
Begrippen en definities: De begrippen en definities van de bouwverordening zoal 
gemeenteraad worden hierbij aangenomen en bij gevoegd in bijlage. 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

VERG1T.M1M-
EXEMPLAM   

• 	J 

STEDENBOUWKUNDIGE 	VOORSCHRIFTEN 	BIJ 	DE 	AANVRMG 	VOOR 	EEN 
VERKAVELINGSVERGUNNING (Bescheiden last op de loten 4 en 15- 18) 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De zone is bestemt voor wonen in de vorm Enkel eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen 
van 	eengezinswoningen 	en 	bijhorende 
tuinen 	en 	voor 	de 	aanleg 	van 	interne 
ontsluitingswegen. 

worden toegelaten. 

Er zijn meer dan voldoende voorzieningen i 

in de onmiddellijke omgeving. Het besluit vn 	 ....43/Q.U..,/...,“ 	  

Verkeersgenererende activiteiten 	zijn31[J-Me, 
ongewenst. 	Voorzieningen 	voor 	een 
inwonende 	hulpbehoevenden 	ucz4j,th 

ge 1 c .t aan het collegiag  hijk  O' /e  voorwaarden op 

d 	ja  4,449,i,s- 	
Lees  d 	b sluit met referentie 	 11;1 , 	, 

toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar .4 	z.„..,4_5- 	,s- 

zijn van de woning.. 	 oor 0 bi/ 	meester:  de gemachtigde 

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals 
nevenbestemmingen vreemd aan de 
woonfunctie zelf. 

Slechts 	een 	beperkt 	gedeelte 	van 	de 
woning 	kan 	ingericht 	worden 	als 
nevenbestemming. 	Het 	accent 	van 	de 
verkaveling ligt immers op 'wonen'. 

Enkel 	functies, 	complementair 	aan 	het 	wonen, 	zoals 
kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn 
toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan 
is: 
A. 
-1 	de 	woonfunctie 	blijft 	behouden 	als 	hoofdfunctie; 
-. z 	de complementaire functie beslaat een totale maximale 
. vioeroppervlakte van 100 m2. 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 

    

    

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 

 

Bijgebouwen niet van toepassing 

  

    

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Er worden enkel tuinen toegestaan om het 
residentiële karakter van de verkaveling te 
waarborgen. Het niet bebouwde gedeelte 
regelen draagt bij tot de kwaliteit van de 
verkaveling. 

Zon georiënteerde voortuinen: aanleg van terras, tuinpaden 
en oprit toegelaten. 
Niet-zon georiënteerde voortuinen: aanleg van tuinpaden 
en oprit toegelaten. 
Zijtuinen: 	in de zijtuinstrook bedraagt de breedte van de 
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Onderscheiden van voortuinen, zijtuinen en 
achtertuinen 

parkeerplaats en de overdekte parkeerplaats 3m. De breedte 
van de tuinpaden bedraagt max. lm. 
Achtertuinen: dit is de zone tussen de achtergevel van het 
hoofdgebouw of de brede zuidgeoriënteerde zijtuinstrook. 
- terrassen met maximum oppervlakte van 50 m2  
- de totale maximale verharde oppervlakte beperkt tot 

maximaal 20% van de oppervlakte van de achtertuin.  

  

2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

2.1.A. TYPOLOGIE 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Open en halfopen bebouwing Zoals weergegeven op het verkavelingsplan. 

  

2.1.B. INPLANTING 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Van 	deze 	maten 	kan 	niet 	afgeweken 
worden omdat ze een belangrijke constante 
vormt binnen de verkaveling. 

Op het verkavelingplan wordt de zone voor het hoofdgebouw 
vastgesteld. 

2.1.C. BOUWVOLUME 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Doordat het hoofdvolume vast is voor elke GABARIT : zie 	bouwtypen in bijlage met opgave van de 
kavel 	(verplicht 	te 	bouwen 	volume) 	en 
doordat het hoofdvolume duidelijk hoger is 
dan de bijgebouwen ontstaat een ritmiek 

maximale bouwstrook. 

- 	bouwtype 1: loten 1 — 3. Dakvorm: plat dak of zadeldak. 
van 	variaties 	op een 	zelfde thema. 	De Enkel lichtopeningen met nat glas <1.80 zijn toegelaten in 
specifieke 	omschrijving 	van 	de 	zichten de gevel van het eerste verdiep aan de zijde van de 
heeft betrekking op de bescherming van de carport. 
privacy van de aangrenzende tuinen. - 	bouwtype 2: loten 8 — 12; 45 - 46. Dakvorm: plat dak 

verplicht. Dakbasis op de volle diepte kan architecturaal 
verantwoord en voorgesteld worden. Enkel lichtopeningen 
met nat glas <1.80 zijn toegelaten in de gevel van het 
eerste verdiep aan de zijde van de carport 

- 	bouwtype 3: loten 19 - 22. Dakvorm: plat dak verplicht. 
Enkel lichtopeningen met nat glas <1.80 zijn toegelaten in 
de gevel van het eerste verdiep aan de zijde van de 
carport. 

- 	bouwtype 4: loten 53 - 61. Dakvorm: plat dak of zadeldak 
met nok evenwijdig aan de voorgevel. Voor de loten 59- 
61 zijn enkel lichtopeningen met nat glas <1.80 toegelaten 
in de gevel van het eerste verdiep aan de zijde van de 
carport. 

- 	bouwtype 5: 	loten 41-42. 	verplicht zadeldak met nok 
evenwijdig aan de voorgevel. 

- 	Bouwtype 6: loten 13 - 14. dakvorm: zadeldak 	met nok 
evenwijdig aan de voorgevel. 

- 	bouwtype 7: loten 4 — 40; 43 — 44; 15 - 18; 47 - 52; 23 - 
26. 	Verplicht 	zadeldak. 	In 	de 	zijgevels 	enkel 
lichtopeningen met nat glas <1.80 zijn toegelaten op de 
eerste verdieping. 
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VLOERPEIL 
Max. 0.3 meter boven straatniveau. Afwijkingen kunnen 
aangevraagd worden omwille van de diepe zuidelijke tuinen.  

2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Er wordt in het concept erg veel belang GEVELMATERIALEN 
gehecht aan 	het 	kader waarbinnen 	de Bijgaand kleurenpallet verplicht voor alle materialen. 
woningen tot stand kunnen komen. 	Dat 
betekent dat initiatief tot het creëren van 

Gevels in 	baksteen. 	Bijkomende materialen (hout sidings, 
sierbepleistering, metaal of natuursteen) zijn toegestaan voor 

architectuur de drijfveer zal zijn om deze maximum 25% van elke gevel. 
verkaveling 	tot 	een 	kwalitatieve Buitenschrijnwerk, plinten, raamdorpels en goten vallen niet 
woonomgeving te laten worden. onder gevelmaterialen. Koepels, lichtstraten en zonnepanelen 
Het concept van de verkaveling is dusdanig 
dat binnen een minimum aan grenzen een 
maximum aan architecturale vrijheid wordt 
voorzien. Het residentieel karakter van de 

vallen evenmin onder de beperkingen. 

Voor 	de 	tuinbergingen 	(gesloten 	bouwvolumen) 	gelden 
verkaveling 	zal 	hoe 	dan 	ook 	door 
materiaalgebruik onderstreept worden. 

dezelfde voorwaarden. 

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 

CARPORTS EN GESLOTEN BOUWVOLUMES 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De verschijningsvorm van de bijgebouwen De voorgevel van de carports op 5m uit de voorgevel bouwlijn 
is 	belangrijk 	het 	open 	karakter van 	de van het hoofdgebouw. 
verkaveling te benadrukken. De zone voor carports bestaat uit een open overdekte zone 
De 	overdekte 	zone 	en 	het 	gesloten (carport) tot op 	1.5m 	uit de achtergevel en 	een 	verplicht 
bouwvolume is aangeduid op het ontwerp gesloten 	bouwvolume 	in 	hetzelfde 	materiaal 	als 	het 
verkaveling. hoofdgebouw of in hout. Het gesloten bouwvolume heeft een 

breedte van 3m en een maximum diepte van 5m. Op de 
perceelsgrens vanaf het gesloten bouwvolume tot aan de 
voorgevel bouwlijn van het hoofdgebouw wordt verplicht een 
muur opgericht met een maximum hoogte van 1.80 m. 
De 	carports 	(zwevend 	of 	met 	palen) 	en 	het 	gesloten 
bouwvolume 	worden 	uitgevoerd 	met 	plat 	dak 	en 	een 
maximale kroonlijsthoogte van 3m. 
Het oprichten van een carport of berging is geen verplichting. 
Elke andere vorm van bijgebouw in de tuin is uitgesloten. 
Voor de loten waar geen aanduiding is van carports of 
gesloten bouwvolume dienen de bijgebouwen geintegreerd te 
worden in het hoofdgebouw. 

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het gaat om een zeer vlak terrein, waar 
reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn. 

Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. 

3.2. VERHARDINGEN 
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Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het is de bedoeling het groene karakter van Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende 
de verkaveling te bewaren: materialen of materialen toegepast met een 	brede voeg. 

Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de 
terrassen toegelaten (max. 30 m2) mits ze afwateren naar de 
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen 
voorzien worden, omrand door groenaanleg. 
Buiten deze bouwzones dient de tuin aangelegd te worden 
met groenaanplantingen. 

3.4. AFSLUITINGEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Gezien de beperkte oppervlakte van de AARD 
tuintjes 	zijn 	voldoende 	hoge 	afsluitingen Op de perceelsgrenzen mogen enkel een groene scheiding 
nodig om privacy te garanderen. aangebracht worden (hagen, draadafsluitingen). 

Voor 	de 	loten 	31-35 	is 	men 	verplicht 	op 	de 	zuidelijke 
perceelsgrens een beukenhaag (fagus silvatica) aan te 
planten met uitzondering van de zone voor de inrit van 3m. 
deze haag heeft een hoogte van 1.5m —2.00m 

AFMETINGEN 
Hagen en draadafsluitingen: maximale hoogte 2 meter 
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Bouwtype 4: Open bebouwing loten 53 - 61 
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Bouwtype 5: Open bebouwing loten 41-42 
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Bouwtype 6: Open bebouwing loten 13 - 14 
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Bouwtype 7: Halfopen bebouwing loten 4 - 40; 43 - 44; 15 - 18; 23 - 26; 47 - 52 
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