
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
VERKAVELINGSVERGUNN ING

BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

l.r. BESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN)

1.r.4. HOOFDBESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.8. NEVENBESTEMMTNG HOOFDcEBOUW(EN)

Toelichtinq Stede nbouwku nd iq voorschrift
Er is geopteerd voor de bouw van
eengezinswoningen. Voozieningen voor
een inwonende hulpbehoevende zijn
toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar
zijn van de woning.

De verkaveling is enkel bedoeld voor ééngezinswoningen,
met inbegrip van een zorgwoning. Op de loten 1 t.e.m. 4 zijn
halfopen woningen toegelaten. De loten 5 en 6 zijn ontwikkeld
voor open bebouwing.

Toelichtinq Stedenbouwkund ig voorschrift
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals
nevenbestemmingen vreemd aan de
woonfunctie zelf.

Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals
kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn
toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan
is.
1" de woonfunctie bl¡jft behouden als hoofdfunctie;
2' de complementaire functie bedraagt niet meer dan

30% van de totale nuttige vloeroppervlakte.

1.2. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
Het is de bedoeling zoveel mogelijk te
voorzien in het groene karakter van de
verkaveling. De verhardingen buiten de
bouwzone dienen dan ook tot het minimum
beperkt te worden.

Ge:

Buiten de bouwzone is verharding toegestaan die dienst doet
voor opritten en toegangswegen naar de woning.

Overigens kunnen in de niet-bebouwde zone alle
verhardingen opgetrokken worden die behoren tot de normale
tuinuitrusting.

De terrasverharding buiten de bouwzone dient beperkt te
worden tot max. 30m2.

Er dienen minimum 2 private parkings/autostaanplaatsen op
eigen terrein voorzien te zijn. Hiervoor voldoen zowel opritten,
:ihflafçlg&g6!ffiges, carPorts, ...
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1. vooRscHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.1.4. TYPOLOGIE

2.1.8. INPLANTING

2.1.C. BOUWVOLUME

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
Binnen de verkaveling worden halfopen en
open ééngezinswoningen gebouwd.

Op de loten 1 t.e.m. 4 dienen de nieuw te bouwen woningen
van het type halfopen ééngezinswoning te zijn.
Op de loten 5 en 6 dienen de nieuw te bouwen woningen van
het type open ééngezinswoning te zijn.

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
Van deze afmetingen kan niet afgeweken
worden om privacy en ruimtelijke ordening
binnen de verkaveling te vrijwaren

lnplanting:
De bebouwing dient binnen de afbakening aangeduid op het
plan te vallen (bouwzone).

Plaatsing t.o.v. de kavelgrenzen:
Lot 1 t.e.m.4:
De voorgevel dient op minimum 5,00m afstand te komen van
de voorste perceelsgrens.
De afstand tot de vrije zijperceelsgrens dient minimum 3,00m
te zijn.
De afstand tot de achterste perceelgrens is bepaald op
minimum 8,00m.

De bouwlaag op het gelijkvloers mag een maximum
oppervlakte van 120,00m2 innemen.
De bouwlaag op de eerste verdieping mag een maximum
bouwdiepte van 12m hebben.

Lot 5 en 6:
De afstand tot de vrije perceelsgrenzen dient minimum 3,00m
te zijn.

De bouwlaag op het gelijkvloers van lot 5 en lot 6 mag een
maximum oppervlakte van 150,00m2 innemen.

De woning mag vrij ingeplant worden binnen de voorziene
bouwzone (zie aangeduide afbakening op plan).

Toelichtinq Stede nbouwku ndiq voorschrift
Dit hoeft geen verdere toelichting. Lot I t.e.m. 4:

De bouwhoogte wordt bepaald op maximum 2 bouwlagen +

dak.

Lot 5 en 6:
De loten 5 en 6 zullen woningen zijn die binnen de grenzen
van een maximaal vastgelegd gabariet dienen uitgevoerd te
worden. De kroonlijst mag een maximale hoogte van 3,00m
hebben ter hoogte van de bouwgrens. De maximale nokhoogte
is 9,00m. De dakhellingen mogen een maximale helling van
50" hebben.



Beide woningen mogen uiteraard met topgevels afgewerkt
worden aan de zijgevels. Deze zijgevels mogen tot op de
bouwgrens komen. De richting van de noklijn is vrij te kiezen.
Binnen het gabariet bepaald door voorgaande maximale
hoogtes en hellingen is de ontwerper vrij om hogere
kroonlijsthoogtes aan te nemen bij insprongen en
volumespelingen, zolang deze zich binnen de grenzen van het
maximale gabariet bevinden.

Algemeen:
De dakvorm dient hoofdzakelijk hellend te zijn

Per woning mag 30% van het dak afgewerkt worden in plat
dak.

Op alle percelen zijn dakkapellen toegelaten.

Het terrein dient te worden opgehoogd zodat het aanzetpeil
van de inkomdorpel boven het peil van (de uitweg naar de)
Roesdammestraat komt te liggen.
Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de
inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst.

De bouwlagen hebben elk een maximale hoogte van 3,00m

2.I.D. VERSCHIJNINGSVORM

2.I.E. DAKVORM

Toelichtinq Stedenbouwkundiq voorschrift
Dit hoeft geen toelichting - De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds als

duurzaam te zijn. Vrije keuze voor zover de kleuren en de
materialen de continurTeit in het straatbeeld en het karakter
van de omgeving ondersteunen of er positief mee
contrasteren. De keuze van de materialen moet esthetisch
verantwoord zijn en de architectuur ondersteunen.
- Het veruverken van dakvlakramen is toegelaten.
- Dakkapellen zijn toegelaten.
- Zonnepanelen en - boilers zijn toegelaten mlts ze een
architectonisch en stedenbouwkundig geheel vormen met de
dakconstructie.

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
Het landelijke karakter van de verkaveling
dient ook door de keuze van de dakvormen
onderstreept te worden

De dakvorm dient hoofdzakelijk hellend te zijn

Per woning mag 30% van het dak afgewerkt worden in plat
dak.

Voor hellende daken wordt de dakhelling bepaald tussen min
30'en max. 50".



2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)

2.2.A. INPLANTING

2.2.8. BOUWVOLUME

2.2.C. VERSGHIJNINGSVORM

Toelichtinq Stedenbouwku ndiq voorschrift
Dit hoeft geen toelichting Het bijgebouw wordt opgetrokken in aanvaardbare

materialen.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De bijgebouwen kunnen buiten de
bouwzone worden opgetrokken.

Bijgebouwen in de achtertuin kunnen aanvaard worden onder
volgende voorwaarden:

- De minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt
1,00m, tenzij koppeling mogelijk is met een analoog gebouw.

- Carports kunnen naast de woning worden opgetrokken, tot
op de zijkavelgrens.

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
De hoogte van de bijgebouwen wordt
beperkt tot 3,5 meter zodat de hogere
hoofdgebouwen beeldbepalend zullen zijn
voor de verkaveling.

- De max. (nok)hoogte bedraagt 3,50m.
- De max. oppervlakte bedraagt 2O,00m2

Dakvorm: vrij te kiezen

lnplanting in de achtertuin, op 1 meter van de perceelsgrens
blijven. Voor de loten 1 en 2 en de loten 3 en 4 kunnen
tuinbergingen aan elkaar gekoppeld worden mits wederzijds
akkoord van de buur.

3. NIET.BEBOUWD GEDEELTE

3.I. RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichtinq Stedenbouwku nd iq voorschrift
Het gaat om een zeer vlak terrein Het terrein dient te worden opgehoogd zodat het aanzetpeil

van de inkomdorpel boven het peil van (de uitweg naar de)
Roesdammestraat komt te liqqen.

3.2. VERHARDINGEN

Toelichtinq Stede nbouwku nd iq voorschrift
Het is de bedoeling in het groene karakter
van de verkaveling te voorzien.

Verhardingen voor terrassen, toegangspaden,
het minimum beperkt te worden.

dienen tot

Buiten de bouwzone is verharding toegestaan die dienst doet
voor opritten en toegangswegen naar de woning.

Overigens kunnen in de niet-bebouwde zone alle
verhardingen opgetrokken worden die behoren tot de normale
tuinuitrustinq.



De terrasverharding buiten de bouwzone dient beperkt te
worden tot max. 30m2.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende
materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de
terrassen toegelaten (max. 30m2) mits deze afi^/ateren naar
de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.

Voor de niet-verharde delen geldt dat deze moeten worden
aangeplant met streekeigen beplanting.

3.3. AFSLUITINGEN

Toelichting Stedenbouwku ndig voorschrift
Dit hoeft geen toelichting. Afsluitingen op de perceelsgrenzen dienen volledig aan de

binnenkant van het perceel opgericht te worden.
Slechts volgende soorten afsluitingen zijn toegelaten:

- Op de rooilijnen en op de zijkavelgrens tussen twee
voortuinstroken (rooilijn tot voorbouwlijn): afsluitingen niet
hoger dan 1,00m, tenzij ze open zijn (draad of draadgaas).
Wanneer ze open zijn is hier een hoogte van max. 2,00m
toegestaan.

- Op de perceelsgrenzen grenzend aan de uitweg naar de
Roesdammestraat: afsluitingen niet hoger dan 1,00m, tenzij
ze open zijn (draad of draadgaas). Wanneer ze open zijn is
hier een hoogte van max. 2,00m toegestaan.

- Ter hoogte van de linkerperceelsgrens (ten opzichte van het
agrarisch gebied) van lot 1 en 5, en ter hoogte van de
achterperceelsgrens van lot 5 en 6 zijn enkel
draadafsluitingen (draad of draadgaas), eventueel met een
betonnen onderplaat en/of een levende haag (Carpinus
Betulus - Haagbeuk) toegelaten tot een hoogte van 1,50m.

- Op de overige kavelgrenzen: afsluitingen van max. 2.00m
hoog (haag, paaltjes met draad, houten schuttingen, ...).


