Aan de bestaande vergunde woni
ngen zi
j
n enkel i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken en
verbouwi
ngen bi
nnen het bestaand volume toegelaten.
Deze functi
es zi
j
n toegelaten voor zover ze geen abnormale hi
nder,met i
nbegri
p van water-,
bodem- en luchtverontrei
ni
gi
ng, gelui
dshi
nder, reukhi
nder en tri
lli
ngen veroorzaken voor de
omgevi
ng. Ze moeten voldoen aan de voorschri
ften di
e door de overhei
d desbetreffend nu en i
n
de toekomst worden opgelegd.

8.2. Inri
chti
ng en beheer
8.2.1. Modali
tei
ten
8.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.
Afwi
j
ki
ngen omtrent het aantal parkeerplaatsen zi
j
n enkel toelaatbaar op voorwaarde dat de
behoefte aan meer ofmi
nder parkeerplaatsen wordt aangetoond aan de hand van een bedrijfsvervoersplan (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.2.).

8.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
De bezetti
ngscoëffi
ci
ënt bedraagt mi
ni
mum 50 % en maxi
mum 75 % .
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De verschi
llende gebouwen moeten worden gegroepeerd i
n compacte bouwvolumes,waarbi
jer
verpli
cht di
ent gebouwd op mi
ni
mum één perceelsgrens en/ofaanslui
tend bi
jbestaande bebouwi
ng.

8.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
8.2.3.1. Pl
aatsing van de gebouwen
Alle gebouwen worden opgetrokken bi
nnen de zone voor lokale bedri
j
ven zoals aangegeven op
het grafi
sch plan,maar bui
ten de op het grafi
sch plan i
n overdruk aangegeven bufferstrook,met
ui
tzonderi
ng van i
nstallati
es horende bi
jondergrondse nutslei
di
ngen met een maxi
mumvloeroppervlakte van 30 m².
De toegankeli
j
khei
d voor de brandweer di
ent i
n elk geval gegarandeerd.

8.2.3.2. Afmetingen van de gebouwen
De kroonli
j
sthoogte bedraagt mi
ni
mum 6 m en maxi
mum 10 m.
Dakui
tbouwen voor li
ftkokers,li
chtkoepels,schouwen enz. met een maxi
mumhoogte van 2,5 m
boven het dakni
veau worden toegelaten met een maxi
mum van 10% van het dakoppervlak.

8.2.4. Voorkomen van de gebouwen
8.2.4.1. Dakvormen
De dakhelli
ng van schui
ne daken bedraagt maxi
mum 45°.

8.2.4.2. Material
en
Alle gevels en daken moeten worden afgewerkt i
n estheti
sch verantwoorde en duurzame materi
alen.
Voor de dakbedekki
ng van schui
ne (dakhelli
ng > 25°)en gebogen daken zi
j
n asfalt-en bi
tumenbekledi
ng verboden. Voor gevels zi
j
n betonblokken en kunststofgolfplaten en planchetten
verboden.

8.2.5. Aanleg
In de bufferstrook zoals aangegeven op het grafi
sch plan di
ent een groen heestermassi
efaangelegd als buffer naar de aanpalende woonzones. De hoogte van het volgroei
d heestermassi
ef
i
s mi
nstens 3 m hoog. Mi
ni
mum 50 % van de aan te planten heesters i
s streekei
gen (cfr. li
j
st i
n
bi
j
lage). Per 100 m²di
ent mi
ni
mum 1 hoogstam aangeplant (cfr. li
j
st i
n bi
j
lage).
In deze bufferstrook zi
j
n geen constructi
es en verhardi
ngen toegelaten,met ui
tzonderi
ng van
wegen ten behoeve van de toegankeli
j
khei
d van de brandweer,voet-en fi
etswegen en ondergrondse nutslei
di
ngen met bi
j
behorende i
nstallati
es met een bovengrondse grondoppervlakte
van maxi
mum 30 m².
Het overi
ge ni
et-bebouwde gedeelte van de zone di
ent als tui
n te worden aangelegd volgens de
voorschri
ften vervat i
n de bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.2.4. ofverhard als i
n-en ui
tri
t,
parkeerrui
mte oflaad-en losplaatsen en als dusdani
g gehandhaafd.
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Stapelplaatsen i
n open lucht zi
j
n ni
et toegelaten.
Alle verhardi
ngen worden ui
tgevoerd i
n een hoogwaardi
g bestrati
ngsmateri
aal.
Tussen de voor-ofzi
j
gevel en de rooi
li
j
n zi
j
n erfschei
di
ngen ni
et toegelaten,behoudens streekei
gen beplanti
ngen (hagen,strui
ken enz.),met ui
tzonderi
ng van een uni
forme afslui
ti
ng (betonband,muur ofpaaltj
es)met een hoogte van max. 40 cm.
Vanafde voor-ofzi
j
gevel i
s als erfschei
di
ng enkel een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met palen met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen een donkergekleurde
draadafslui
ti
ng,toegelaten.

8.2.6. Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen moeten worden i
ngekleed i
n een groene omkaderi
ng (bomen en hagen).

8.3. Recht van voorkoop
In de zone voor lokale bedri
j
ven wordt de gemeente met een recht van voorkoop begunsti
gd
zoals bedoeld i
n arti
kel 63 van het decreet van 18 mei1999 houdende de organi
sati
e van de
rui
mteli
j
ke ordeni
ng.
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Zone voor detai
lhandel

9.1. Bestemmi
ngen
In deze zone zi
j
n volgende functi
es toegelaten:
! autoherstelwerkplaatsen met toonzaal
! detai
lhandelszaken met een verkoopsoppervlakte van mi
ni
mum 400 m².
Ui
tzonderi
ngen kunnen worden gemaakt voor i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken en verbouwi
ngen bi
nnen het bestaand volume van bestaande vergunde gebouwen.
Deze functi
es zi
j
n toegelaten voor zover ze geen abnormale hi
nder,met i
nbegri
p van
water-,bodem-en luchtverontrei
ni
gi
ng,gelui
dshi
nder,reukhi
nder en tri
lli
ngen veroorzaken voor
de omgevi
ng. Ze moeten voldoen aan de voorschri
ften di
e door de overhei
d desbetreffend nu
en i
n de toekomst worden opgelegd.

9.2. Inri
chti
ng en beheer
9.2.1. Modali
tei
ten
9.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.
Afwi
j
ki
ngen omtrent het aantal parkeerplaatsen zi
j
n enkel toelaatbaar op voorwaarde dat de
behoefte aan meer ofmi
nder parkeerplaatsen wordt aangetoond aan de hand van een bedrijfsvervoersplan (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.2.).

9.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
De bezetti
ngscoëffi
ci
ënt bedraagt mi
ni
mum 30 % en maxi
mum 50% . De verschi
llende gebouwen moeten worden gegroepeerd i
n compacte bouwvolumes, waarbi
jer verpli
cht di
ent gebouwd op mi
ni
mum één perceelsgrens en/ofaanslui
tend bi
jbestaande bebouwi
ng.

9.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
9.2.3.1. Pl
aatsing van de gebouwen
Alle gebouwen worden opgetrokken bi
nnen de zone voor detai
lhandel zoals aangegeven op het
grafi
sch plan.
De mi
ni
male afstand van de gebouwen ten opzi
chte van de perceelsgrenzen met op het grafi
sch plan aangegeven aanpalende woonzones i
s geli
j
k aan de hoogte van het gebouw,met
een mi
ni
mum van 3 m.
De toegankeli
j
khei
d voor de brandweer di
ent i
n elk geval gegarandeerd.
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9.2.1.2. Afmetingen van de gebouwen
De kroonli
j
sthoogte bedraagt mi
ni
mum 6 m en maxi
mum 8 m en zi
j
n begrepen i
n een hoek van
45°ten opzi
chte van de perceelsgrenzen met de op het grafi
sch plan aangegeven aanpalende
woonzones.

9.2.4. Voorkomen van de gebouwen
Alle gevels en daken moeten worden afgewerkt i
n estheti
sch verantwoorde en duurzame materi
alen.
De dakhelli
ng van schui
ne daken bedraagt maxi
mum 45°. Voor de dakbedekki
ng van schui
ne
(dakhelli
ng > 25°)en gebogen daken zi
j
n asfalt-en bi
tumenbekledi
ng ni
et toegelaten. Voor gevels zi
j
n betonblokken en kunststofgolfplaten en planchetten ni
et toegelaten.

9.2.5. Aanleg
Het ni
et-bebouwde gedeelte van de zone di
ent als tui
n te worden aangelegd volgens de voorschri
ften vervat i
n de bi
j
zondere bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.2.4. ofverhard als i
n-en ui
tri
t,parkeerrui
mte oflaad-en losplaatsen en als dusdani
g gehandhaafd.
Langsheen de perceelsgrenzen met de op het grafi
sch plan aangegeven aanpalende woonzones di
ent een mi
ni
mum groenstrook van 3 m te worden aangelegd en als dusdani
g gehandhaafd,i
ndi
en het aanpalende perceel een woni
ng omvat.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten tenzi
jdeze om mi
li
eutechni
sche redenen verpli
cht zi
j
n.
Tussen de voor-ofzi
j
gevel en de rooi
li
j
n zi
j
n erfschei
di
ngen ni
et toegelaten,behoudens streekei
gen beplanti
ngen (hagen,strui
ken enz.),met ui
tzonderi
ng van een uni
forme afslui
ti
ng (betonband,muur ofpaaltj
es)met een hoogte van max. 40 cm.
Vanafde voor-ofzi
j
gevel i
s als erfschei
di
ng enkel een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met palen met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen een donkergekleurde
draadafslui
ti
ng met een mi
ni
mummaaswi
j
dte van 4 cm,toegelaten.

9.2.6. Parkeer-en stalplaatsen
In de zone worden parkeerplaatsen i
n één gezamenli
j
k parkeerterrei
n aangelegd. Di
t parkeerterrei
n moet worden i
ngekleed i
n een groene omkaderi
ng (bomen en hagen).
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Arti
kel 10. Zone voor dagrecreati
e met parkkarakter
10.1. Bestemmi
ngen
Deze zone i
s bestemd voor dagrecreati
e i
n een groene parkomgevi
ng. Meer bepaald zi
j
n i
n
deze zone groene rui
mten en speelterrei
nen en parcours i
n open lucht,met ui
tzonderi
ng van
parcours voor gemotori
seerde sporten,en bi
j
behorende i
nfrastructuur toegelaten. Verbli
j
fsaccommodati
ei
si
n deze zone ni
et toegelaten.

10.2. Inri
chti
ng en beheer
10.2.1. Modali
tei
ten
10.2.1.1.

Dossiersamenstel
l
ing

Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
en bi
jelke stedenbouwkundi
ge aanvraag voor het vellen van een boom,di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.

10.2.2. Bebouwi
ngswi
j
ze
In deze zone i
s maxi
maal één vri
j
staande gesloten constructi
e toegelaten.
Daarnaast zi
j
n volgende open constructi
es en verhardi
ngen i
n deze zone toegelaten:
! klei
nschali
ge sporti
nfrastructuren
! schui
lhui
sj
es
! wandelwegen en di
enstwegen.
Ondergrondse nutslei
di
ngen zoals elektri
ci
tei
t, gas, water, T.V.-di
stri
buti
e, telefoon, ri
oleri
ng
enz. kunnen worden aangelegd i
ndi
en deze worden gebundeld.

10.2.3. Plaatsi
ng en afmeti
ngen van de gebouwen
De bebouwi
ng wordt opgetrokken op mi
ni
mum 4 m afstand van de perceelsgrenzen.
De gesloten constructi
e heeft een grondoppervlakte van maxi
mum 450 m².
De maxi
male kroonli
j
sthoogte bedraagt 3 m. De maxi
male nokhoogte bedraagt 6 m.

10.2.4. Voorkomen van de gebouwen
10.2.4.1.

Dakvorm

De dakvorm i
s vri
j
.
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Material
en

Het gebouw wordt opgetrokken ofui
tgebrei
d ui
t estheti
sch verantwoorde en duurzame materi
alen.

10.2.4.3.

Recl
ame

Reclame i
s enkel toegelaten overeenkomsti
g de algemene bepali
ngen,arti
kel 2,punt 2.8. voor
zover deze i
s geplaatst tegen de voorgevel van de gesloten constructi
e.

10.2.5. Aanleg
Maxi
mum 5% van de perceelsoppervlakte mag worden bebouwd ofverhard i
n functi
e van de
aanleg van paden en parkeerplaatsen. De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n ni
et toegelaten.
De ni
et-bebouwde of-verharde delen van de zone worden aangelegd met groene rui
mten en
speelterrei
nen en parcours i
n open lucht. De verschi
llende speelterrei
nen di
enen landschappeli
j
ki
ngepast te worden i
n de groene omgevi
ng. De overi
ge groene rui
mten kri
j
gen een globale
landschappeli
j
ke aanleg aanslui
tend bi
jhet landschap en het ecosysteem van de Vrouwvli
etvalleiwaarbi
jui
tslui
tend gebrui
k wordt gemaakt van streekei
gen heester-en boomsoorten (cfr. li
j
st
i
n bi
j
lage)en wordt aangesloten op de aanleg van de groenzone di
e de valleivan de Vrouwvli
et
omvat en waari
n de toekomsti
ge voet-en fi
etsweg,zoals aangedui
d op het grafi
sch plan,i
s
geïntegreerd.
Bi
jde aanleg van de zone di
ent maxi
maal rekeni
ng te worden gehouden met bestaande natuurli
j
ke elementen zoals waardevolle bomen,bomenri
j
en,struwelen en grachten.
Erfschei
di
ngen di
enen te bestaan ui
t een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met palen
met een hoogte van maxi
mum 2 m met daartussen een donkergekleurde draadafslui
ti
ng met
een mi
ni
mummaaswi
j
dte van 4 cm.
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Arti
kel 11. Groenzone
11.1. Bestemmi
ngen
De op het grafi
sch plan als ‘
groenzone’aangedui
de gronden zi
j
n bestemd voor het behoud en
de creati
e van groene rui
mten.
Een medegebrui
k van de groenzones voor passi
eve dagrecreati
ei
s toelaatbaar i
ndi
en deze de
hoofdbestemmi
ng ni
et schaadt.
Het bestaand vergund gebrui
k van bestaande vergunde gebouwen kan bli
j
ven plaatsvi
nden.
De tracés voor voet-en fi
etswegen,zoals i
ndi
cati
efaangedui
d op het grafi
sch plan,zullen worden aangelegd en geïntegreerd i
n de aanleg.

11.2. Inri
chti
ng en beheer
11.2.1. Modali
tei
ten
11.2.1.1. Dossiersamenstel
l
ing
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng,met ui
tzonderi
ng van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng bi
nnen een goedgekeurde verkaveli
ng of
een stedenbouwkundi
ge vergunni
ng waarvoor een eenvoudi
ge dossi
ersamenstelli
ng volstaat,
en bi
jelke stedenbouwkundi
ge aanvraag voor het vellen van een boom,di
ent een inrichtingsstudie (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,punt 3.1.)gevoegd.

11.2.2. Bebouwi
ng
Gesloten constructi
es zi
j
n ni
et toegelaten.
Enkel open constructi
es en verhardi
ngen i
n functi
e van de bestemmi
ng zi
j
n toegelaten,op een
afstand van mi
ni
mum 5 m ui
t de waterloop:
! schui
lhui
sj
es
! wandelwegen en di
enstwegen
! constructi
es i
n functi
e van de waterbeheersi
ng zover zi
jconform de pri
nci
pes van natuurtechni
sche mi
li
eubouw worden ui
tgevoerd en passen bi
nnen een i
ntegraal waterbeheer
! i
nformati
eborden.
Ondergrondse nutslei
di
ngen zoals elektri
ci
tei
t, gas, water, T.V.-di
stri
buti
e, telefoon, ri
oleri
ng
enz. kunnen worden aangelegd i
ndi
en deze worden gebundeld. Bovengrondse nutslei
di
ngen en
bi
j
behorende i
nstallati
es zi
j
n ni
et toegelaten.
De open constructi
es worden bi
jvoorkeur geplaatst ter hoogte van het recreati
efknooppunt (op
het grafi
sch plan i
n overdruk aangedui
d met een gearceerde ci
rkel).
Aan bestaande vergunde gebouwen kunnen i
nstandhoudi
ngs-en onderhoudswerken en verbouwi
ngen bi
nnen het bestaand vergund volume worden toegelaten.
De bestaande ni
et-verkrotte woni
ng kan worden verbouwd bi
nnen het bestaande volume en/of
ui
tgebrei
d;de ui
tbrei
di
ng van de bestaande vergunde woni
ng kan,met i
nbegri
p van de bi
j
gebouwen di
e er fysi
sch één geheel mee vormen,slechts lei
den tot een maxi
maal bouwvolume
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van 1000 m³;deze ui
tbrei
di
ng mag een volumevermeerderi
ng met 100% echter ni
et overschri
j
den;het aantal woongelegenheden bli
j
ft beperkt tot het bestaande aantal.
In geval van gehele verni
eti
gi
ng ofbeschadi
gi
ng door een plotse ramp bui
ten de wi
l van de ei
genaar kan de bestaande vergunde woni
ng worden herbouwd voor zover de woni
ng i
n de loop
van het j
aar voorafgaand aan de verni
eti
gi
ng ofde beschadi
gi
ng volgens de gegevens van het
bevolki
ngsregi
ster bewoond werd;de aanvraag tot herbouwen moet gebeuren bi
nnen het j
aar
na het toekennen van het verzekeri
ngsbedrag;i
n het geval dat het voor de verni
eli
ng ofbeschadi
gi
ng bestaande bouwvolume van een woni
ng meer dan 1 000 m³bedraagt,bli
j
ft de herbouwde woni
ng beperkt tot 1 000 m³;i
ndi
en van de aanvraag gebrui
k wordt gemaakt om een
woni
ng ui
t te brei
den wordt de aanvraag beperkt tot een maxi
maal bouwvolume van 1000 m³en
mag de ui
tbrei
di
ng een volumevermeerderi
ng met 100% ni
et overschri
j
den;het aantal woongelegenheden bli
j
ft beperkt tot het bestaande aantal;het karakter en de verschi
j
ni
ngsvorm van het
gebouw moet behouden bli
j
ven.

11.2.3. Aanleg
Het kappen ofrooi
en van bomen i
s enkel toegelaten om vei
li
ghei
dsredenen ofi
n geval van zi
ekte di
e tot afsterven lei
dt;vervangi
ng i
s verpli
cht.
De zone di
ent een globale natuurli
j
ke aanleg te kri
j
gen aanslui
tend bi
jhet landschap en het
ecosysteem van de Vrouwvli
etvalleiwaarbi
jui
tslui
tend gebrui
k wordt gemaakt van streekei
gen
heester-en boomsoorten (cfr. li
j
st i
n bi
j
lage)ten ei
nde passi
eve recreati
e (spelen,wandelen,
zi
tten,rusten)mogeli
j
k te maken.
Bi
jde aanleg van de zone di
ent maxi
maal rekeni
ng te worden gehouden met bestaande natuurli
j
ke elementen zoals waardevolle bomen,bomenri
j
en,struwelen en grachten. Het geheel of
gedeelteli
j
k kappen van struwelen,houtachti
ge beplanti
ngen,heggen ofhagen,houtkanten en
houtwallen,i
s ni
et toegelaten tenzi
jmet het oog op natuurbehoud oflandschapsherstel.
Het bebossen met een heester-en bomenbestand dat ni
et volledi
g bestaat ui
t streekei
gen soorten (cfr. li
j
st i
n bi
j
lage)i
s ni
et toegelaten.
Het wi
j
zi
gen van het reli
ëfvan de bodem i
s ni
et toegelaten,tenzi
jmet het oog op natuurbehoud,
landschapsherstel ofi
ntegraal waterbeheer.
Het permanent verlagen van de grondwaterstand i
s ni
et toegelaten.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten.
Reclame i
s ni
et toegelaten.
Erfschei
di
ngen di
enen te bestaan ui
t een streekei
gen haag,eventueel gecombi
neerd met een
donkergekleurde ofgegalvani
seerde draadafslui
ti
ng voor het afbakenen van wei
den;deze di
ent
te bestaan ui
t metaal-ofkunststofdraad bevesti
gd aan houten wei
depalen oftronken,met een
maxi
mumhoogte van 1,50 m boven het maai
veld.

11.3. Recht van voorkoop
In de groenzone wordt een recht van voorkoop gevesti
gd zoals bedoeld i
n arti
kel 63 van het
decreet van 18 mei1999 houdende de organi
sati
e van de rui
mteli
j
ke ordeni
ng. De rangorde
voor de ui
toefeni
ng van het recht van voorkoop wordt als volgt vastgesteld: 1)Vlaams Gewest,
2)gemeente.
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Arti
kel 12. Erf
12.1. Bestemmi
ngen
Deze zone i
s bestemd voor ni
et-gemotori
seerd verkeer met ui
tzonderi
ng van aangelanden en
pri
ori
tai
re voertui
gen en tevens voor de aanleg van groene rui
mten.

12.2. Inri
chti
ng en beheer
12.2.1. Bebouwi
ng
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,behalve verli
chti
ngsapparatuur,wegwi
j
zers,verkeersborden,straatmeubi
lai
r en i
nstallati
es behorend bi
jde ondergrondse nutslei
di
ngen.

12.2.2. Aanleg
Ui
t aanleg en onderhoud moet respect voor de natuurli
j
ke omgevi
ng en de ei
genhei
d ervan bli
j
ken. De bestaande bomenri
jaan de westzi
j
de di
ent behouden ofhersteld.
Het kappen ofrooi
en van bomen i
s ni
et toegelaten,tenzi
jom vei
li
ghei
dsredenen ofi
ngeval van
zi
ekte di
e tot afsterven lei
dt. Vervangi
ng met streekei
gen soorten (cfr. bi
j
lage 1)i
s verpli
cht.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n tot een mi
ni
mum beperkt en waterdoorlatend. K.w.s.-en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n ni
et toegelaten.
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Arti
kel 13. Openbaar domei
n
13.1. Bestemmi
ngen
Van het openbaar domei
n maken deel ui
t:
! wegen en straten
! straat met aandacht voor waterloop
! voet-en fi
etsweg
! tracé toekomsti
ge voet-en fi
etsweg
! waterloop.
Met ui
tzonderi
ng van de waterloop vervullen zi
jverkeersfuncti
es voor di
ensten,aangelanden,
bewoners en recreanten.
Bi
nnen het openbaar domei
n met ui
tzonderi
ng van de waterloop kunnen grachten en ondergrondse nutslei
di
ngen zoals elektri
ci
tei
t,gas,water,T.V.-di
stri
buti
e,telefoon,ri
oleri
ng enz. worden aangelegd.
De waterloop vervult waterhui
shoudkundi
ge en ecologi
sche functi
es.

13.2. Inri
chti
ng en beheer
13.2.1. Wegen en straten
13.2.1.1. Bebouwing
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,behalve verli
chti
ngsapparatuur,wegwi
j
zers,verkeersborden,schui
lhui
sj
es,straatmeubi
lai
r en i
nstallati
es behorend bi
jde ondergrondse nutslei
di
ngen.

13.2.1.2. Aanl
eg
Deze zone i
s toegankeli
j
k voor gemotori
seerd en ni
et-gemotori
seerd verkeer en tevens bedoeld
voor de aanleg van groene rui
mten.
De aanleg gebeurt i
n functi
e van de verkeersafwi
kkeli
ng,met aandacht voor het groene karakter van de omgevi
ng en het erfkarakter van de aanpalende rui
mten.
De op het grafi
sch plan i
ndi
cati
efaangegeven te reali
seren en te behouden bomenri
jbestaat ui
t
streekei
gen hoogstambomen (cfr. li
j
st i
n bi
j
lage),met een maxi
male onderli
nge plantafstand van
10 m.
Het kappen ofrooi
en van bomen i
s ni
et toegelaten,tenzi
jom vei
li
ghei
dsredenen ofi
ngeval van
zi
ekte di
e tot afsterven lei
dt. Vervangi
ng i
s verpli
cht.

13.2.2. Straat met aandacht voor waterloop
13.2.2.1. Bebouwing
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,behalve verli
chti
ngsapparatuur,wegwi
j
zers,verkeersborden,schui
lhui
sj
es,straatmeubi
lai
r en i
nstallati
es behorend bi
jde ondergrondse nutslei
di
ngen.
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13.2.2.2. Aanl
eg
Ter plaatse van deze weg bevi
ndt zi
ch de (al dan ni
et i
ngebui
sde)waterloop Vrouwvli
et.
Deze zone i
s toegankeli
j
k voor gemotori
seerd en ni
et-gemotori
seerd verkeer en tevens bedoeld
voor de aanleg van groene rui
mten en waterparti
j
en.
De aanleg gebeurt i
n functi
e van de verkeersafwi
kkeli
ng,de waterhui
shoudi
ng,het groene karakter van de omgevi
ng en het erfkarakter van de aanpalende rui
mten.
Bi
nnen het openbaar domei
n van de '
straat met aandacht voor waterloop'i
s er rui
mte voorzi
en
voor 2 ri
j
stroken (één i
n elke ri
j
ri
chti
ng)en 2 voetpaden en voor een groen-ofwaterstrook met
aandacht voor Vrouwvli
et.
Parkeerplaatsen moeten worden i
ngekleed i
n een groene omkaderi
ng (bomen en hagen).
Bi
jde heraanleg van deze zone di
ent de aanwezi
ghei
d van de i
ngebui
sde Vrouwvli
et dui
deli
j
k
gemaakt te worden. Di
ti
s onder meer mogeli
j
k door mi
ddel van de reali
sati
e van openi
ngen i
n
de wegverhardi
ng,een wadiofeen waterparti
j
.

13.2.3. Voet-en fi
etsweg
13.2.3.1. Bebouwing
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,behalve verli
chti
ngsapparatuur,wegwi
j
zers,verkeersborden,straatmeubi
lai
r en i
nstallati
es behorend bi
jde ondergrondse nutslei
di
ngen.
Waar de voet-en fi
etsweg op het grafi
sch plan grenst aan de zone voor aaneengesloten bebouwi
ng kan de voet-en fi
etsweg over een afstand van maxi
mum 9 m di
epte,te rekenen vanaf
de voorgevelbouwli
j
ni
n de zone voor aaneengesloten bebouwi
ng,worden overbouwd voor zover de vri
j
e doorgang voor voetgangers en fi
etsers wordt gevri
j
waard.

13.2.3.2. Aanl
eg
Deze zone i
s ui
tslui
tend toegankeli
j
k voor ni
et-gemotori
seerd verkeer met ui
tzonderi
ng van pri
ori
tai
re voertui
gen.
Ui
t aanleg en onderhoud moet respect voor de natuurli
j
ke omgevi
ng en de ei
genhei
d ervan bli
j
ken.
Het kappen ofrooi
en van bomen i
s ni
et toegelaten,tenzi
jom vei
li
ghei
dsredenen ofi
ngeval van
zi
ekte di
e tot afsterven lei
dt. Vervangi
ng i
s verpli
cht.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten.

13.2.4. Tracé toekomsti
ge voet-en fi
etsweg
13.2.4.1. Bebouwing
In afwachti
ng van reali
sati
e moeten de op het grafi
sch plan aangegeven tracés voor toekomsti
ge voet-en fi
etswegen van bebouwi
ng worden gevri
j
waard. Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten,behalve verli
chti
ngsapparatuur,wegwi
j
zers,verkeersborden,straatmeubi
lai
r en i
nstallati
es
behorend bi
jde ondergrondse nutslei
di
ngen.
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In de woonproj
ectzone (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 6)kan bi
jreali
sati
e van het op het
grafi
sch plan aangegeven tracé voor toekomsti
ge voet-en fi
etswegen één overbouwi
ng worden
toegelaten van de toekomsti
ge voet-en fi
etsweg over een afstand van maxi
mum 9 m di
epte,te
rekenen vanafde voorgevelbouwli
j
n,voor zover de vri
j
e doorgang voor hulpvoertui
gen,voetgangers en fi
etsers wordt gevri
j
waard en mi
ni
mum 4 m breed en mi
ni
mum 4 m hoog i
s.

13.2.4.2. Aanl
eg
De op het grafi
sch plan aangegeven tracés voor toekomsti
ge voet-en fi
etswegen zi
j
n ui
tslui
tend
toegankeli
j
k voor ni
et-gemotori
seerd verkeer met ui
tzonderi
ng van pri
ori
tai
re voertui
gen en met
ui
tzonderi
ng van het tracé vanui
t Boerenkri
j
gstraat naar de woonproj
ectzone (cfr. bi
j
zondere
bepali
ngen arti
kel 6),dat tevens voor de ontslui
ti
ng van de woonproj
ectzone kan worden aangewend. Deze tracés moeten bi
jreali
sati
e van de zone worden gereali
seerd.
De wegverhardi
ng i
s mi
ni
mum 3 m breed en de as van deze doorsteek bevi
ndt zi
ch bi
nnen een
zone van maxi
mum 5 m ui
t de as van het pi
j
lsymbool dat staat i
ngetekend op het grafi
sch plan.
Wanneer de op het grafi
sch plan aangegeven tracés voor toekomsti
ge voet-en fi
etswegen zi
j
n
gereali
seerd,moeten zi
jsteeds toegankeli
j
k zi
j
n.
De voet-en fi
etswegen tussen de woonproj
ectzones I en II en Maanstraat di
enen te voldoen
aan de ei
sen van de brandweer,opdat deze ook voor pri
ori
tai
re voertui
gen van nut zouden zi
j
n.
De verhardi
ngsmateri
alen zi
j
n waterdoorlatend. K.w.s.- en monoli
ete betonverhardi
ngen zi
j
n
ni
et toegelaten.

13.2.5. Waterloop
13.2.5.1. Bebouwing
Er zi
j
n geen constructi
es toegelaten.

13.2.5.2. Aanl
eg
Ui
t de aanleg en het beheer van de waterloop moet respect voor de natuurli
j
ke omgevi
ng bli
j
ken.
Het rechttrekken,i
nbui
zen ofdempen van de waterloop i
s ni
et toegelaten.
Bi
jheraanleg van de oeververstevi
gi
ngen moeten natuurli
j
ke,ecologi
sch verantwoorde materi
alen gebrui
kt worden zoals beplanti
ng met i
nheemse grondvasthoudende oevervegetati
e. Beton,
ni
et-gecerti
fi
ceerd tropi
sch hardhout en schanskorven zi
j
n ni
et toegelaten.
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Arti
kel 14. Cultuurhi
stori
sch waardevol pand
14.1. Bestemmi
ng
De panden di
e op het grafi
sch plan i
n overdruk een blauw schildsymbool dragen,kri
j
gen i
n di
t
RUP een beschermi
ng als ‘
cultuurhi
stori
sch waardevol pand’
. Een li
j
st van deze panden volgens hun adres i
s opgenomen i
n bi
j
lage 2.
Voor deze panden gelden onderstaande supplementai
re regels bovenop de algemene bepali
ngen en de bi
j
zondere bepali
ngen volgens de zoneri
ng i
n grondkleur.
Indi
en deze gebouwen tevens beschermd zi
j
n als monument,dan pri
meren de voorschri
ften
van het beschermi
ngsbeslui
t i
n dat kader wanneer onderstaande stedenbouwkundi
ge voorschri
ften hi
er stri
j
di
g mee zouden zi
j
n.

14.2. Inri
chti
ng en beheer
14.2.1. Modali
tei
ten
7.2.1.2. In te winnen advies
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng met betrekki
ng tot dergeli
j
k pand wordt het
aanvraagdossi
er voor advi
es voorgelegd aan de gemeenteli
j
ke di
enst bevoegd voor monumentenzorg.
Di
t advi
es i
s ni
et bi
ndend,maar de vergunni
ngverlenende overhei
d kan er enkel gemoti
veerd
van afwi
j
ken.

14.2.2. Bebouwi
ng
De vormeli
j
ke elementen waaraan deze cultuurhi
stori
sch waardevolle panden hun waarde te
danken hebben di
enen behouden te bli
j
ven bi
jverbouwi
ngswerken bi
nnen het bestaande vergunde volume en ui
tbrei
di
ngswerken i
n overeenstemmi
ng met de bi
j
zondere bepali
ngen di
e
gelden i
n de zone i
n grondkleur én met respect voor de oorspronkeli
j
ke structuur van het pand.
In het bi
j
zonder di
enen het bouwvolume van het hoofdgebouw,de dakvorm met dakkapellen en
kroonli
j
stafwerki
ng,de gevelgeledi
ng,en het gevelmateri
aal,alsook de eventueel aanwezi
ge
pli
nten,speklagen en geprononceerde drui
pli
j
sten,poort-,deur-en/ofraamomli
j
sti
ngen,slui
tstenen en ui
tgewerkte latei
en,hoekbanden,balkons,erkers,i
ngewerkte ni
ssen en houtwerk,
waaraan het gebouw zi
j
n bi
j
zondere waarde te danken heeft,behouden te worden. Daarbi
j
staan deze vormeli
j
ke elementen ni
et op zi
ch,maar wordt het gebouw als één geheel bekeken.
Het i
s verboden reclamepanelen op deze panden ofgebouwengroepen aan te brengen,met
ui
tzonderi
ng van naamborden met dezelfde afmeti
ngen ter vervangi
ng van bestaande naamborden di
e deel ui
tmaken van de ori
gi
nele geveli
ndeli
ng (bv. aan wi
nkelpui
en)ofeen ni
euw
naambord met maxi
male afmeti
ngen 50cm x 50cm.
Ni
euwbouwproj
ecten van hogere kwali
tei
t dan het bestaande gebouw zi
j
n -voor zover toegelaten volgens de bepali
ngen i
n de zone -enkel mogeli
j
ki
n geval van gehele ofaanzi
enli
j
ke verni
eli
ng van het pand door plotse ramp bui
ten de wi
l van de ei
genaar.
Bi
jvervangi
ngsbouw i
n dergeli
j
k geval van een cultuurhi
stori
sch waardevol pand dat paalt aan
een ander cultuurhi
stori
sch waardevol pand ofnaast een karakteri
sti
ek pand (cfr. bi
j
zondere
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bepali
ngen arti
kel 15)di
enen daarbi
ji
n elk geval het bouwvolume van het hoofdgebouw,de
dakvorm met dakkapellen en kroonli
j
stafwerki
ng,de gevelgeledi
ng en het gevelmateri
aal behouden. Dergeli
j
ke vervangi
ngsbouw beantwoordt i
n de toekomst aan de supplementai
re bepali
ngen di
e gelden voor karakteri
sti
eke panden (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 15;bi
j
zondere
bepali
ngen arti
kel 14 zi
j
n dan ni
et langer van toepassi
ng).
Bi
jvervangi
ngsbouw i
n dergeli
j
k geval van een cultuurhi
stori
sch waardevol pand dat niet paalt
aan een ander cultuurhi
stori
sch waardevol pand ofaan een karakteri
sti
ek pand beantwoordt de
ni
euwe bebouwi
ng aan de bi
j
zondere bepali
ngen di
e gelden i
n de zoneri
ng i
n grondkleur en
aan bi
j
behorende gebouwenprofi
elen (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 1). Dergeli
j
ke vervangi
ngsbouw beantwoordt i
n de toekomst ni
et langer aan supplementai
re bepali
ngen voor cultuurhi
stori
sch waardevolle ofkarakteri
sti
eke panden (bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 14 en arti
kel
15 zi
j
n dan ni
et langer van toepassi
ng).
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Arti
kel 15. Karakteri
sti
ek pand
15.1. Bestemmi
ng
De panden di
e op het grafi
sch plan i
n overdruk een wit schildsymbool dragen,kri
j
gen i
n di
t
RUP een beschermi
ng als ‘
karakteri
sti
ek pand’
. Een li
j
st van deze panden volgens hun adres i
s
opgenomen i
n bi
j
lage 3.
Voor deze panden gelden onderstaande supplementai
re regels bovenop de algemene bepali
ngen en de bi
j
zondere bepali
ngen volgens de zoneri
ng i
n grondkleur.
Indi
en deze gebouwen tevens beschermd zi
j
n als monument,dan pri
meren de voorschri
ften
van het beschermi
ngsbeslui
t i
n dat kader wanneer onderstaande stedenbouwkundi
ge voorschri
ften hi
er stri
j
di
g mee zouden zi
j
n.

15.2. Inri
chti
ng en beheer
15.2.1. Modali
tei
ten
7.2.1.2. In te winnen advies
Bi
j elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundi
g attest, een verkaveli
ngsvergunni
ng ofeen stedenbouwkundi
ge vergunni
ng met betrekki
ng tot dergeli
j
k pand wordt het
aanvraagdossi
er voor advi
es voorgelegd aan de gemeenteli
j
ke di
enst bevoegd voor monumentenzorg.
Di
t advi
es i
s ni
et bi
ndend,maar de vergunni
ngverlenende overhei
d kan er enkel gemoti
veerd
van afwi
j
ken.

15.2.2. Bebouwi
ng
De vormeli
j
ke elementen waaraan deze karakteri
sti
eke panden hun waarde te danken hebben
di
enen behouden te bli
j
ven bi
jverbouwi
ngswerken bi
nnen het bestaande vergunde volume en
ui
tbrei
di
ngswerken i
n overeenstemmi
ng met de bi
j
zondere bepali
ngen di
e gelden i
n de zone i
n
grondkleur en met respect voor de oorspronkeli
j
ke structuur van het pand.
In het bi
j
zonder di
enen het bouwvolume van het hoofdgebouw,de dakvorm met dakkapellen en
kroonli
j
stafwerki
ng,de gevelgeledi
ng,en het gevelmateri
aal,alsook de eventueel aanwezi
ge
pli
nten,speklagen en geprononceerde drui
pli
j
sten,poort-,deur-en/ofraamomli
j
sti
ngen,slui
tstenen en ui
tgewerkte latei
en,hoekbanden,balkons,erkers,i
n gewerkte ni
ssen en houtwerk,
waaraan het gebouw zi
j
n bi
j
zondere waarde te danken heeft,behouden te worden. Daarbi
j
staan deze vormeli
j
ke elementen ni
et op zi
ch,maar wordt het gebouw als één geheel bekeken.
Het i
s verboden reclamepanelen op deze panden ofgebouwengroepen aan te brengen,met
ui
tzonderi
ng van naamborden met dezelfde afmeti
ngen ter vervangi
ng van bestaande naamborden di
e deel ui
tmaken van de ori
gi
nele geveli
ndeli
ng (bv. aan wi
nkelpui
en)ofeen ni
euw
naambord met maxi
male afmeti
ngen 50cm x 50cm.
Ni
euwbouwproj
ecten van hogere kwali
tei
t dan het bestaande gebouw zi
j
n -voor zover toegelaten volgens de bepali
ngen i
n de zone -mogeli
j
k.
Bi
jvervangi
ngsbouw door een ni
euwbouwproj
ect van hogere kwali
tei
t dan het bestaande gebouw van een karakteri
sti
ek waardevol pand dat paalt aan een ander karakteri
sti
ek pand of
cultuurhi
stori
sch waardevol pand (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 14) di
enen daarbi
ji
n elk
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geval het bouwvolume van het hoofdgebouw,de dakvorm met dakkapellen en kroonli
j
stafwerki
ng,de gevelgeledi
ng en het gevelmateri
aal behouden. Dergeli
j
ke vervangi
ngsbouw beantwoordt i
n de toekomst ook aan de supplementai
re bepali
ngen di
e gelden voor karakteri
sti
eke
panden (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 15).
Bi
jvervangi
ngsbouw van een karakteri
sti
ek pand dat niet paalt aan een ander karakteri
sti
ek
pand ofaan een cultuurhi
stori
sch waardevol pand beantwoordt de ni
euwe bebouwi
ng aan de
bi
j
zondere bepali
ngen di
e gelden i
n de zoneri
ng i
n grondkleur en aan bi
j
behorende gebouwenprofi
elen (cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 1). Dergeli
j
ke vervangi
ngsbouw beantwoordt i
n de
toekomst ni
et langer aan supplementai
re bepali
ngen voor karakteri
sti
eke panden (bi
j
zondere
bepali
ngen arti
kel 15 zi
j
n ni
et langer van toepassi
ng).
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Bi
j
lage 1:
streekei
gen heester-en boomsoorten
Deze li
j
st i
s ni
et beperkend;aanvullende streekei
gen soorten di
enen speci
fi
ek aangedui
d te
worden op het bi
jde aanvraag te voegen i
nri
chti
ngsstudi
e (cfr. algemene bepali
ngen,arti
kel 3,
punt 3.1.).
Vari
ëtei
ten van deze soorten met afwi
j
kende groei
vorm (vb. treurvormen),afwi
j
kende bladvorm
en -kleur (vb. bontbladi
ge vari
ëtei
ten)worden ni
et tot de streekei
gen soorten gerekend.
acer campestre
acer pseudoplatanus
alnus gluti
nosa
carpi
nus betulus
castanea sati
va
cornus sangui
nea
corylus avellana
crataegus monogyna
crataegus laevi
gata
euonymus europaeus
fagus sylvati
ca
fraxi
nus excelsi
or
prunus avi
um
prunus padus
prunus spi
nosa
quercus petraea
quercus robus
ri
bes uva-cri
spa
rosa cani
na
rosa rubi
gi
nosa
sali
x alba
sali
x caprea
sali
x vi
mi
nali
s
sambucus ni
gra
ti
li
a cordata
ulmus carpi
ni
foli
a
vi
burnum opulus
populus canscens
populus tremula
sorbus aucupari
a
populus ni
gra
frangula alnus
j
uglans regi
a
li
gustrum vulgare

(veldesdoorn)
(esdoorn)
(zwarte els)
(haagbeuk)
(tamme kastanj
e)
(rode kornoelj
e)
(hazelaar)
(mei
doorn)
(tweesti
j
li
ge mei
doorn)
(kardi
naalmuts)
(beuk)
(es)
(zoete kers)
(Europese vogelkers)
(sleedoorn)
(wi
nterei
k)
(zomerei
k)
(wi
lde krui
sbes)
(hondsroos)
(eglanti
er)
(schi
etwi
lg)
(bos-ofwaterwi
lg)
(katwi
lg)
(vli
er)
(klei
nbladi
ge li
nde)
(veldi
ep)
(Gelderse roos)
(grauwe abeel)
(ratelpopuli
er)
(li
j
sterbes)
(zwarte populi
er)
(sporkenhout)
(okkernoot)
(wi
lde li
guster)
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Bi
j
lage 2:
cultuurhi
stori
sch waardevolle panden
Volgende panden kregen i
n di
t RUP een overdruk als ‘
cultuurhi
stori
sch waardevol pand’cfr.
bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 14:
! Borgerstei
nlei49
! Putsesteenweg 35
! Ij
zerenveld 25
! Ij
zerenveld 33
! Zonnestraat 2-6
! Zonnestraat 14-24
! Zonnestraat 36-50.

Bi
j
lage 3:
karakteri
sti
eke panden
Volgende panden kregen i
n di
t RUP een overdruk als ‘
karakteri
sti
ek pand’cfr. bi
j
zondere bepali
ngen arti
kel 15:
! Borgerstei
nlei45-47
! Putsesteenweg 37
! Zonnestraat 28
! Zonnestraat 58.

- 62 -

