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ART. 01. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is aangeduid op het plan met “Grens bijzonder plan van aanleg” en “Grens uitbreiding”.

1.2. Verordenende kracht

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het verordenend gedeelte van dit B.P.A.

1.3. Geldigheid van de algemene bepalingen

De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zover ze niet tegengesproken worden in de bepalingen per zone.

1.4. Hemelwater

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing

van afvalwater en hemelwater is minimaal van toepassing.

Het aanleggen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is verplicht en wordt toegelaten in alle bestemmingszones. Het hemelwater moet in eerste

instantie zo veel als mogelijk gebruikt worden. Hiertoe dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden bij het oprichten van de gebouwen.

1.5. Beplantingen

De voorgeschreven beplantingen zullen bestaan uit inheemse bomen en struiken. Het betreft beplanting, of plantengroei, die van nature, spontaan voorkomt bij de

fysische omstandigheden die zich in deze streek en/of op deze specifieke plaats voordoen. Deze planten kunnen zowel van autochtone oorsprong zijn, dan wel in

het verleden ingevoerd en inmiddels geïntegreerd in het natuurlijk milieu.

1.6. Publiciteit

De bestaande wetten en reglementen zijn hier van toepassing.

1.7. Tegenstrijdigheid getekende en geschreven voorschriften

Wanneer de getekende en de geschreven voorschriften met elkaar in tegenspraak zijn, moet rekening gehouden worden met die welke de oogmerken van het plan
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het best verwezenlijken. In de regel zullen dit de meest beperkende bepalingen zijn.

1.8. Gehanteerde begrippen

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

Bestaande bebouwing

Al de constructies (het geheel aan gebouwen) aanwezig op het terrein zoals grafisch weergegeven op het plan bestaande toestand.

Gebouw

Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte.

Constructie

Onder constructies worden geen gebouwen verstaan. Onder constructies wordt verstaan elke uitrusting die noodzakelijk is voor de inrichting van de recreatieve

terreinen zoals terreinverlichting, veiligheidsnetten, afsluitingen, staantribunes, speeltuigen, zitbanken, informatiepanelen, afvalbakken, etc

Bebouwingsindex B/T

De bebouwingsindex is de verhouding van het geheel van de bebouwde oppervlakte en/of overdekte terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte van alle

percelen die deel uitmaken van de betreffende zone.

Bouwhoogte

Hoogte van een bouwwerk, die indien niet anders is aangeduid, wordt gemeten vanaf het grondpeil, bestaand maaiveld of voorliggende stoep tot de bovenkant

voorgeveldakrand (deksteen, kroonlijst of dergelijke).

Rooilijn

Grenslijn van het openbaar wegdomein.

Grens der bestemmingszone

Is de lijn die de grens aangeeft tussen twee verschillende bestemmingszones.

Voorgevelzone (voortuin)

Strook gelegen tussen de effectieve voorgevel en de rooilijn.

Zijgevelzone

Strook gelegen tussen de effectieve zijgevel en laterale perceelsgrens

Achtergevelzone

Strook gelegen tussen de effectieve achtergevel en de achterste perceelsgrens

Vloeroppervlakte

De gemeten oppervlakte (buitenomtrek) van één bouwlaag die voor bewoning in aanmerking komt en zo uitgerust wordt. Niet-overdekte terrassen worden niet
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meegerekend.

Vloerindex (V/T)

Dit is de verhouding van de bruto-vloeroppervlakte (V) van een gebouw, inclusief vloeroppervlakte van dakvolume met minimum een vrije hoogte van 2m en ex-

clusief niet-overdekte terrassen, op de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel uitmaken van de betreffende zone.
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

I. WOONGEBIEDEN

ART. 02. ZONE VOOR WONEN – HALF OPEN EN OPEN BEBOUWING

Wonen is  de hoofdbestemming. Gelet  op de ligging, aan de rand van de

woonkern zijn nevenfuncties beperkt toegelaten, dit wil zeggen tot maxi-

maal  50%  van  de  maximaal  toegelaten  vloeroppervlakte  en  binnen  de

voorziene bestemmingen. Daarenboven worden nevenbestemmingen

slechts toegelaten voor zover zij de woonkwaliteit van de omgeving niet in

het gedrang brengen.

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m.

§ Hoofdbestemming =

wonen

§ Mogelijke nevenbe-

stemming = kantoren,

diensten en/of vrije be-

roepen, ambachtelijke

activiteiten

§ Bouwvorm

§ Perceelsbreedte, ifv

dichtheid

Bestemming

Deze gebieden zijn bestemd voor wonen.

Maximum twee woongelegenheden per theoretisch per-

ceel.

Als nevenbestemming zijn toegelaten, kantoren, diensten,

vrije beroepen en ambachtelijke activiteiten die de draag-

kracht van de omgeving niet overschrijden en de opper-

vlakte maximaal 50% van de maximale vloeroppervlakte

op het perceel bedraagt.

Bouwvorm

Half open of open bebouwing, uitzonderingen hierop kun-

nen enkel worden toegestaan in functie van de bestaande

toestand.

Perceelsbreedte

Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 16.00m

Open bebouwing: min 15.00m, max 20.00m

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval

van bestaande percelen. Samenvoeging van percelen is

niet toegelaten.
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Architecturale uitgangspunten

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. Bij

de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient niet

enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar dient

men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waardevolle

erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende kavels en/of

woningen.

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materi-

alen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de

gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij,

beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in

harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en daktui-

nen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de

aanbouwende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdge-

bouw. Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de ge-

bruikte gevelmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorge-

vel of in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een ver-

antwoord architectonisch geheel vormt met de totaliteit van het bouwvo-

lume.

Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op el-

kaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verde-

ling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke een-

heid te komen.

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal

en dient te allen tijde gegarandeerd te worden.

§ Maximaal 2 bouwlagen

§ Bouwdiepte in harmo-

nie met aanpalende vo-

lumes, geen hinder

veroorzaken

§ Inplanting van wonin-

gen aan de voorzijde

van percelen

Bouwhoogte

§ hoofdgebouw: max 2 bouwlagen

§ meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag

§ uitzondering: i.f.v. een nevenbestemming op het gelijk-

vloers kan de bouwhoogte van de meerdiepte op het

gelijkvloers max. 4.00m bedragen

Bouwdiepte (hoofdgebouw + meerdiepte op het gelijk-

vloers)

§ in harmonie met de aanpalende bebouwing

§ gelijkvloers: niet meer dan 20.00m

§ verdieping: niet meer dan 12.00m

Inplanting

Voorgevel

§ op minimum 3.00m en maximum 10.00m vanaf de rooi-

lijn

§ in harmonie met de bebouwing in de omgeving, waarbij

de woonkwaliteit van de aangrenzende percelen bepa-

lend is

§ in geval van half open bebouwing bepaald de eerste

vergunning de voorgevellijn voor de aan elkaar gekop-

pelde volumes

§ ingeval van bestaande bebouwing, kan de nieuwe be-

bouwing op dezelfde bouwlijn als de bestaande opge-

richt worden

Zijgevel

§ gesloten gevel: tegen de perceelsgrens of op minimum
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening ge-

houden worden met:

§ de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het ei-

gen perceel.

§ optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormge-

ving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen).

Onder bijgebouwen wordt verstaan: gebouwen in de vorm van bergingen

(tuinmateriaal, houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,…),

§ Dakvorm vrij, in har-

monie met omgeving

§ Geen volwaardige wo-

ningen onder het dak,

wel private lokalen

3.00 m van de perceelsgrens

§ open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens

Dakvorm

Hoofdgebouw

§ dakvorm  vrij,  doch  in  harmonie  met  de  omgeving.  In

geval van halfopen bebouwing dient de dakvorm op el-

kaar afgestemd te worden.

§ maximale dakhelling van 45° en een max. nokhoogte

van 5.00m boven de dakrand

§ bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht

worden binnen het maximale gabarit voorzien voor een

hellend dak

§ in het dakvolume en/of de bijkomende bouwlaag mag

slechts één laag ingericht worden en dit enkel in functie

van de private lokalen bij de woongelegenheden, zoals

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, ...

§ Afgeknotte daken zijn niet toegestaan. De afgeknotte

hoogte kan niet als nok beschouwd worden.

Meerdiepte op het gelijkvloers

§ dakvorm vrij, in harmonie met het hoofdgebouw

§ met een maximale helling van 45° en een max. nok-

hoogte van 3.00m boven de dakrand

Bijgebouwen (=losstaande gebouwen)

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofd-

bestemming is toegelaten, voor zover zij de bestemming

van de zone niet schaden.
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

carports en garages. Losstaande bijgebouwen zijn dus qua bestemming

complementair aan het hoofdgebouw en worden met gelijkwaardige mate-

rialen afgewerkt. Bijgebouwen kunnen voorzien worden in de achtergevel-

zone en eventueel in de zijgevelzone. De eventuele bebouwing in de zijge-

velzone is ondergeschikt aan het hoofdvolume en kan een schakel vormen

met de bebouwing op het aangrenzende perceel.

In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toegestaan tot

30%. Verhardingen worden toegestaan onder andere i.f.v. tuinpaden en

terrassen. Zij worden tot een minimum beperkt. De niet bebouwde zone is

een privé groeninrichting horende bij de woonfunctie.

In geval van een toegestane nevenbestemming worden verhardingen toe-

gestaan tot 50%. Naast de verhardingen ingeval van een woonfunctie, zijn

ook verhardingen toegestaan voor de goede werking van de nevenbe-

Inplanting

§ ofwel minimum 2.00m van de perceelsgrenzen

§ ofwel op de perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van

de aangrenzende eigenaar

Bouwvolume

§ De globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt

tot maximum 20% van de oppervlakte van het perceel

verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw,

de maximum hoogte bedraagt één bouwlaag

Dakvorm

§ dakvorm is vrij

§ gekoppelde bijgebouwen zijn van éénzelfde dakbedek-

king voorzien

Materialen

§ hetzelfde materiaal als voor het hoofdgebouw

§ andere, esthetisch verantwoorde materialen, bij voor-

keur hout, betonplaten zijn niet toegelaten

Niet - bebouwde zone

Verhardingen gebeuren in duurzame en bij voorkeur wa-

terdoorlatende materialen.

Voorgevelzone (voortuin)

§ De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als

voortuin. Een beplanting is verplicht

§ De plaatsing van goederen, afval, wrakken, containers

en dergelijke, is hier verboden.
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Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

stemming. Achtergevelzone en zijgevelzone

§ De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als

tuin. Een beplanting is verplicht
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Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

ART. 03. ZONE VOOR WONEN –OUDE MEISJESSCHOOL

Wonen is de hoofdbestemming. Nevenfuncties zijn enkel toegelaten op de

gelijkvloerse verdieping van de gebouwen langs de Hamonterweg. Ook hier

geldt dat de nevenbestemmingen slechts worden toegelaten voor zover zij

de woonkwaliteit van de omgeving niet in het gedrang brengen.

Maximale dichtheid van 25 wo/ha (ca 33 wooneenheden).

Hoofdbestemming =

wonen

Mogelijke nevenbestem-

ming = kantoren, dien-

sten en/of vrije beroe-

pen, horeca

Aanleg van openbare

wegen, tuinen, …

Maximaal 2 bouwlagen

Maximale bebouwingsco-

efficiënt

Dakvorm  vrij  maar  in

harmonie en op schaal

van de kern

Bestemming

Dit gebied is bestemd voor wonen.

Als nevenbestemming zijn toegelaten, voor zover zij de

woonkwaliteit niet in het gedrang brengen:

§ ter hoogte van de Hamonterweg, handel, kantoren,

diensten, vrije beroepen en horeca,

§ in de overige delen van de zone kantoren, diensten en

vrije beroepen

De aanleg van openbare wegen, pleinen, parken, tuinen,

… is eveneens toegelaten.

Bouwvorm

§ Eéngezinswoningen in gesloten, half open, open bebou-

wing en/of open bebouwing op de perceelsgrens

en/of

§ Meergezinswoningen, bij voorkeur aan de zijde van de

Hamonterweg
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m.

Oppervlakte zone 13.446 m²

Bebouwbare oppervlakte 2.689 m²

Maximale vloeroppervlakte 6.051 m²

Architecturale uitgangspunten

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur.

Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening gehou-

den worden met:

§ de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het eigen

perceel.

§ optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke omge-

ving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving

en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen).

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materi-

alen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de

gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij,

beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in

harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en daktui-

nen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de

aanbouwende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdge-

bouw. Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de ge-

bruikte gevelmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorge-

Bouwhoogte

max 2 bouwlagen + dak

Bebouwings- en vloerindex

B/T 0,20 V/T 0,45

Dakvorm

§ Dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In

geval van halfopen bebouwing dient de dakvorm op el-

kaar afgestemd te worden.

§ Maximale dakhelling van 45° en een max. nokhoogte

van 5.00m boven de dakrand

§ Bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht

worden binnen het maximale gabarit voorzien voor een

hellend dak onder max. 45° en max. nokhoogte van

5.00m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag

wordt eveneens plat afgedekt.

§ in het dakvolume en/of de bijkomende bouwlaag mag

slechts één laag ingericht worden en dit enkel in functie

van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, …

§ Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.

Ontsluiting

De ontsluiting van de zone en de aangrenzende gebieden

wordt indicatief weergegeven door de aanduiding ‘ont-

sluiting – gemotoriseerd verkeer’en de aanduiding

‘ontsluiting – langzaam verkeer’. De exacte ligging en

afmetingen worden bepaald door de inrichting van de
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Verordenend

Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

vel of in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een ver-

antwoord architectonisch geheel vormt met de totaliteit van het bouwvo-

lume.

Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op el-

kaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verde-

ling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke een-

heid te komen.

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal

en dient te allen tijde gegarandeerd te worden.

Procedure

Gelet op de eigenheid van de plek en aangezien er bovendien gestreefd

wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, wordt de ontwikke-

ling van de projecten begeleid door de GECORO.

In toepassing van artikel 9 § 5 van D.R.O. goedgekeurd op 18 mei 1999 en

in toepassing van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 19

mei 2000 tot vaststelling van nadere regels van de samenstelling, de orga-

nisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie van

R.O. richt de GECORO een werkgroep op aangevuld met externe deskundi-

gen voor de begeleiding van het project.

De taakstelling van de werkgroep bestaat er in de ontwerpers te begelei-

den bij de ontwikkeling van het project.

De besluiten van de werkgroep worden voorgelegd voor de voltallige

GECORO voor advies.

Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt een omgevingsrap-

port gevoegd.

Het omgevingsrapport geeft inzicht in:

zone.

De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt in

eerste fase vanaf de Hamonterweg, na realisatie van de

hele zone gebeurt de ontsluiting voor gemotoriseerd ver-

keer hoofdzakelijk vanaf de Rondestraat.

Realisatie

De realisatie kan gefaseerd uitgevoerd worden, elke ste-

denbouwkundige vergunnningsaanvraag dient echter te

kaderen in een globaal plan voor de zone dat deel uit-

maakt van het omgevingsrapport.
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§ de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert;

§ het project naar zijn gebruik en voorkomen;

§ de effecten en de kwaliteitsverhoging van het project van de omgeving.

Het geeft uitsluiting over volgende aspecten van het project:

§ de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf en alle per-

celen in een straal van 50 m er rond wat betreft de aanwezige bestem-

mingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van gebouwen,

bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met

kenmerken en materiaalgebruik, de aanwezige natuurlijke elementen,

open ruimten, zichten en relaties;

§ een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken,

naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project;

§ het geplande project, gekaderd in een totaalplan voor de hele projectzo-

ne, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een om-

schrijving en kwantificering van de bestemmingen;

§ het beantwoorden van het project aan de harde eisen (inzake bestem-

mingen, parkeerplaatsen, maximaal gabarit, ...) uit de stedenbouwkun-

dige voorschriften van dit B.P.A. en de verantwoording voor de eventuele

afwijking van het project van de situatie die in de voorschriften als nor-

maal wordt vooropgesteld;

§ een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben,

van de kwaliteitsverhoging die het project voor perceel en omgeving zal

meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve ef-

fecten op de omgeving te milderen. Deze evaluaties hebben betrekking

op:

o de natuurlijke en functionele draagkracht van de plaats en van
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de omgeving (verkeersdruk, verschuiving van activiteiten, ...);

o het centrumbeeld en de harmonie met de omgeving qua in-

planting, volume, gevelcompositie en materialengebruik;

o de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor be-

zoekers, complement in voorzieningen, verfraaiing openbaar

domein, gezelligheid, sfeerschepping).
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ART. 04. ZONE VOOR WONEN –KLOOSTER

Wonen is  de hoofdbestemming. Gelet  op de ligging, in de woonkern zijn

nevenfuncties op de gelijkvloerse verdieping onbeperkt toegelaten, binnen

de vooropgestelde maximale volumes en de voorziene bestemmingen.

Nevenbestemmingen worden slechts toegelaten voor zover zij de woon-

kwaliteit van de omgeving niet in het gedrang brengen.

Maximale dichtheid van 25 wo/ha (ca 4 wooneenheden)

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m.

Oppervlakte zone 1.783 m²

Bebouwbare oppervlakte 357 m²

Maximale vloeroppervlakte 802 m²

Architecturale uitgangspunten

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur.

Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening gehou-

den worden met:

§ de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het eigen

perceel.

§ optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke omge-

Hoofdbestemming =

wonen

Mogelijke nevenbestem-

ming = kantoren, dien-

sten en/of vrije beroepen

Maximaal 2 bouwlagen

Maximale bebouwingsco-

efficiënt

Dakvorm  vrij  maar  in

harmonie en op schaal

van de kern

Bestemming

Dit gebied is bestemd voor wonen.

Als nevenbestemming zijn toegelaten, handel, kantoren,

diensten en vrije beroepen.

Bouwhoogte

max 2 bouwlagen, het bestaande volume is hierbij rich-

tinggevend.

Bebouwings- en vloerindex

B/T 0,20 V/T 0,45

Dakvorm

§ Dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In

geval van halfopen bebouwing dient de dakvorm op el-

kaar afgestemd te worden.

§ Maximale dakhelling en nokhoogte: conform bestaande

toestand

§ Bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht

worden binnen het maximale gabarit voorzien voor een

hellend dak. De bijkomende bouwlaag wordt eveneens

plat afgedekt.

§ In het dakvolume en/of de bijkomende bouwlaag mag
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ving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving

en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen).

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materi-

alen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de

gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij,

beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in

harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en daktui-

nen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de

aanbouwende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdge-

bouw. Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de ge-

bruikte gevelmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorge-

vel of in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een ver-

antwoord architectonisch geheel vormt met de totaliteit van het bouwvo-

lume.

Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op el-

kaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verde-

ling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke een-

heid te komen.

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal

en dient te allen tijde gegarandeerd te worden.

slechts één laag ingericht worden en dit enkel in functie

van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, …

§ Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.
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ART. 05. ZONE VOOR GEMENGDE BESTEMMINGEN

Wonen is  de hoofdbestemming. Gelet  op de ligging, in de woonkern zijn

nevenfuncties op de gelijkvloerse verdieping onbeperkt toegelaten, dit wil

zeggen binnen de vooropgestelde maximale volumes en de voorziene be-

stemmingen. Daarenboven worden nevenbestemmingen slechts toegelaten

voor zover zij de woonkwaliteit van de omgeving niet in het gedrang bren-

gen.

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m.

Architecturale uitgangspunten

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. Bij

Hoofdbestemming =

wonen op schaal van de

kern.

Mogelijke nevenbestem-

ming = kantoren, dien-

sten, vrije beroepen,

horeca en/of ambachte-

lijke activiteiten.

Bouwvorm

Perceelsbreedte, ifv

dichtheid

Maximaal 2 bouwlagen

Bestemming

Deze gebieden zijn bestemd voor wonen.

Maximum twee woongelegenheden per theoretisch per-

ceel.

Als nevenbestemming zijn toegelaten, handel, kantoren,

diensten, vrije beroepen, horeca en ambachtelijke activi-

teiten die de draagkracht van de omgeving niet over-

schrijden.

Bouwvorm

Eén- of meergezinswoningen in open, halfopen en geslo-

ten bebouwing tot maximaal 5 percelen.

Perceelsbreedte

Gesloten bebouwing: min 6.00m, max 9.00m

Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 16.00m

Open bebouwing: min 15.00m, max 20.00m

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval

van bestaande percelen. Samenvoeging van percelen is

toegelaten op voorwaarde dat de voorgeschreven maat-

voering afleesbaar is uit de gevelopbouw.

Bouwhoogte

§ hoofdgebouw: max 2 bouwlagen

§ meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag

§ uitzondering: i.f.v. een nevenbestemming op het gelijk-
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de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient niet

enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar dient

men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waardevolle

erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende kavels en/of

woningen.

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materi-

alen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de

gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij,

beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in

harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en daktui-

nen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de

aanbouwende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdge-

bouw. Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de ge-

bruikte gevelmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorge-

vel of in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een ver-

antwoord architectonisch geheel vormt met de totaliteit van het bouwvo-

lume.

Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op el-

kaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verde-

ling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke een-

heid te komen.

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal

en dient te allen tijde gegarandeerd te worden.

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening ge-

houden worden met:

Bouwdiepte in harmonie

met aanpalende volu-

mes, geen hinder veroor-

zaken

Inplanting van woningen

aan  de  voorzijde  van

percelen

Dakvorm vrij, in harmo-

nie met omgeving

vloers kan de bouwhoogte van de meerdiepte op het

gelijkvloers max. 4.00m bedragen

Bouwdiepte (hoofdgebouw + meerdiepte op het gelijk-

vloers)

in harmonie met de aanpalende bebouwing

gelijkvloers: niet meer dan 20.00m

verdieping: niet meer dan 12.00m

Inplanting

Voorgevel

§ op minimum 5.00m en maximum 10.00m vanaf de rooi-

lijn

§ in harmonie met de bebouwing in de omgeving, waarbij

de woonkwaliteit van de aangrenzende percelen bepa-

lend is

§ in geval van half open en gesloten bebouwing bepaald

de eerste vergunning de voorgevellijn voor de aan el-

kaar gekoppelde volumes

§ in geval van bestaande bebouwing kan het nieuwe vo-

lume op dezelfde bouwlijn opgericht worden als de be-

staande

Zijgevel

§ gesloten gevel: tegen de perceelsgrens of op minimum

3.00 m van de perceelsgrens

§ open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens

Dakvorm

Hoofdgebouw
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de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van

het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het eigen per-

ceel.

optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke omgeving

(dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en ma-

teriaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen).

Onder bijgebouwen wordt verstaan: gebouwen in de vorm van bergingen

(tuinmateriaal, houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,…),

carports en garages. Losstaande bijgebouwen zijn dus qua bestemming

complementair aan het hoofdgebouw en worden met gelijkwaardige mate-

rialen afgewerkt. Bijgebouwen kunnen voorzien worden in de achtergevel-

zone en eventueel in de zijgevelzone. De eventuele bebouwing in de zijge-

velzone is ondergeschikt aan het hoofdvolume en kan een schakel vormen

met de bebouwing op het aangrenzende perceel.

Geen volwaardige wonin-

gen onder het dak, wel

private lokalen

§ dakvorm  vrij,  doch  in  harmonie  met  de  omgeving.  In

geval van halfopen bebouwing dient de dakvorm op el-

kaar afgestemd te worden.

§ maximale dakhelling van 45° en een max. nokhoogte

van 5.00m boven de dakrand

§ bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht

worden binnen het maximale gabarit voorzien voor een

hellend dak

§ in het dakvolume en/of de bijkomende bouwlaag mag

slechts één laag ingericht worden en dit enkel in functie

van de private lokalen bij de woongelegenheden, zoals

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, ...

§ Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.

Meerdiepte op het gelijkvloers

§ dakvorm vrij, in harmonie met het hoofdgebouw

§ met een maximale helling van 45° en een max. nok-

hoogte van 3.00m boven de dakrand

Bijgebouwen (= losstaande gebouwen)

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofd-

bestemming is toegelaten, voor zover zij de bestemming

van de zone niet schaden.

Inplanting

§ ofwel minimum 2.00m van de perceelsgrenzen

§ ofwel op de perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van

de aangrenzende eigenaar
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In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toegestaan tot

30%. Verhardingen worden toegestaan onder andere i.f.v. tuinpaden en

terrassen. Zij worden tot een minimum beperkt. De niet bebouwde zone is

een privé groeninrichting horende bij de woonfunctie.

In geval van een toegestane nevenbestemming worden verhardingen toe-

gestaan tot 70%. Naast de verhardingen ingeval van een woonfunctie, zijn

ook verhardingen toegestaan voor de goede werking van de nevenbe-

stemming.

Bouwvolume

De globale oppervlakte van alle bijgebouwen bedraagt

maximum  40m².  De  maximum  hoogte  bedraagt  één

bouwlaag.

Dakvorm

De dakvorm is vrij, gekoppelde bijgebouwen zijn van één-

zelfde dakbedekking voorzien

Materialen

§ hetzelfde materiaal als voor het hoofdgebouw

§ andere, esthetisch verantwoorde materialen, bij voor-

keur hout, betonplaten zijn niet toegelaten

Niet - bebouwde zone

Verhardingen gebeuren bij voorkeur in duurzame water-

doorlatende materialen.

Voorgevelzone (voortuin)

De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als

voortuin. Een beplanting is verplicht.

De plaatsing van goederen, afval, wrakken, containers en

dergelijke verboden is hier verboden.

Achtergevelzone en zijgevelzone

De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als tuin.

Een beplanting is verplicht
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II. AGRARISCHE GEBIEDEN

ART. 06. AGRARISCHE ZONE

In deze zone dienen alle activiteiten mogelijk te zijn, die mogelijk zijn in

het agrarisch gebied zoals bepaald in het gewestplan.

Agrarisch gebied

Bouwvrij met uitzonde-

ring van stallen voor

dieren

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in

de ruime zin.

Bebouwing is in deze zone niet toegelaten met uitzonde-

ring van stallen voor dieren. De oppervlakte van de stal-

len wordt beperkt tot max. 40.00m² per perceel. De

maximale bouwhoogte bedraagt 3.00m. Zij worden opge-

bouwd uit duurzame materialen, bij voorkeur hout.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeen-

komstig  de  bepalingen  van  artikel  35  van  het  Veldwet-

boek, betreffende de afbakening van de landbouw– en

bosgebieden.
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ART. 07. ZONE VOOR TUIN

Deze zones beslaan delen van percelen gelegen op meer dan 50m van de

rooilijn. Deze zones kunnen ingericht worden als tuin bij de voorliggende

woningen, het oprichten van gebouwen is in deze zones echter niet toege-

laten. Eventuele bijgebouwen dienen gegroepeerd te worden per perceel

binnen de eerste 50m ten opzichte van de rooilijn.

§ In te richten als tuin
§ Bouwvrije zone

Een beplanting in deze zone is verplicht. Verhardingen

(o.a. terrassen, tuinpaden, …) dienen te gebeuren in

duurzame waterdoorlatende materialen en tot een mini-

mum beperkt.

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofd-

bestemming is niet toegelaten.
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III. OPENBAAR NUT

ART. 08. ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT

In deze zone zijn enkel gebouwen en gebouwencomplexen voor openbare

nuts - en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten. Als nevenbestemming is

de woonfunctie toegelaten in de zone 1.

Architecturale uitgangspunten

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur.

Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening gehou-

den worden met:

§ de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het ei-

gen perceel.

§ optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormge-

ving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen).

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materi-

alen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de

gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij,

beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in

harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en daktui-

Bestemming = functies

met een openbaar karak-

ter

Bestemming

Deze zone is voorbehouden voor

§ de oprichting van openbare gebouwen of gebouwen-

complexen van openbaar nut

§ gemeenschapsvoorzieningen

§ de inrichting van publieke ruimten;

§ parkeervoorzieningen;

§ groenvoorzieningen;

§ speelpleintjes;

§ wonen als nevenfunctie (enkel in zone 1)

§ ….

Inplanting

De uitbreiding van de bebouwing dient te harmoniëren

met bestaande bebouwing en met de omgeving.

Bij uitbreidings- en verbouwingswerken zullen de be-

staande gabarieten (behalve deze van de kerk) en mate-

rialen als uitgangspunt gebruikt worden.

Volume

De maximale bouwhoogte bedraagt twee tot drie bouwla-

gen + 1 laag onder het dak.
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nen is toegestaan.

Zone 01: omgeving kerk

Deze zone beslaat het gebied dat ingericht wordt in functie van de kerk,

school, buitenschoolse opvang, parochiehuis, dienstencentrum, het ont-

moetingscentrum, …

Zone 02: omgeving kerkhof

In eerste instantie zal de zone ingenomen worden door het kerkhof, andere

openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen zijn eveneens toegelaten.

ZONE 01

Bebouwingsindex B/T maximaal 0,50

Vloerindex V/T maximaal 0,75

ZONE 02

Bebouwingsindex B/T maximaal 0,10

Vloerindex V/T maximaal 0,15

Beplanting

De vrije ruimten dienen met een beplanting te worden

ingekaderd. Bij de aanleg zal gebruik gemaakt worden

van overwegend inheemse soorten van hoogstammen

met een onderbeplanting.
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IV. GEBIEDEN VOOR WEGEN

ART. 09 ZONE VOOR WEGEN

De stroken in dit plan aangeduid voor openbare wegen zullen in zoverre zij

nog niet tot de openbaar domein behoren, hierbij ingelijfd worden door

afstand of door onteigening.

§ zones voorbehouden

voor openbare weg,

§ deze zones zullen inge-

richt worden in functie

van  de  ontsluiting  van

de aanliggende functies

§ autoverkeer met aan-

dacht voor de zwakke

weggebruiker en ver-

blijfsfunctie

Bestemming

Dit is een zone voor de inrichting van een openbare weg.

Inrichting

Deze zones zullen ingericht worden in functie van de op-

timale ontsluiting van de aanliggende functies.

Ongeacht hun rol in de ontsluiting staat de leefbaarheid

voorop en is de verblijfsfunctie cruciaal. De inrichting

dient hierop afgestemd te worden en bijzondere aandacht

gaat naar de langzame weggebruiker. Langs alle wegen

kunnen beplantingen en hoogstambomen voorzien wor-

den. Parkeren is in deze zones toegelaten.

ART. 10 ONTSLUITING – GEMOTORISEERD VERKEER

Deze aanduiding geeft op indicatieve wijze de ontsluiting voor gemotori-

seerd verkeer van de betreffende zone weer. De juiste ligging, vormgeving

en afmetingen worden bepaald door het inrichtingsplan van de betrokken

zone. De voorschriften van de onderliggende bestemmingszone zijn van

§ Indicatieve aanduiding

van ontsluiting voor

gemotoriseerd verkeer

Deze aanduiding geeft op indicatieve wijze de ontsluiting

voor gemotoriseerd verkeer weer.
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toepassing.

ART. 11 ONTSLUITING – LANGZAAM VERKEER

Deze aanduiding geeft op indicatieve wijze de ontsluiting van de betreffen-

de zone weer voor fietsers en voetgangers. De juiste ligging, vormgeving

en afmetingen worden bepaald door het inrichtingsplan van de betrokken

zone. De voorschriften van de onderliggende bestemmingszone zijn van

toepassing.

Indicatieve aanduiding

van de minimale ontslui-

ting voor langzaam ver-

keer

Deze aanduiding geeft op indicatieve wijze de minimale

ontsluiting voor langzaam verkeer weer.
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V. OVERIGE AANDUIDINGEN

ART. 12 WAARDEVOL ERFGOED

Onder waardevol erfgoed / patrimonium worden gebouwen en constructies

verstaan, die zich omwille van hun historische waarde, authenticiteit en/of

beeldbepalend karakter onderscheiden in hun omgeving. Het waardevol

erfgoed is op het bestemmingsplan aangeduid met een bol. Het waardevol

erfgoed dient in de mate van het mogelijke in vorm en voorkomen behou-

den te worden en geïntegreerd in zijn omgeving. Indien het behoud niet

mogelijk is, zal de vervangende nieuwbouw verwijzen naar de waardevolle

elementen van het bestaande volume.

Het gaat hier om de gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het

waardevol erfgoed ‘Bouwen door de Eeuwen heen’. Het gaat in dit geval

niet om beschermde monumenten.

Omwille van het waardevolle karakter zal voor alle werken en handelingen

aan of in de nabijheid van ‘waardevol erfgoed’, het advies van de instantie

bevoegd voor het erfgoed worden ingewonnen.

Waardevol erfgoed om-

wille van historische

waarde, authenticiteit

en/of beeldbepalend

karakter onderscheiden

in hun omgeving

Advies van de instantie

bevoegd voor het erf-

goed

Deze aanduiding geeft de waardevolle erfgoedelelmenten

weer die omwille van historische waarde, authenticiteit

en/of beeldbepalend karakter onderscheiden worden in

hun omgeving.

Omwille van het waardevolle karakter zal voor alle wer-

ken en handelingen aan of in de nabijheid van ‘waardevol

erfgoed’, het advies van de instantie bevoegd voor het

erfgoed worden ingewonnen.


