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1. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN 

1.01 Grens van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorpskom’  

Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de voorschriften van bijhorend plan. Het B.P.A. Marktplein en het B.P.A. Kerkhof-
straat worden geïntegreerd in het B.P.A. Dorpskom. 

1.02 Verordenende kracht 

Het bestemmingsplan en deze stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het verordenende gedeelte van dit BPA. 

1.03 Geldigheid van deze voorafgaandelijke bepalingen 

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

1.04 Toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften  

Deze voorschriften vormen één geheel met het bestemmingsplan. Wanneer de getekende en de geschreven voorschriften met elkaar in tegenspraak zijn, moet 
rekening gehouden worden met die welke de oogmerken van het plan het best verwezenlijken. In de regel zullen dit de meest beperkende bepalingen zijn. 
Wanneer de voorafgaandelijke en de bijzondere bepalingen met mekaar in tegenspraak zijn, gelden de bijzondere bepalingen. 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing op elke afbraak van bebouwing, elke toekomstige bebouwing, elke verbouwing en verandering van 
uitzicht van bestaande bebouwing zoals door het decreet bepaald, de bestemming van elke bestaande en toekomstige bebouwing, de basisinrichting van alle 
privé – gronden zoals voortuinen, tuinen en open ruimten wat betreft materialen, verharding en hoogstammig groen en alle straten en erven. 

1.05 Integraal waterbeheer 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op die de watertoets worden ge-
noemd. Artikel 8 van dat decreet luidt: "... de overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren 
van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het 
plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, 
in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd …”. 
Daken en verharde oppervlakken die onder toepassing vallen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater-
putten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moet voldaan worden. 
Openbare wegenis, daken en verharde oppervlakken die niet onder toepassing vallen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Ook voor de bestaande en nieuw aan te leggen openbare wegenis, de eventueel andere bestaande verharde oppervlakte of daken, voor de daken op percelen 
kleiner dan 3 are, de verharde oppervlakken kleiner dan 200 m² en de andere uitzonderingen die opgenomen zijn in stedenbouwkundige verordening, moet de 
maximaal mogelijke afkoppeling, infiltratie (niet voor vervuild water) en buffering van hemelwater nagestreefd binnen het globale concept van het project. Dit wil 
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zeggen dat een gescheiden stelsel moet aangelegd worden voor nieuwe infrastructuur en maximaal wordt nagestreefd voor bestaande infrastructuur. Indien 
geen hergebruik van regenwater mogelijk is, wordt in eerste instantie de maximale infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van dakwater beoogd, afhankelijk 
van de infiltratiecapaciteit van de grond en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkomstig van andere verharde oppervlakken. 
De normen voor infiltratie en buffering zijn minimaal de normen zoals beschreven in de Code van goede praktijk voor het aanleggen van rioleringen (omzend-
brief 16 juli 1996). 
 
Het aanleggen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is verplicht en wordt toegelaten in alle bestemmingszones, uitgezonderd de zones voor 
buffer. Het hemelwater moet in eerste instantie zo veel als mogelijk herbruikt worden. Hiertoe dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden bij het op-
richten van de gebouwen. 

1.06 Waardevol patrimonium 

Onder waardevol patrimonium worden gebouwen en constructies verstaan, die zich omwille van hun historische waarde, authenticiteit en/of beeldbepalend ka-
rakter onderscheiden in hun omgeving. Het waardevol patrimonium is op het bestemmingsplan aangeduid met een rode stip. Het betreft panden die door Erf-
goed Vlaanderen zijn opgenomen in de inventaris “Bouwen door de Eeuwen heen”. 
Het waardevol patrimonium moet in de mate van het mogelijke in vorm en voorkomen behouden 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.   
Omwille van het waardevolle karakter zal voor alle werken en handelingen aan of in de nabijheid van ‘waardevol patrimonium’, het advies van de entiteit van 
het agentschap RO-Vlaanderen die met de zorg voor het erfgoed belast is worden ingewonnen. 

1.07 Afsluitingen 

Vegetatieve afsluitingen: Hagen, struiken en bomen, allen bij voorkeur inheems. 
Niet-vegetatieve afsluitingen: Draad met metalen of houten palen al dan niet met vegetatieve begroeiing, muur in metselwerk, houten panelen.  

Betonplaten en metalen – en PVC – panelen zijn niet toegelaten. 
Materialen: Alle materialen, kleuren en vormen van de afsluitingen dienen in harmonie te zijn met de aanpalende gebouwen en/of de 

omgeving en met het straatbeeld. Desbetreffend kan niet verwezen worden naar bestaande afsluitingen die door hun ma-
teriaal, kleur of vormgeving de harmonische samenhang van het straatbeeld in het gedrang brengen. 

Vrijliggende  perceelsgrenzen: Afsluitingen tussen twee bebouwde of nog te bebouwen terreinen mogen op de perceelsgrens geplaatst worden, indien 
de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is. De hoogte mag de 2.20m niet overschrijden. Een muur in metselwerk en 
houten panelen zijn toegelaten tussen en achter de gebouwen tot maximum 6m achter de achtergevel van het hoofdge-
bouw. 
Bij gebrek aan akkoord, kan de afsluiting tegen de perceelsgrens geplaatst worden wanneer het niet-vegetatieve afsluiting 
betreft. Een muur in metselwerk en houten panelen zijn niet toegestaan. Vegetatieve afsluitingen worden geplaatst op 
0.50m van de perceelsgrens. De maximale hoogte bedraagt in alle gevallen 2.20m. 

Mandelige perceelsgrenzen: Bij halfopen en gesloten bebouwing mogen niet-vegetatieve afsluitingen worden ingeplant over een afstand van 6.00m te 
meten vanaf de achtergevel van de bebouwing. Deze afsluitingen mogen op de perceelsgrens geplaatst worden, indien 
de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is. Bij een gebrek aan akkoord, kan de afsluiting tegen de perceelsgrens ge-
plaatst worden wanneer het een niet-vegetatieve afsluiting betreft. Een vegetatieve afsluiting wordt geplaatst op 0.50m 
van de perceelsgrens. De maximale toegelaten hoogte bedraagt in alle gevallen 2.20m. Zijdelingse perceelsgrenzen, ver-
der dan 6.00m gelegen van de achtergevel, worden beschouwd als vrijliggende perceelsgrenzen. 
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Afsluitingen langs het openbaar 
domein: 

Afsluitingen langs het openbaar domein kunnen op minimum 0.50m van de rooilijn geplaatst en mogen de maximum 
hoogte van 2.00m boven het peil van de as van de voorliggende weg niet overschrijden, tenzij anders aangegeven in de 
bijzondere bepalingen per zone. Een muur in metselwerk of houten panelen  is niet toegestaan 

Uitzonderingen: Bij specifieke ruimtelijke situaties of omwille van de verkeersveiligheid kunnen steeds beperkingen in hoogte worden op-
gelegd. 
Voor afsluitingen langs gewestwegen zijn de richtlijnen en bepalingen van de beherende instantie van toepassing. 

1.08 Publiciteit 

De bestaande wetten en reglementen zijn van toepassing. 

1.09 Nutsvoorzieningen 

Oprichting van openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteitscabines, verdeelkasten, telefooncellen, buswachthokjes, publieke infopanelen mogen mits voor-
afgaandelijk advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in alle bestemmingszones. Deze nutsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk landschap-
pelijk, ruimtelijk en vormelijk in de omgeving geïntegreerd worden, zodat ze niet als storende objecten worden waargenomen. 
Schotelantennes of apparatuur in functie van het verbeteren van het wooncomfort (afzuiginstallaties, airconditioning, etc…) mogen nooit tegen het voorgevel-
vlak of kopgevelvlak worden aangebracht. Ze mogen ook niet zichtbaar vanaf de openbare weg op een plat / hellend dak voorkomen. 

1.10 Stedenbouwkundige vergunningen 

Toelating tot bouwen zal slechts verleend worden op kavels die rechtstreeks palen aan of een regelmatig aangelegde toegang hebben tot een openbare weg, 
waarvan de rooilijnen door het gemeentebestuur zijn vastgelegd en waarvan de aanleg der verharding en de algemene uitrusting (riolering, water- en elektrici-
teitsdistributie) worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen, die hieraan door het gemeentebestuur kunnen gesteld worden, met een minimum aan vaste ver-
harding tussen de boordstenen of tussen de watergreppels of wanneer de aanbesteding is gebeurd en de nodige financiële borgen voor de uitvoering zijn ge-
geven. 

1.11 Algemeen architectonisch voorkomen  

Ruimtelijke uitgangspunten 
 Optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke omgeving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en materiaal-

keuze moeten een harmonisch geheel vormen). 
Architecturale uitgangspunten 
 Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient niet enkel re-

kening gehouden te worden met het eigen perceel, maar moet men tevens zorgen voor een kwalitatieve relatie met het openbaar domein, de omliggende 
kavels/woningen. 

 De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal en moet ten allen tijden gegarandeerd worden. 
 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruikte 

materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met de om-
geving. De aanleg van groendaken en daktuinen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbouwende, dezelfde materialen 
als deze van het hoofdgebouw worden hiertoe aangewend. Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelmaterialen. Dit kan 
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in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch geheel vormt met 
de totaliteit van het bouwvolume. Alle zichtbaar blijvende blinde gevelvlakken moeten in dezelfde of passende volwaardige gevelmaterialen als de voorgevel 
afgewerkt worden. 

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 
gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te komen. 

 Vrijstaande bijgebouwen zijn qua bestemming complementair aan het hoofdgebouw. Zij vormen architecturaal één geheel met het hoofdgebouw en worden 
met dezelfde materialen afgewerkt.  

 De aanleg van groendaken op platte en lichthellende daken is toegelaten, evenals de aanleg van daktuinen op platte daken. 

1.12 Buitenruimte  

Iedere wooneenheid moet over een rechtstreeks toegankelijke private buitenruimte beschikken van tenminste 10m², met een bruikbare diepte van minimum 2m 
voor bestaande bebouwing en van minimum 3m voor nieuwe bebouwing, tenzij anders aangegeven in de voorschriften van de desbetreffende zone. 

1.13 Lichten en zichten, privacy en veiligheid  

Bij het ontwikkelen van de architectuur dient in het algemeen rekening te worden gehouden met maximale bezonning en lichtinval, brandveiligheid en toegan-
kelijkheid voor gehandicapten. De leefbaarheid staat voorop, het moet er aangenaam en kwalitatief wonen zijn. 
De zichten vanuit de wooneenheden naar de omliggende wooneenheden dienen tot een minimum worden beperkt waardoor voldoende privacy van de omlig-
gende bebouwing kan worden gegarandeerd.  Per woongelegenheid streeft men naar een maximale bezonning en lichtinval.  

1.14 Terminologie  

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. 

Bedrijf Een bedrijf kan gezien worden als de materiële uiting van een economische activiteit. Een bedrijf is het gebouw of de ‘inrichting’ (cf. 
bijv. milieudecreet) waarin een bepaalde economische activiteit wordt uitgeoefend. Hiertoe behoren werkhuizen, alsook de bijhorende 
kantoor - en winkelruimten en opslagplaatsen.  

Beplantingsplan Plan dat de krachtlijnen van de beplanting op een perceel aangeeft en dus de hoogstammige bomen, de zones voor hoge en lage 
beplanting en de te verharden delen situeert. 

Bijgebouw Vrijstaand opgericht gebouw dat niet beantwoord aan de voorschriften van het hoofdgebouw. Gebouwen die enkel met een muur 
verbonden zijn met het hoofdgebouw worden beschouwd als bijgebouw. 

Bouwhoogte Hoogte van een bouwwerk, die indien niet anders is aangeduid, wordt gemeten vanaf de as van de voorliggende weg tot de boven-
kant van de dakrand of de kroonlijst. 

Bouwlaag Indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, te rekenen vanaf de as van de weg. De hoogte 
van één bouwlaag bedraagt maximum 3,50m, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen. Indien deze meer dan 3,50m be-
dragen, worden ze als dubbel meegerekend. Een bouwlaag is niet noodzakelijk gelijk aan een aparte wooneenheid. 
- De 1° bouwlaag komt overeen met de gelijkvloerse vertrekken. 
- De 2° bouwlaag komt overeen met de vertrekken op de 1° verdieping, enz.. 

Bouwlijn Lijn waarop een gevel van een gebouw, hoofdgebouw is, kan of moet worden opgericht. Deze lijn kan variabel zijn of verplicht sa-
menvallen met de rooilijn. 
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Bouwzone Zone die over haar gehele oppervlakte onder bepaalde bouwvoorschriften voor bebouwing in aanmerking komt. 
Bruto-vloeroppervlakte (V) Omvattend de gemeten oppervlakte (buitenomtrek) van alle bovengrondse bouwlagen van een gebouw, eventueel vloeren in het dak 

ingerekend voor zover er een vrije hoogte van 2m boven aanwezig is. (Delen van) bouwlagen, met uitzondering van traphallen, met 
een vrije hoogte van meer dan 5m worden als dubbel meegeteld. De kelderverdieping en niet – overdekte terrassen worden niet 
meegerekend. 

Buitenruimte Zone voor tuinen, terrassen en patio’s op gelijkvloers en verdieping. 
Carport: Overdekte oppervlakte maar met open of halfopen wanden, geschikt voor het stallen van voertuigen. 
Lichte constructie Elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat rechtstreeks of onrechtstreeks vast met de grond verbon-

den is, en waarin geen inwendige, afgeschermde ruimten aanwezig zijn. 
Dakkapel Een uit het dakvlak uitgebouwd venster voorzien van een eigen dakkap. 
Dakrand (kroonlijst) Bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt (deksteen, kroonlijst, goot, …). 
Diensten en vrije beroepen Onder diensten en vrije beroepen wordt verstaan: gebouw of gedeelte van een gebouw dat gebruikt wordt voor dienstverlenende of 

administratieve activiteiten met een “open-deur” karakter of loketfunctie en met een frequent publiek bezoek vb. een zelfstandig kan-
toor (verzekering, boekhouder), kapsalon, schoonheidsinstituten, manicuur – en pedicuursalons, een zelfstandig beroep, publiek of 
private socio - culturele informatiekantoren, bankfilialen.  

Gabarit Een opgegeven denkbeeldige lijn in de langsdoorsnede van een perceel waarbinnen de voorziene bebouwing in haar geheel, enkel 
met uitzondering van antennes, schouwen en verluchtingspijpen, moet passen. Ook liftkokers, technische lokalen, dakkapellen, bal-
kons en dergelijke moeten binnen het gabarit vallen. 

Garage 1. Bijgebouw of carport die geschikt is voor het stallen van 1 of meerdere auto’s met uitsluiting van enig bedrijf. 
2. In een gebouw opgenomen ruimte die geschikt is voor het stallen van 1 of meerdere auto’s met uitsluiting van enig bedrijf. 

Gebouw Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte. 
Gebogen dak Dak dat een gebouw afdekt onder een bepaalde curve vertrekkende aan de dakrand, al dan niet op symmetrische wijze en uitge-

voerd in met daarvoor geschikte materialen, zoals bvb zink. Het hoogste punt van de boog wordt als nokhoogte beschouwd. 
Gesloten bebouwing (en geschakelde bebouwing). Bebouwingswijze waarbij gebouwen langs beide zijden, met scheidsmuren, (gedeeltelijk) worden ge-

plaatst op de gemeenschappelijke zijgrens van de percelen. De uiteinden van de reeks moeten als kopgevels esthetisch verantwoord 
afgewerkt worden. 

Gegroepeerde bebouwing Bebouwingswijze waarbij kleine groepen van aaneensluitende gebouwen van elkaar gescheiden worden door bouwvrije zijtuinstro-
ken. Gegroepeerde bebouwing bestaat uit twee halfopen bebouwingen (aan het begin en einde) en een of enkele tussengelegen 
gesloten bebouwingen.  

Gekoppelde bebouwing Bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen (gedeeltelijk) worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van twee 
percelen, al dan niet op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen. Gekoppelde bebouwing is een bijzondere situa-
tie van halfopen en gegroepeerde bebouwing. 

Grens der bestemmingszone Is de lijn die de grens aangeeft tussen twee verschillende bestemmingszones. 
Halfopen bebouwing Bebouwingswijze waarbij minstens één zijgevel van maximum 2 aaneensluitende gebouwen opgericht is op of tegen de perceels-

grens en waarvan de vrijstaande zijgevels afgewerkt worden als kopgevels.. 
Handel Onder handel – winkelbedrijf wordt verstaan: elke publieke of private dienstverlening met een “open-deur” – karakter en met een fre-

quent publiek bezoek.  
Harmonisch of in harmonie (zoals in harmonische samenhang, op harmonische wijze aansluiten op). Het aangepast zijn van gebouwen aan elkaar en aan hun 

omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om te komen tot een we lgeordend en 
aangenaam aandoend geheel. Daar waar ruimtelijk verantwoord kunnen op een bewust doordachte en stedenbouwkundig verant-
woorde manier bepaalde accenten gelegd worden. 
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Hellend dak Dak dat een gebouw afdekt onder een helling die hoger is dan 10°. 
Hoofdbestemming De aangeduide hoofdbestemming is een verplichte bestemming zowel in bestaande als in nieuwe gebouwen. In principe beslaat de 

hoofdbestemming minimaal 50% van de vloeroppervlakte per perceel. Indien meerdere hoofdbestemmingen zijn toegelaten, is mini-
maal één van de hoofdbestemmingen verplicht te realiseren en moet de som van alle gerealiseerde hoofdbestemmingen samen mi-
nimum 50% van de vloeroppervlakte beslaan.  
Indien van deze algemene voorschriften wordt afgeweken, zal dit aangegeven worden in het betreffende bebouwingsvoorschrift. 

Hoofdgebouw Deel van een gebouw dat zich door zijn functie als dusdanig manifesteert ten opzichte van het openbaar domein en in een zone voor 
hoofdgebouwen gelegen is.  

Horeca Onder horeca wordt hier verstaan: hotel, restaurants en cafés. 
Kantoren Ruimten die in hoofdzaak gebruikt worden voor bezoldigde hoofdarbeid, dienstlokalen inbegrepen. Kleine kantoorruimten ten behoe-

ve van een winkel of een ambachtelijk bedrijf worden als een onderdeel van deze functies beschouwd. 
Kleinschalige materialen Onder kleinschalige materialen wordt verstaan, alle verhardingsmaterialen uit natuursteen of betonproducten met een afmeting van 

maximaal 1,20m x 1,20 m.  Afbraakmaterialen en puin niet inbegrepen. 
Mandelige perceelsgrenzen Het betreft een zijdelingse perceelsgrens waarop een deel hiervan een mandelige muur van een halfopen of gesloten bebouwing kan 

worden geplaatst. 
Meergezinswoning Elk gebouw, anders dan een eengezinshuis, dat meer dan één woning bevat (appartementsgebouwen en gebouwen met collectieve 

woningen). 
Open bebouwing Bebouwingswijze waarbij de beide afgewerkte zijgevels van een gebouw op een minimum afstand van de zijperceelsgrenzen zijn 

geplaatst. Hierbij kan enkel vrijstaande bebouwing voorkomen. 
Plat dak Dak dat een gebouw afdekt onder een helling die lager is dan 10°, eventueel ook als dakterras uit te bouwen. De privacy van de na-

burige panden moet gerespecteerd worden. 
Rooilijn De grens tussen het perceel (privaat) en het openbaar domein. 
Straatbeeld Voorkomen van de bebouwde omgeving als begrenzing van het openbaar domein, zowel straat als plein. Zichten op aanpalende 

straten en pleinen behoren hier eveneens toe. 
Terras Buitengedeelte (insprong en/of uitsprong) van een gebouw met verblijfsfunctie, toegang hebbend tot een vertrek van het gebouw. Het 

terras kan eveneens een balkon of een dakterras zijn, dat al dan niet als een daktuin wordt ingericht. Iedere woongelegenheid moet 
minimum over één terras beschikken, met een minimum oppervlakte van 10.00 m², met een bruikbare diepte van minimum 2.00m. De 
bruikbaarheid van deze terrasruimte staat voorop. Ook moet bij de inrichting en de plaats van het terras rekening worden gehouden 
met het handhaven van de privacy van alle naburige bewoners. 

Verdieping Indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf de bovenkant van de gelijk-
vloerse bouwlaag. 

Vloeroppervlakte De gemeten oppervlakte (buitenomtrek) van één bouwlaag die voor bewoning in aanmerking komt en zo uitgerust wordt. Niet – over-
dekte terrassen worden niet 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 exclusief niet – overdekte terrassen, op de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel uitmaken van 
de betreffende zone.  

Voorgevelzone (voortuin) Strook gelegen tussen de voorgevel en de rooilijn. 
Vrijliggende perceelsgrenzen Het betreft een zijdelingse of achterliggende perceelsgrens waarop geen mandelige constructie is opgericht. 
Wonen Verblijven van personen in één – of meergezinswoningen, of/en in de vorm van appartementen, gemeenschap of studio’s. 
Zadeldak Hellend dak, gevormd door twee nagenoeg gelijkhellende dakvlakken. 
Zijtuin Strook gelegen tussen de zijgevel en de laterale perceelsgrens. 
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2. BIJZONDERE BEPALINGEN PER ZONE 

 

Artikel 1.0 Zones voor wonen   

 In dit artikel zijn de algemene voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op art. 1.1 tot en met art 1.6 

Specifieke voorschriften voor de betreffende zones worden verder per zone beschreven. 

 

Bebouwingsvoorschriften 

 Inplanting  

De gebouwen worden ingeplant binnen de grafisch aangeduide zone op het bestemmingsplan. 

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de kwaliteit van de bestaande ruim-

telijke structuur. Er moet gestreefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar do-

mein, van de omliggende percelen en van het eigen perceel. 

 

 Bouwvolume hoofdgebouw 
- het nieuwe bouwvolume moet zich harmonisch inpassen in de directe omgeving 
- aansluitingen tussen 2 panden moeten op een esthetisch verantwoorde manier gebeuren 
 

 Dakvorm 
- Dakkapellen dienen kleinschalig (horizontale projectie 20% van het totale dakoppervlak en maximaal 10% per dakkapel) te 

worden uitgevoerd, ondergeschikt te zijn aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw van het gebouw. 
 

 Terreinaanleg 

- Het bestaande reliëf wordt maximaal behouden bij de inplanting van de gebouwen en het aanleggen van de tuin. Eventuele 

reliëfwijzigingen kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke context verantwoord zijn en mits het grondverzet 

en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen 

- Inritten voor garages of parkeerterreinen moeten tot een minimum beperkt worden, zowel in lengte (door de inplanting van de 

garages zover mogelijk vooraan op het terrein), als in de breedte (zeker ter hoogte van de aansluiting op het openbaar do-

mein, waar een breedte van maximaal 3.50m toelaatbaar is). Ondergrondse garages zijn bij voorkeur toegestaan wanneer ze 

vanuit de omgeving en vanuit het bestaand reliëf te verantwoorden zijn. 

 

 Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk op eigen terrein voorzien. 

Bewonersparkeren 

 In geval van zuiver wonen worden de parkeervoorzieningen voorzien op eigen terrein: 

 In geval van meergezinswoningbouw / appartementsbouw: 

- 1° bij voorkeur ondergronds 

- 2° gegroepeerd bovengronds in een groen kader, al dan niet overdekt, met open structuur (maximum één gesloten 

wand) 
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- Bovengronds parkeren kan wel enkel voorzien worden indien dan nog voldoende open ruimte, voldoende kwalitatie-

ve tuinruimte en groenaanleg kunnen voorzien worden en indien hierdoor de privacy (geluidsoverlast, zichthinder, …) 

van de omwonenden niet geschaad wordt. 

 In geval van eengezinswoningen:  

- Geïntegreerd in het hoofdvolume of in een volume dat één geheel vormt met het hoofdvolume. 

- Verder kan een carport geplaatst worden, in maximaal één zijtuin ter hoogte van het hoofdvolume, tegen de laterale 

perceelsgrens, indien de aangrenzende eigenaar hiermee akkoord is. Het volume van de carport is een open struc-

tuur geïntegreerd in de tuinaanleg, die wat betreft materiaalgebruik aansluit bij het hoofdvolume.  

 Bezoekersparkeren 

 In geval van zuiver wonen worden de parkeervoorzieningen voorzien op eigen terrein: 

 In geval van meergezinswoningbouw / appartementsbouw: 

- 1° bij voorkeur ondergronds 

- 2° gegroepeerd bovengronds in een groen kader, niet overdekt  

- Bovengronds parkeren kan wel enkel voorzien worden indien dan nog voldoende openruimte, voldoende kwalitatieve 

tuinruimte en groenaanleg kunnen voorzien worden en indien hierdoor de privacy (geluidsoverlast, zichthinder,…) 

van de omwonenden niet geschaad wordt. 

 In geval van andere toegelaten bestemmingen dan wonen (bvb. parking voor cliënteel): 

 gegroepeerd bovengronds in een groen kader 

Voor bestaande gebouwen kan gemotiveerd afgeweken worden van bovenstaande bepalingen met betrekking tot het parkeren. 

 

 Bijgebouwen (=losstaande gebouwen):  

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is toegelaten, voor zover zij de bestemming van de zone niet 

schaden: bijgebouwen in de vorm van bergingen (tuinmateriaal, houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,…), car-

ports en garages. 

- Bijgebouwen kunnen voorzien worden in de achtertuinstrook en eventueel in de zijtuinstrook. Deze bebouwing in de zijtuin-

strook kan enkel in functie van de garage of carport, is ondergeschikt aan het hoofdvolume en kan een schakel vormen met 

de bebouwing op het aangrenzende perceel. 

- Inplanting: 

 ofwel minimum 2.00m van de perceelsgrenzen  

 ofwel op de perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van de aangrenzende eigenaar 

 garages of autostandplaatsen worden binnen 1 perceel gegroepeerd voorzien 

- Bouwvolume: 

 de globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot 10% van de zoneoppervlakte per perceel, met een maximum 

van 60m²  

 de maximum hoogte bedraagt 4m tot bovenkant dakrand  

 de maximum nokhoogte bedraagt 5.50m 

- Dakvorm: 

 dakvorm is vrij 

 gekoppelde bijgebouwen zijn van éénzelfde dakbedekking voorzien  
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- Materialen: 

 hetzelfde materiaal als voor het hoofdgebouw 

 andere: esthetisch verantwoorde materialen bij voorkeur hout 

 Niet - bebouwde zone:   

- Voorgevelzone (voortuin): 

 De niet bebouwde zone moet worden ingericht als tuinzone. 

 Een beplanting is verplicht. 

 Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende of kleinschalige materialen. 

- Achtergevelzone en zijgevelzone: 

 De niet bebouwde zone moet ingericht worden als tuinzone. 

 Een beplanting is verplicht. 

 Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende of kleinschalige materialen. 

- In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toegestaan onder andere i.f.v. tuinpaden en ter-

rassen. 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 enkel verhardingen toegestaan voor de goede wer-

king van de nevenbestemming.  

- In de voor- en zijtuinstroken is de plaatsing van goederen, afval, wrakken, containers en dergelijke verboden. 
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Artikel 1.1 Zone voor wonen – gesloten bebouwing 

 Naast de algemene voorschriften (art. 1.0) zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing: 

Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming
2
  

Wonen Kaulillerweg, kerkplein, Dorpsstraat, Brugstraat, uitgezonderd zone gemerkt H 

- minimum 25%, 

Overige straten 

- minimum 50%, 

- maximaal 2 wooneenheden per theoretisch perceel 

Horeca Zone gemerkt H 

Nevenbestemming  

 Handel  

 Horeca 

 Diensten met of zonder 

loketfunctie 

 Vrije beroepen 

 Openbare nutsfuncties 

 Ambachtelijke bedrijvigheid 

Enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping 

De nevenbestemmingen mogen niet hinderlijk zijn voor het wonen 

De woningen moeten altijd rechtstreekse toegang vanaf de straatzijde hebben 

 
 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Bouwvorm 

 Gesloten 

 

Perceelsbreedte 

 Gesloten bebouwing: min. 6.00m, max. 9.00m 

 Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 12.00m 

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen. 

Samenvoeging van percelen is toegelaten op voorwaarde dat de oorspronkelijke perceelsverdeling herkenbaar blijft in de gevelgele-

ding en het aantal woongelegenheden overeenstemt met het aantal dat zou gerealiseerd kunnen worden bij de strikte toepassing van 

de voorschriften. Het aantal toe te laten wooneenheden wordt in geval van samenvoeging bepaald door de theoretische toepassing 

van de verkavelingsvoorschriften. 

 

Bouwhoogte 

                                                      
2
 de percentages  worden steeds berekend op basis van de bruto vloeroppervlakte gemeten per perceel 
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 hoofdgebouw:  max. 2 bouwlagen, uitgezonderd in volgende zones: 

 zones 1 : max. 1 bouwlaag 

 zones 3 : max. 3 bouwlagen 

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag en max 4,50m 

 de hoogte van 1 bouwlaag bedraagt max. 3,50m voor de woonfunctie en max. 4,50m voor de nevenfuncties, in de zones 1 

bdraagt de max. bouwhoogte 4,50m, ongeacht de bestemming 

 

Bouwdiepte 

 in harmonie met de aanpalende bebouwing 

 gelijkvloers: max. zoals aangegeven op het bestemmingsplan en een absoluut max. van 17.00m 

 verdieping: max. 13.00m 

 

Zijgevel 

 Gemene gevel: tegen de perceelsgrens 

 Open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens 

 

Dakvorm 
 hoofdgebouw: 

- dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving, de dakvorm van aanpalende panden moet op elkaar afgestemd worden. 
- met een maximale helling 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 on-

der max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt eveneens plat afgedekt. 
- Afgeknotte daken, binnen het maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m 

boven de dakrand, 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. nokhoogte van 3.00m boven de dakrand 

 
Aanduiding Recht van doorgang: ter hoogte van de aanduiding moet toegang gegeven worden tot de achterliggende percelen, dit kan 
door middel van een onderbreking in de bouwstrook of door een overbouwing. De ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging 
wordt bepaald door de architectuur van de bebouwing ter plaatse. 
 
Aanduiding Doorsteek: ter hoogte van deze aanduiding dient een voetgangers- en fietsersverbinding gerealiseerd te worden ter ont-
sluiting van de school vanaf het kerkplein. Dit kan door middel van een onderbreking in de bouwstrook of door een overbouwing. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de architectuur van de bebouwing ter plaatse. 
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Artikel 1.2 Zone voor wonen – half open en gesloten bebouwing 

 Naast de algemene voorschriften (art. 1.0) zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing: 

Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming  

Wonen Kaulillerweg, Kerkplein, Breeërweg, Dorpsstraat 

- minimum 25%, 

Overige straten 

- minimum 50%, 

- maximaal 2 wooneenheden per theoretisch perceel 

Nevenbestemming  

 Handel  

 Horeca 

 Diensten met of zonder 

loketfunctie 

 Vrije beroepen 

 Openbare nutsfuncties 

 Ambachtelijke bedrijvigheid 

Enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping 

De nevenbestemmingen mogen niet hinderlijk zijn voor het wonen 

De woningen moeten altijd rechtstreekse toegang vanaf de straatzijde hebben 

 
 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Bouwvorm 
 Half open en gesloten bebouwing, waarbij groepen van 2 tot 8 woningen zijn toegelaten. 

 

Perceelsbreedte 

 Gesloten bebouwing: min. 6.00m, max. 9.00m 

 Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 15.00m 

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen. 
Samenvoeging van percelen is toegelaten op voorwaarde dat de oorspronkelijke perceelsverdeling herkenbaar blijft in de gevelgele-
ding en het aantal woongelegenheden overeenstemt met het aantal dat zou gerealiseerd kunnen worden bij de strikte toepassing van 
de voorschriften. Het aantal toe te laten wooneenheden wordt in geval van samenvoeging bepaald door de theoretische toepassing 
van de verkavelingsvoorschriften. 

 

Bouwhoogte 

 hoofdgebouw: max. 2 bouwlagen 

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag en max 4,50m 

 de hoogte van 1 bouwlaag bedraagt max. 3,50m voor de woonfunctie en max. 4,50m voor de nevenfuncties.  
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Bouwdiepte  

 in harmonie met de aanpalende bebouwing 

 gelijkvloers: max. zoals aangegeven op het bestemmingsplan en een absoluut max. 17.00m 

 verdieping: max. 13.00m 

 

Zijgevel 

 Gemene gevel: tegen de perceelsgrens 

 Open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens 

 

Dakvorm 
 hoofdgebouw: 

- dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving, de dakvorm van aanpalende panden moet op elkaar afgestemd worden. 
- met een maximale helling 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 on-

der max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt eveneens plat afgedekt. 
- Afgeknotte daken, binnen het maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m 

boven de dakrand, 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. nokhoogte van 3.00m boven de dakrand 
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Artikel 1.3 Zone voor wonen – half open en open bebouwing 

 Naast de algemene voorschriften (art. 1.0) zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing: 

Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming  

Wonen minimum 50%, 
Maximaal 2 wooneenheden per theoretisch perceel 

Nevenbestemming  

 Handel  

 Diensten zonder loket-

functie 

 Vrije beroepen 

 Openbare nutsfuncties 

Enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping 

De nevenbestemmingen mogen niet hinderlijk zijn voor het wonen 

De woningen moeten altijd rechtstreekse toegang vanaf de straatzijde hebben 

 
 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Bouwvorm  
 half open en open bebouwing 
 
Perceelsbreedte 

 Halfopen bebouwing: min 10.00m, max 15.00m 

 Open bebouwing: min 15.00m, max 18.00m 
Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen. 
Samenvoeging van percelen is toegelaten op voorwaarde dat de oorspronkelijke perceelsverdeling herkenbaar blijft in de gevelgele-
ding en het aantal woongelegenheden overeenstemt met het aantal dat zou gerealiseerd kunnen worden bij de strikte toepassing van 
de voorschriften en het maximum aantal wooneenheden per theoretisch perceel. 
 
Bouwhoogte 

 hoofdgebouw: max. 2 bouwlagen 

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag 
 
Bouwdiepte 

 in harmonie met de aanpalende bebouwing 

 gelijkvloers: max. 17.00m 

 verdieping: max. 13.00m 
 
Zijgevel 

 Gemene gevel: tegen de perceelsgrens 
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 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 moet de dakvorm op elkaar afgestemd 
worden. 

- met een maximale helling 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 on-

der max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt eveneens plat afgedekt. 
- Afgeknotte daken, binnen het maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. nokhoogte van 5.00m 

boven de dakrand, 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. nokhoogte van 3.00m boven de dakrand 

 
Bijzondere bepalingen 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm is de plaatsing van een muur, haag of draad met klim-
planten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan elkaar sluitende schermen dezelfde te 
zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij de eerste stedenbouwkundige vergun-
ning. 
 
Aanduiding A: bij alle werken in deze zones moet rekening gehouden worden met de waardevolle karakteristieken van de bestaande 
bebouwing.  Dit wil zeggen dat de vormgeving, volumewerking, kleur-, materiaalgebruik en dergelijke meer geen afbreuk mogen doen 
aan de architecturale kwaliteiten van de bestaande bebouwing. 
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Artikel 1.4 Zone voor wonen – open bebouwing op de perceelsgrens 

 Naast de algemene voorschriften (art. 1.0) zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing: 

Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming  

Wonen minimum 80%, 
Maximaal 2 wooneenheden per theoretisch perceel 

Nevenbestemming  

 Handel  

 Diensten zonder loket-

functie 

 Vrije beroepen 

 Openbare nutsfuncties 

Enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping 

De nevenbestemmingen mogen niet hinderlijk zijn voor het wonen 

De woningen moeten altijd rechtstreekse toegang vanaf de straatzijde hebben 

 
 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Bouwvorm 

 Open op de perceelsgrens 
Bij het ontwerp van de woningen moet bijzondere aandacht besteed worden aan de privacy van de bewoners en de buurt. Een 
maximale bezonning en lichtinval per woongelegenheid staan eveneens voorop.  
 
Perceelsbreedte 

 Open op de perceelsgrens: min 12.00m, max. 15m 
Samenvoeging van percelen is niet toegelaten. Afwijkingen zijn enkel toegestaan i.f.v. restpercelen. 
 
Bouwhoogte 

 Hoofdgebouw: max. 2 bouwlagen, gevel op de perceelsgrens. max 5.00m, 

 Meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag 
 
Bouwdiepte  

 In harmonie met de aanpalende bebouwing 

 Gelijkvloers: max. 10.00m 

 Verdieping: max. 10.00m 
 
Zijgevel 

 Gemene gevel: tegen de perceelsgrens, aan de noordelijke zijde van het perceel 

 Open gevel: op min. 6.00 m van de perceelsgrens 
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Dakvorm 

 Hoofdgebouw: 
- dakvorm hellend, nok loodrecht op de voorliggende weg, 
- met een max. nokhoogte van 4.50m boven de dakrand 

 Garages en carports, indien niet geïntegreerd in het  hoofdvolume 
- Dakvorm plat 

 
Carports en garages 

 Carports en garages kunnen opgericht worden in de zijdelingse bouwvrije strook van 6m, aansluitend bij het hoofdvolume of ge-

heel of gedeeltelijk geïntegreerd erin. 

 Bouwhoogte max. 3.00m, indien niet geïntegreerd in het  hoofdvolume 

 Bouwdiepte max. 7.00m, indien niet geïntegreerd in het  hoofdvolume 

 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm is de plaatsing van een muur, haag of draad met klim-
planten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan elkaar sluitende schermen dezelfde te 
zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij de eerste stedenbouwkundige vergun-
ning. 
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Artikel 1.5 Zone voor wonen – gemengde bestemming 

 Naast de algemene voorschriften (art. 1.0) zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing: 

Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming  

Wonen Al dan niet in relatie met de bebouwing aan het kerkplein 

Economische nevenactiviteiten Bestemmingen zoals omschreven in art. 12 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Bouwvorm 

 Gesloten 
 
Bouwhoogte 

 Max. 1 bouwlaag, in het dakvolume mag slechts één laag ingericht worden, enkel slaapvertrekken en sanitaire ruimten zijn hier 

toegelaten 
 
Bouwdiepte  

 Zoals grafisch weergegeven op het plan  
 
Zijgevel 

 Gemene gevel: tegen de perceelsgrens 
 
Dakvorm 

- dakvorm hellend, nok evenwijdig met de voorliggende weg. 
- met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 3.00m boven de dakrand 

 
Aanduiding Doorsteek: ter hoogte van deze aanduiding dient een voetgangers- en fietsersverbinding gerealiseerd te worden ter ont-
sluiting van de school vanaf het kerkplein. Dit kan door middel van een onderbreking in de bouwstrook of door een overbouwing. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de architectuur van de bebouwing ter plaatse. 
 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm, waar geen bebouwing is ingeplant, is de plaatsing 
van een muur, haag of draad met klimplanten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan 
elkaar sluitende schermen dezelfde te zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij 
de eerste stedenbouwkundige vergunning. 
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Artikel 1.6 Zone voor wonen – in semi-publiek park 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming:  
Wonen 
 
Toegelaten nevenbestemming:  
Horeca, handel: enkel ter hoogte van de Brugstraat 
Autostandplaatsen 
Bewonersparkeren: ondergronds 
Bezoekersparkeren: geïntegreerd in de inrichting van de open ruimte in de zone  
Bij elke bestemming dienen de nodige maatregelen genomen te worden, teneinde niet te schaden aan de woonomgeving. 
 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften  

Uitgangspunten en doelstellingen: 

 zone voorbehouden voor de ontwikkeling van een woonproject in een groene omgeving.  

 de inplanting en organisatie van de bebouwing moeten inspelen op de functie en de inrichting van de omgeving 

 de zone moet zo geconcipieerd en ingericht worden dat de woonkwaliteit van zowel de wooneenheden binnen het project als van 

de aanpalende woningen gegarandeerd wordt 

 de onbebouwde ruimte wordt ingericht als publiek toegankelijke tuinzone, waarbij elke gelijkvloerse woning over een bescheiden 

eigen terras/tuintje kan beschikken of private tuinen in geval van grondgebonden woningen. 

 de gebieden worden maximaal ingeschakeld in het netwerk van langzaam verkeersassen 

 eenheid in architectuur en materiaalgebruik staat voorop 

 

Technische randvoorwaarden Zone Priool   
Aantal woningen 45 woningen per ha 
Bebouwingsindex B/T 0,30 
Vloerindex V/T 0,70 
Aantal bouwlagen Maximum 2 
Dakrandhoogte Maximum 6.00 m 

 

Technische randvoorwaarden Zone Kouter  
Aantal woningen 45 woningen per ha 
Bebouwingsindex B/T 0,30 
Vloerindex V/T 0,70 
Aantal bouwlagen Maximum 2 
Dakrandhoogte Maximum 6.00 m 
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Technische randvoorwaarden Zone Kloosterstraat   
Aantal woningen 54 woningen per ha 
Bebouwingsindex B/T 0,40 
Vloerindex V/T 0,90 
Aantal bouwlagen Maximum 2 
Dakrandhoogte Maximum 6.00 m, met uitzondering voor bestaande bebouwing 
Aandeel grondgebonden wonin-
gen 

Minimum 10 % 

 
Alle op te richten volumes dienen steeds een evenwichtig en harmonisch geheel te vormen, op zich en met de bestaande waardevol-
le elementen in de omgeving. 
 

Buitenruimte 
Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken van tenminste 10.00m², met een bruikbare diepte van mini-
mum 3.00m. 
De niet bebouwde ruimte binnen de zone moet ingevuld worden als semi–publieke groene ruimte. Deze ruimte is voorbehouden voor 
de aanleg van een gemeenschappelijke groene buitenruimte ten behoeve van de aanpalende bewoners. Aansluitend bij de gelijk-
vloerse woningen is een bescheiden privé-tuin toegestaan. Alle constructies en verhardingen noodzakelijk voor de ontsluiting en de 
inrichting van een kwalitatieve gemeenschappelijke “tuinzone” zijn toegelaten. 
In de randzones met de aanduiding verwevingszone wordt een beplanting aangebracht, minimaal bestaand uit een mix van heesters 
en hoogstammige bomen, om de privacy van de aanpalende –bestaande– woningen te vrijwaren. Bij de stedenbouwkundige vergun-
ningsaanvraag zal steeds een beplantingsplan gevoegd worden waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
Gemotoriseerd verkeer wordt tot een minimum beperkt.  
 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm is de plaatsing van een muur, haag of draad met klim-
planten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan elkaar sluitende schermen dezelfde te 
zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij de eerste stedenbouwkundige vergun-
ning. 
 

Daken 
In geval van hellende daken is de inrichting van één bouwlaag onder het dak toegelaten, binnen de marges van de maximale V/T.  
De dakvorm is vrij: platte daken, hellende dakvormen of combinaties van verschillende dakvormen zijn toegelaten voor zover ze ar-
chitecturaal passen in de omgeving.  
De dakhelling bedraagt maximaal 40°, met een nokhoogte van maximum 5.00m, gemeten van de dakrand.  
In geval het gebouw afgedekt wordt met een plat dak is een bijkomende bouwlaag toegelaten binnen het gabarit dat voorzien wordt in 
geval van hellende daken en binnen de marges van de maximale V/T. 
De aanleg van groendaken en daktuinen is toegestaan.  
 

Materialen 
De gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschilderwerk dienen wat voorko-
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men en kleur betreft esthetisch en constructief verantwoord te zijn en in harmonie met de waardevolle panden in de omgeving. Het 
kleurgebruik dient het gevolg te zijn van materiaaleigen kleuren. Van deze harmonieregel kan enkel bewust en positief afgeweken 
worden, om een eigen antwoord te geven op de omgeving en waardevolle elementen die aanwezig zijn. Bij afwijken van de harmo-
nieregels zal bij de vergunningsaanvraag een degelijk onderbouwde verantwoording van het materiaalgebruik gevoegd worden. Voor 
alle gevels worden dezelfde materialen gebruikt.  
Voor de verhardingen worden waterdoorlatende of kleinschalige materialen gebruikt. 

 

Lichten en zichten, privacy en veiligheid 
Bij het ontwikkelen van de architectuur dient in het algemeen rekening gehouden met privacy, lichtinval, toegankelijkheid voor gehan-
dicapten en brandveiligheid. De leefbaarheid staat voorop, het moet er aangenaam wonen zijn. 

 

Realisatie 
Samen met de vergunningsaanvraag zal een inrichtingsplan voor de gehele zone ter goedkeuring worden voorgelegd. De realisatie 
van een éénvormig totaalproject moet gegarandeerd worden. Indien een gefaseerde inrichting is toegestaan moet elke afzonderlijke 
fase kaderen in het inrichtingsplan voor de hele zone. De eerste realisatie moet steeds het beeld weergeven van de ontwikkeling van 
de rest van de zone.  
Het inrichtingsplan is een globale bestemmings-, inplantings- en volumestudie, die inzicht geeft in: 

- de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 

- het project naar zijn gebruik en voorkomen; 

- de effecten op en de kwaliteitsverhoging van het project voor zijn omgeving. 
Het geeft eveneens uitsluitsel over volgende aspecten van het project: 

- de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf, de gehele bestemmingszone en het hele bouwblok omgeven door 
de omliggende straten. Dit voor wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van ge-
bouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materiaalgebruik, zichten en rela-
ties; 

- een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project; 

- het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving van de bestemmingen; 

- het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A.; 

- een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de zone 
en de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen. 
Deze evaluaties hebben betrekking op: 

o de functionele draagkracht van de plaats; 
o het straatbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en materialengebruik; 
o de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, 

sfeerschepping,...) 
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Artikel 1.7 Zone voor wonen – aanhorigheden 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Voor deze zone gelden dezelfde bestemmingsvoorschriften als voor de aansluitende zone voor wonen. Autobergplaatsen en andere 
bergingen inbegrepen. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Inplanting 
De inplanting van de gebouwen moet gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone op het plan. De niet bebouwde gedeelten van 
deze zones zullen zich richten naar de voorschriften zone voor tuinen. 

 

Volume 
Maximum één volwaardige bouwlaag met maximale hoogte van 4.50 m tot aan dakrand of kroonlijst, 6.00 m tot bovenkant nok.  

 

Dak 
De dakvorm is vrij, in harmonie met het hoofdgebouw, dakhelling maximaal 45°. 
 
Materialen 
Dezelfde materialen als voor het hoofdgebouw zullen gebruikt worden. 
 
Aanduiding Doorsteek: ter hoogte van deze aanduiding dient een voetgangers- en fietsersverbinding gerealiseerd te worden ter ont-
sluiting van de school vanaf het kerkplein. De ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de architectuur 
van de bebouwing ter plaatse. 
 
Aanduiding Recht van doorgang: ter hoogte van de aanduiding moet toegang gegeven worden tot de achterliggende percelen. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de architectuur van de bebouwing ter plaatse. 
 



Bocholt  B.P.A. ‘Dorpskom’ herziening en uitbreiding   63-33010 

TECHNUM N.V. Afdeling Ruimtelijke Planning  M:\Diensten\ROL\RO\BPA's\BPA Dorpskom\sb001vpe-dorpskom.doc - 27 

 

Artikel 2 Zone voor brouwerijmuseum 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming 

 Openbare nutsfuncties,  

 Publiek toegankelijke diensten 
Nevenbestemming 

 Horeca 

 Wonen 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

De uitbreidingen van de bebouwing dienen te harmoniëren met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Alle randvoorwaarden 
die technisch vereist zijn maken deel uit van deze zone. 

De maximale bezettingscoëfficiënt is bereikt, uitbreidingen zijn niet meer mogelijk. 

 

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle ge-

vels dienen de gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschilderwerk esthetisch 

verantwoord te zijn en in harmonie met de waardevolle elementen in de omgeving.  

Het perceel mag ommuurd worden met een bakstenen muur met een hoogte van maximum 3.00 m. 
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Artikel 3 Zone voor wonen en handel 

 Bestemmingsvoorschriften 

Bestemming zone A 

Hoofdbestemmingen 

 Handel  

 Opslag  

 Horeca 

 Wonen 
Nevenbestemming 

 Kantoren 

 Parkeerruimte  

 Voet- en fietspaden 

 Publieke buitenruimten 

 

Bestemming zone B 
Hoofdbestemming 

 Wonen  
Nevenbestemming 

 Ontsluitingsinfrastructuur 

 Parkeren 

 Berging 

 Voet- en fietspaden 

 Tuinen en publieke en semi publieke buitenruimten 

 

In de ‘overgangszone’ zoals aangegeven op het bestemmingsplan zijn de bestemmingen van beide zones samen toegelaten. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Algemene uitgangspunten en doelstellingen: 

 zone met bestemming wonen en handel, waarbij de handel gesitueerd wordt aan de Kaulillerweg en het wonen in het binnenge-

bied rond de Pastoorsdreef. De overgang tussen beide bestemmingen wordt gevormd door een overgangszone (gearceerde zo-

ne op het bestemmingsplan), zodat er geen conflicten ontstaan tussen beide bestemmingen. Dit kan onder andere door middel 

van een groene zone of door een verwevingszone waarin beide bestemmingen op een verantwoorde wijze worden gecombi-

neerd (hierbij wordt steeds de woonkwaliteit voorop gesteld) 

 De technische randvoorwaarden worden steeds getoetst aan de totale oppervlakte van de zone op basis van een globale inrich-

tingsplan voor de hele zone, ongeacht de eigendomstoestand 

 de inplanting en organisatie van de bebouwing moet inspelen op de functie en de inrichting van de omgeving 
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 het inrichtingsplan uit de toelichtingsnota is richtinggevend bij de invulling van de zone, bij elke bouwaanvraag moet een globaal 

inrichtings- en beplantingsplan voor de zone worden toegevoegd 

 de zone moet dermate geconcipieerd en ingericht worden dat de woonkwaliteit van zowel de wooneenheden binnen het project 

als van de aanpalende woningen gegarandeerd wordt 

 er mag geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn tussen de Pastoorsdreef en de Kaulillerweg 

 het gebied moet ontsloten worden door een voldoende aantal langzaam verkeersassen zodat een fijnmazig net van verbindingen 

ontstaat 

 de vallei van de Kallerbeek (aangeduid op het bestemmingsplan met ‘waterloop’ en ‘valleigebied’) wordt opgewaardeerd en zal 

fysiek aanwezig zijn in de inrichting van de zone, indien mogelijk wordt de loop terug opengelegd 

 eenheid in architectuur en materiaalgebruik staat voorop. De architectuur van alle nieuwbouw moet in harmonie zijn met de 

waardevolle elementen in de omgeving. Van deze harmonieregel kan enkel bewust en positief afgeweken worden, om een eigen 

antwoord te geven op de omgeving en waardevolle elementen die aanwezig zijn, zonder de eigenheid aan te tasten. Alle nieuw-

bouw moet in elk geval aangepast zijn aan de schaal van de omgeving  

 de ruimten onder het dak mogen enkel ingericht worden voor slaapvertrekken en/of sanitaire ruimten 

 

Specifieke uitgangspunten en doelstellingen bij het wonen: 

 de Pastoordreef vormt uitgangspunt voor de centrale ontsluiting van het wonen 

 een mix van één- en meergezinswoningen staat voorop 

 voor elk project wordt een gemeenschappelijke berging voor huisvuil, onderhoud en een gemeenschappelijke fietsenberging 

voorzien 

 

Specifieke uitgangspunten en doelstellingen bij het handelsgebeuren: 

 het handelsgebeuren sluit aan bij de Kaulillerweg en wordt via deze ontsloten 

 elke zone moet aan de eigen parkeerbehoefte voldoen, het winkelgebeuren voorziet in de eigen parkeerbehoefte waarbij zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt wordt van gemeenschappelijke parkeerplaatsen  

 

Technische randvoorwaarden zone A 

Bebouwingsindex (B/T) maximaal 0,50 

Vloerindex maximaal 0,65 

Aantal bouwlagen maximum 2, indien platte daken worden gebruikt, kan een bijkomende bouwlaag worden ingericht 

binnen het gabarit vooropgesteld voor hellende daken 

Dakrandhoogte maximaal 8.00m 

Dakvorm vrij in harmonisch geheel, met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 5.00m bo-

ven de dakrandhoogte 

 

Technische randvoorwaarden zone B 
Aantal woningen 25 woningen per ha, mix van grondgebonden woningen en appartementen 
Bebouwingsindex B/T 0,25 
Vloerindex V/T 0,50 
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Aantal bouwlagen Maximum 2, indien platte daken worden gebruikt, kan een bijkomende bouwlaag wor-
den ingericht binnen het gabarit vooropgesteld voor hellende daken 

Dakrandhoogte Maximum 6.00 m 
Dakvorm vrij in harmonisch geheel, met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte 

van 5.00m boven de dakrandhoogte 
Alle op te richten volumes dienen steeds een evenwichtig en harmonisch geheel te vormen, op zich en met de bestaande waardevol-
le elementen in de omgeving. 

 

Buitenruimte 
Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken van tenminste 10.00m², met een bruikbare diepte van mini-
mum 3.00m.  
 

De niet bebouwde ruimte bij het wonen moet ingevuld worden als privétuin bij de ééngezinswoningen en als semi publieke groene 

ruimte bij de meergezinswoningen. Gelijkvloerse woningen kunnen eveneens over een bescheiden privé-tuin beschikken. De ge-

meenschappelijke groene buitenruimte wordt in eerste instantie ingericht ten behoeve van de eigen bewoners. Deze ruimte is al dan 

niet permanent publiek toegankelijk, een beplanting wordt verplicht. Paden voor langzaam verkeer zullen het gebied doorkruisen zo-

dat het ingeschakeld wordt in het fijnmazig net van langzaam verkeersassen door het centrum. Gemotoriseerd verkeer wordt maxi-

maal geweerd en enkel ingericht voor zover noodzakelijk voor het goed functioneren van de woonfunctie. Alle constructies en verhar-

dingen noodzakelijk voor de ontsluiting en de inrichting van een kwalitatieve “tuinzone” zijn toegelaten. 

 

De niet bebouwde ruimte bij het handelsgebeuren wordt ingericht als semi publieke openbare ruimte, waarbij de ontsluiting voor ge-

motoriseerd verkeer, langzaam verkeersassen en parkeren op een stedenbouwkundige en esthetisch verantwoorde wijze worden 

gerealiseerd.  

De mogelijke ontsluitingspunten zijn indicatief op het bestemmingsplan aangegeven met de aanduiding ‘ontsluiting gemotoriseerd 

verkeer’. 

Het parkeren wordt georganiseerd in maximaal 2 parkeerzones die gemeenschappelijk zullen gebruikt worden. Bij de inrichting van 

het parkeren zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van hoogstambomen 

Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal steeds een beplantingsplan gevoegd worden waaruit blijkt dat aan deze voor-

waarde wordt voldaan. 

 

Materialen: 

De gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschilderwerk dienen wat voorko-

men en kleur betreft esthetisch en constructief verantwoord te zijn en in harmonie met de waardevolle panden in de omgeving. Van 

deze harmonieregel kan enkel bewust en positief afgeweken worden, om een eigen antwoord te geven op de omgeving en waarde-

volle elementen die aanwezig zijn. Bij afwijken van de harmonieregels zal bij de vergunningsaanvraag een degelijk onderbouwde 

verantwoording van het materiaalgebruik gevoegd worden. De aanleg van groendaken en daktuinen is toegestaan.  

De aard, de toepassing en de kleur van de materialen van zij- en achtergevels moeten harmoniëren met deze van de voorgevel. 

 

Lichten en zichten, privacy en veiligheid: 

Bij het ontwikkelen van de architectuur dient in het algemeen rekening gehouden met privacy, lichtinval, toegankelijkheid voor an-
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dersvaliden en brandveiligheid. De leefbaarheid staat voorop, het moet er aangenaam wonen zijn. 

De zichten vanuit de wooneenheden naar de omliggende wooneenheden dienen tot een minimum beperkt waardoor voldoende pri-

vacy kan worden gegarandeerd.  

 

Realisatie 
In het kader van artikel 111 van het decreet op de Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 kan de vergunningverlenende overheid 
projecten voorleggen aan de GECORO voor advies.  
Samen met de vergunningsaanvraag zal een inrichtingsplan voor de gehele zone ter goedkeuring worden voorgelegd. De realisatie 
van een éénvormig totaalproject moet gegarandeerd worden. In geval van een gefaseerde uitvoering moet elke afzonderlijke fase 
kaderen in het inrichtingsplan voor de hele zone. De eerste realisatie moet steeds het beeld weergeven van de ontwikkeling van de 
rest van de zone.  
 
Het inrichtingsplan is een globale bestemmings-, inplantings- en volumestudie, die inzicht geeft in: 

- de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 

- het project naar zijn gebruik en voorkomen; 

- de effecten op en de kwaliteitsverhoging van het project voor zijn omgeving. 
Het geeft eveneens uitsluitsel over volgende aspecten van het project: 

- de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf, de gehele bestemmingszone en het hele bouwblok omgeven door 
de omliggende straten. Dit voor wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van ge-
bouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materiaalgebruik, zichten en rela-
ties; 

- een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project; 

- het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving van de bestemmingen; 

- het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A.; 

- een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de zone 
en de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen. 
Deze evaluaties hebben betrekking op: 

o de functionele draagkracht van de plaats; 
o het straatbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en materialengebruik; 
o de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, 

sfeerschepping,...) 
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Artikel 4 Zone voor buurtwinkelbedrijven 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming 

 Handel,  

 Wonen,  

 Opslag,  
 
Nevenbestemming 

 Kantoren 

 Parkeerruimte  

 Niet hinderlijke horeca 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Opvatting: 

De architectuur van alle nieuwbouw moet in harmonie zijn met de waardevolle elementen in de omgeving. Van deze harmonieregel 

kan enkel bewust en positief afgeweken worden om een eigen antwoord te geven op de omgeving en waardevolle elementen die 

aanwezig zijn, zonder de eigenheid aan te tasten. Alle nieuwbouw moet in elk geval aangepast zijn aan de schaal van de omgeving. 

Bij afwijken van de harmonieregels zal bij de vergunningsaanvraag een degelijk onderbouwde verantwoording gevoegd worden.  

Elke woongelegenheid moet over een rechtstreeks toegankelijke private buitenruimte beschikken van tenminste 10m², met een bruik-

bare diepte van minimum 3m.  

De ruimten onder het dak mogen enkel ingericht worden voor slaapvertrekken en/of sanitaire ruimten. 

Voor elk project wordt een gemeenschappelijke berging voor huisvuil, onderhoud en een gemeenschappelijke fietsenberging voor-

zien. Elke zone moet aan de eigen parkeerbehoefte voldoen.  

Bij elke bouwaanvraag moet een globaal inrichtings- en beplantingsplan voor de hele zone worden toegevoegd. De percentages en 

bebouwingscoëfficiënten zijn te berekenen over de totaliteit van de zone. Bij de inrichting zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van 

hoogstambomen. 
 
Volume bij hoofdbestemming handel: 

Bebouwingsindex (B/T): huidig volume is maximale bezetting 

Vloerindex: maximaal 1.50 

Dakrandhoogte: maximaal 6.00m 

Dakvorm:  vrij in harmonisch geheel, met een maximale helling van 45°  
 
Volume bij hoofdbestemming wonen: 
Bebouwingsdichtheid: 54 woningen per ha, mix van één- en meergezinswoningen 

Bebouwingsindex (B/T): 0,30 

Vloerindex: maximaal 0,70 
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Dakrandhoogte: maximaal 6.00m 

Dakvorm:  vrij in harmonisch geheel, met een maximale helling van 45°  

 
Materialen: 

De aard, de toepassing en de kleur van de materialen van zij- en achtergevels moeten harmoniëren met deze van de voorgevel. De 

aanleg van groendaken en daktuinen is toegestaan.  
 
Lichten en zichten, privacy en veiligheid: 

Bij het ontwikkelen van de architectuur dient in het algemeen rekening gehouden met privacy, lichtinval, toegankelijkheid voor gehan-

dicapten en brandveiligheid. De leefbaarheid staat voorop, het moet er aangenaam wonen zijn. 
 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm is de plaatsing van een muur, haag of draad met klim-
planten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan elkaar sluitende schermen dezelfde te 
zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij de eerste stedenbouwkundige vergun-
ning. Ingeval van een hoofdbestemming wonen is de aanduiding visueel scherm niet van toepassing. 
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Artikel 5 Zone voor bedrijventerrein 

 Bestemmingsvoorschriften 

Hoofdbestemming 
Zone bestemd voor het behoud en de uitbreiding van het bestaand historisch gegroeid bedrijf (brouwerij-activiteiten) en aanverwante 
activiteiten.  
Nevenbestemming 
Nevenbestemmingen zoals kantoren, directie of conciërgewoning (maximale vloeroppervlakte 200 m²), parkeerplaatsen, opslagplaat-
sen, … zijn enkel toegelaten indien ze rechtstreeks gerelateerd zijn aan het bedrijf ter plaatse.  
 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Inplanting 
De inplanting van de gebouwen moet gebeuren binnen de grenzen van de bestemmingszone op het plan. 
 
Volume 
Bouwhoogte in het binnengebied: maximaal 24.00 m. 
Bouwhoogte aan de randen: in harmonie met het kleinschalige karakter van de omgeving. 
Deze maxima zijn van toepassing voor zover zij niet beperkt worden door andere regelgeving. 
Dakvorm plat of licht hellend (<20°).  
De maximale bebouwingsindex bedraagt 0,75. 
 
Parkeren 
Het bedrijf moet aan de eigen parkeerbehoefte voldoen.  
 
Begroening 

Stockage in open lucht moet aan het zicht onttrokken worden door het aanplanten van een visueel groen scherm bestaande uit in-

heemse plantensoorten.  
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Artikel 6 Zone voor openbaar nut 

 
Bestemmingsvoorschriften 

In deze zone zijn alle gebouwen en gebouwencomplexen voor openbare nuts - en gemeenschapsvoorzieningen, in de brede zin van 
betekenis, toegelaten. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Inplanting en volume 
De uitbreiding van de bebouwing moet harmoniëren met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Bij eventuele uitbreidings- en 
verbouwingswerken zullen de bestaande gabariten en materialen als uitgangspunt gebruikt worden en mogen bezettingspercentages 
van het terrein niet overschreden worden. 
De bestaande nokhoogte mag niet overschreden worden. Voor specifieke maar beperkte accommodaties kan om technische en/of 
architecturale redenen een uitzondering worden gemaakt. 
 

Niet bebouwde ruimte 
De vrije ruimten dienen op een kwalitatieve wijze ingericht te worden en met een beplanting te worden ingekaderd. Bij de aanleg zal 
gebruik gemaakt worden van overwegend inheemse soorten van hoogstammen met een onderbeplanting. 

Verhardingen worden uitgevoerd in duurzame waterdoorlatende materialen en worden tot een minimum beperkt. 

 

Bebouwingspercentages 
De uitbreidingen van de bebouwing dienen te harmoniëren met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Alle randvoorwaarden 
die technisch vereist zijn maken deel uit van deze zone. 

Bij uitbreidings - en verbouwingswerken zullen de bestaande gabariten als uitgangspunt gebruikt worden en mogen navolgende be-

zettingspercentages van het terrein niet overschreden worden. Voor specifieke maar beperkte accommodaties kan om technische 

redenen een uitzondering worden toegestaan. 

 

Bebouwingspercentages per zone 
O1  Scholencampus Kaulillerweg  35 % 

O2 Gemeentelijke diensten en jeugd-

werking 

 35 % 

O3 Bibliotheek en culturele activiteiten  80 % 

O4 Scholencampus Brugstraat  35 % 

O5 Rust en verzorgingstehuis  45 % 

O6 Kerk  100 % 

O7 Kerkhof en watertoren  5 % 

 
Aanduiding Recht van doorgang: ter hoogte van de aanduiding moet toegang gegeven worden tot de achterliggende percelen. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de architectuur van de bebouwing ter plaatse. 
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Aanduiding Verwevingszone: De zone tussen de serviceflats en het rust- en verzorgingstehuis wordt ingericht als een verwevingszo-

ne, waarin de bestemmingen van beide zones samen zijn toegelaten met het oog op de realisatie van één samenhangend geheel. 
 

Realisatie 
Samen met de vergunningsaanvraag zal een inrichtingsplan voor de gehele zone ter goedkeuring worden voorgelegd. De realisatie 
van een éénvormig totaalproject moet gegarandeerd worden. Indien een gefaseerde inrichting is toegestaan moet elke afzonderlijke 
fase kaderen in het inrichtingsplan voor de hele zone. De eerste realisatie moet steeds het beeld weergeven van de ontwikkeling van 
de rest van de zone.  
Het inrichtingsplan is een globale bestemmings-, inplantings- en volumestudie, die inzicht geeft in: 

- de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 

- het project naar zijn gebruik en voorkomen; 

- de effecten op en de kwaliteitsverhoging van het project voor zijn omgeving. 
Het geeft eveneens uitsluitsel over volgende aspecten van het project: 

- de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf, de gehele bestemmingszone en het hele bouwblok omgeven door 
de omliggende straten. Dit voor wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van ge-
bouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materiaalgebruik, zichten en rela-
ties; 

- een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project; 

- het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving van de bestemmingen; 

- het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A.; 

- een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de zone 
en de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen. 
Deze evaluaties hebben betrekking op: 

o de functionele draagkracht van de plaats; 
o het straatbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en materialengebruik; 
o de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, 

sfeerschepping,...) 
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Artikel 7 Zone voor serviceflats 

 Bestemmingsvoorschriften 

In deze zone zijn alle gebouwen en gebouwencomplexen voor bejaardenhuisvesting in de brede zin van de betekenis toegelaten. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Uitgangspunten en doelstellingen: 

 de inplanting en organisatie van serviceflats, de bebouwing moet inspelen op de functie en de inrichting van de omgeving 

 de zone moet dermate geconcipieerd en ingericht worden dat de woonkwaliteit van zowel de wooneenheden binnen het project 

als van de aanpalende woningen gegarandeerd wordt 

 de zone voor serviceflats vormt een ruimtelijk geheel met het rust- en verzorgingstehuis en de aanpalende zone voor openbaar 

park. 

 eenheid in architectuur en materiaalgebruik staat voorop 

 

Opvatting: 

De architectuur van alle nieuwbouw moet in harmonie zijn met de waardevolle elementen in de omgeving. Van deze harmonieregel 

kan enkel bewust en positief afgeweken worden, om een eigen antwoord te geven op de omgeving en waardevolle elementen die 

aanwezig zijn, zonder de eigenheid aan te tasten. Alle nieuwbouw moet in elk geval aangepast zijn aan de schaal van de omgeving.  

Elke woongelegenheid moet over een rechtstreeks toegankelijke private buitenruimte beschikken van tenminste 10m², met een bruik-

bare diepte van minimum 3m. De zichten vanuit de wooneenheden naar de omliggende wooneenheden worden tot een minimum 

beperkt waardoor de privacy van de omliggende bebouwing kan gegarandeerd worden. Per woongelegenheid streeft men naar een 

maximale bezonning en lichtinval. Terrassen, patio’s, ..., zijn gericht naar het zuiden – zuidwesten – westen. 

De ruimten onder het dak mogen enkel ingericht worden voor slaapvertrekken en/of sanitaire ruimten. 

 
Volume: 

Bebouwingsindex (B/T): maximaal 0,30 

Vloerindex:  maximaal 0,50 

Dakrandhoogte:  maximaal 6.00m 

Dakvorm:   vrij in harmonisch geheel, met een maximale helling van 45°  

 

Materialen: 

De gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschilderwerk dienen wat voorko-

men en kleur betreft esthetisch en constructief verantwoord te zijn en in harmonie met de waardevolle panden in de omgeving. Van 

deze harmonieregel kan enkel bewust en positief afgeweken worden, om een eigen antwoord te geven op de omgeving en waarde-

volle elementen die aanwezig zijn. Bij afwijken van de harmonieregels zal bij de vergunningsaanvraag een degelijk onderbouwde 

verantwoording van het materiaalgebruik gevoegd worden. De aanleg van groendaken en daktuinen is toegestaan.  

De aard, de toepassing en de kleur van de materialen van zij- en achtergevels moeten harmoniëren met deze van de voorgevel. 
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De niet bebouwde ruimte moet ingevuld worden als semi – publieke groene ruimte. Deze ruimte is voorbehouden voor de aanleg van 

een gemeenschappelijke groene buitenruimte ten behoeve van de bewoners van zowel de serviceflats als het aangrenzende rust- en 

verzorgingstehuis. Deze ruimte is al dan niet permanent publiek toegankelijk, een beplanting wordt verplicht. Enkel paden voor lang-

zaam verkeer worden toegestaan, gemotoriseerd verkeer wordt geweerd met uitzondering van dienstvoertuigen.  

In deze zone worden bijgebouwen, stapelen van materialen en publiciteit niet toegelaten. Enkel lichte constructies als een prieeltje, 

speeltuigen, verlichting en zitbanken zijn mogelijk. 

De zone tussen de serviceflats en het rust- en verzorgingstehuis wordt ingericht als een verwevingszone, waarin de bestemmingen 

van beide zones samen zijn toegelaten met het oog op de realisatie van één samenhangend geheel. 

 

Realisatie 
Samen met de vergunningsaanvraag zal een inrichtingsplan voor de gehele zone ter goedkeuring worden voorgelegd. De realisatie 
van een éénvormig totaalproject moet gegarandeerd worden. Indien een gefaseerde inrichting is toegestaan moet elke afzonderlijke 
fase kaderen in het inrichtingsplan voor de hele zone. De eerste realisatie moet steeds het beeld weergeven van de ontwikkeling van 
de rest van de zone.  
Het inrichtingsplan is een globale bestemmings-, inplantings- en volumestudie, die inzicht geeft in: 

- de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 

- het project naar zijn gebruik en voorkomen; 

- de effecten op en de kwaliteitsverhoging van het project voor zijn omgeving. 
Het geeft eveneens uitsluitsel over volgende aspecten van het project: 

- de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf, de gehele bestemmingszone en het hele bouwblok omgeven door 
de omliggende straten. Dit voor wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van ge-
bouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materiaalgebruik, zichten en rela-
ties; 

- een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project; 

- het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving van de bestemmingen; 

- het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A.; 

- een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de zone 
en de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen. 
Deze evaluaties hebben betrekking op: 

o de functionele draagkracht van de plaats; 
o het straatbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en materialengebruik; 
o de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, 

sfeerschepping,...) 
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Artikel 8 Zone voor buffer 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Visueel afschermende beplantingen 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Het aanplanten van een bufferzone is verplicht op de aangeduide plaatsen. Zij heeft een esthetische en afschermende functie. Om 

deze afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedek-

kende kruidlaag, heestermassieven en hoogstammig groen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. 

Alle bebouwing, reclame of stapelen van materialen erin is verboden. 

Doorbrekingen zijn niet toegestaan. 

 

Bufferzone Kerkhof 

De noordelijke bufferzone wordt gerealiseerd samen met de aanpalende zone voor wegen.  

 
 



Bocholt  B.P.A. ‘Dorpskom’ herziening en uitbreiding   63-33010 

TECHNUM N.V. Afdeling Ruimtelijke Planning  M:\Diensten\ROL\RO\BPA's\BPA Dorpskom\sb001vpe-dorpskom.doc - 40 

 

Artikel 9 Zone voor openbaar park 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Zone voor de inrichting van publiek toegankelijke groengebieden. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Het gebied wordt ingericht met een aangepaste beplanting, waarbij bestaand hoogstammig groen maximaal bewaard en geïntegreerd 

wordt.  

Essentieel bij de inrichting is een goede padenstructuur, die enerzijds het park intern optimaal ontsluit en anderzijds het park ent op 

de padenstructuur in de omgeving. Minimaal zijn de aangeduide voetgangers- en fietsontsluitingen te realiseren. Voor de verhardin-

gen worden waterdoorlatende materialen gebruikt. 

Het oprichten van gebouwen is in deze zones niet toegelaten met uitzondering van lichte constructies zoals een prieeltje, speeltuigen, 

verlichting, zitbanken, … 
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Artikel 10 Zone voor voortuinen 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Zone voorbehouden voor de inrichting van een representatief voortuin  

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

In deze zone is het oprichten van gebouwen niet toegelaten.  
Een beplanting is verplicht en de verharding bedraagt max. 25% van de oppervlakte, ingeval van een andere dan de woonfunctie op 
de gelijkvloerse verdieping is een verharding tot 75% toegelaten. Verhardingen worden uitgevoerd duurzame in waterdoorlatende of 
kleinschalige materialen 
Wanneer de zone een diepte heeft van 4,50m of meer, moet per perceel minimaal één hoogstammige boom worden aangeplant van 
een streekeigen soort.  
Afritten naar garages onder het peil van de weg zijn in de bouwvrije strook ten opzichte van de weg niet toegelaten. Uitgravingen in 
de zijdelingse bouwvrije strook ten behoeve van garageafritten naar garages in het achtergevelgebied, moeten minimum 1,00 m van 
de perceelsgrens verwijderd blijven. 
Trappen, terrasjes en aanvullingen van meer dan 0.45 m hoogte zijn verboden in de bouwvrije strook ten opzichte van de weg en de 
zijdelingse perceelsgrenzen.  
Afsluitingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
o deze mogen op de rooilijn in metselwerk of enig ander esthetisch verantwoord materiaal uitgevoerd worden. De hoogte is beperkt 

tot 0.75 m. Een haagbeplanting in streekeigen groen mag eveneens aangeplant worden met een max. hoogte van 1,20 m. 
o Op de vrijblijvende perceelscheidingen zullen de afsluitingen uitgevoerd worden in een haagbeplanting met een max. hoogte van 

1.70 m, vanaf de rooilijn tot de voorgevel is de hoogte beperkt tot 1,20 m. Een afsluiting in degelijk siermateriaal, o.a. hout, is 
eveneens toegelaten. 
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Artikel 11 Zone voor tuinen 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Private tuinen  

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Een beplanting in deze zone is verplicht. Verhardingen (o.a. terrassen, tuinpaden) dienen te gebeuren in duurzame waterdoorlatende 

of kleinschalige materialen en tot een minimum beperkt. 

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is toegelaten.  
Gebouwen kunnen mits akkoord van de buur tegen de perceelsgrens opgericht worden, indien er geen akkoord is bedraagt de af-
stand tot de laterale perceelsgrens ten minste 2.00 m.  
De globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot een maximum van 60 m2. 
Maximum hoogte 3.00 m tot kroonlijst. Dakvorm is vrij. In geval van gekoppelde bijgebouwen moet eenzelfde bedaking voorzien wor-
den.  
Tussen de zijgevel van het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens mag een carport inplant worden op minimum 2.00 m achter 
de voorgevel van het hoofdgebouw. De pijlers op 0.50 m van de perceelscheidingen. De zijwanden moeten open blijven. Er moet 
tussen de carport en de perceelsscheiding een groen scherm voorzien worden. De dakvorm is plat. 
Voor alle bijgebouwen worden dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw (de hoofdgebouwen in geval van koppeling). 
Voor tuinhuisjes met een maximum oppervlakte 10 m2 mag ook hout worden aangewend. 

 

Zone voor garages: op een perceel waarop dergelijke aanduiding voorkomt is de inplanting van garages enkel in deze zone toegela-

ten, de inplanting, de bouwhoogte en het materiaalgebruik worden bepaald in functie van het streven naar een eenheid in de uitstra-

ling van de zone. 

 

Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm is de plaatsing van een muur, haag of draad met klim-

planten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan elkaar sluitende schermen dezelfde te 

zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij de eerste stedenbouwkundige vergun-

ning.  

 
Aanduiding Recht van doorgang: ter hoogte van de aanduiding moet toegang gegeven worden tot de naastliggende percelen. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de inrichting ter plaatse. 
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Artikel 12 Zone voor tuinen met economische nevenactiviteiten 

 
Bestemmingsvoorschriften 

 Winkelbedrijven en diensten, in relatie met de functie van de gelijkvloerse bouwlaag van de voorliggende zone voor 
hoofdgebouwen 

 Ambachtelijke activiteiten, op voorwaarde dat zij het rustige karakter van de omgeving niet schaden en in relatie staan met de 
functie van de gelijkvloerse bouwlaag van de voorliggende zone voor hoofdgebouwen 

 Parkeerplaatsen, het inrichten van parkeerplaatsen horend bij de tertiaire functie is toegelaten met een maximale oppervlakte 
gelijk aan de bebouwde oppervlakte in deze zone en de bijbehorende zone voor hoofdgebouwen, in de zone gemerkt A is de 
inrichting van parkeerplaatsen niet toegelaten 

 Wonen, niet toegelaten 
 In deze zone kunnen de bovengenoemde bestemmingen enkel gerealiseerd worden indien ze in functie staan van lokale 

economische activiteiten. 
 Indien in de voorliggende zone voor wonen geen nevenbestemmingen aanwezig zijn, gelden in de voorschriften van de zone 

voor tuinen 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Vergunning tot bouwen in deze zone wordt slechts verleend voor dit gedeelte van de zone waarvan de voorliggende zone voor 
wonen bebouwd is of gelijktijdig gerealiseerd wordt. 

 

Inplanting 
De inplanting van de gebouwen moet gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone op het plan. 
Voorgevelbouwlijn, aansluitend met de uiterste grens voor aanhorigheden 
Achtergevelbouwlijn, op de perceelsscheiding of op minimaal 3.00 m ervan 
Zijgevelbouwlijn, op de perceelscheiding ofwel op minstens 3.00 m ervan 
Peil gelijkvloers, maximum 0.60 m boven het peil van de voorliggende weg. Wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 40 cm hoger of 
lager ligt dan het wegpeil, dienen bijzondere maatregelen genomen opdat de inplanting van de constructie, qua hoogteligging, op een 
esthetische en stedenbouwkundig verantwoorde manier gebeurt ten opzichte van het straatbeeld in het algemeen. Men dient ervan 
uit te gaan dat aan het bestaande maaiveld zo weinig mogelijk wordt veranderd en dat het peil van het gelijkvloers van de woning 
t.o.v. dit maaiveld tot een minimum wordt beperkt. 
Niet bebouwde delen van de zone zullen in principe ingericht worden volgens de voorschriften van de zone voor tuinen 

 

Hoogte 
Maximum één volwaardige bouwlaag, met een maximum van 4.50 m. In functie van specifieke bestemmingen kunnen uitzonderlijk 
grotere bouwhoogten worden toegestaan. 

 

Daken 
De dakvorm is vrij. De dakhelling bedraagt maximum 40°, de nokhoogte bedraagt maximum 6,50 m vanaf het maaiveld. 
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Materialen 
Deze dienen aangepast aan de aard van het voorliggend gebouw, in de zone gemerkt A worden dezelfde materialen gebruikt als voor 
het hoofdgebouw. 
 

Bijzondere bepalingen 
Aanduiding Visueel scherm: op de plaatsen met de aanduiding visueel scherm, waar geen bebouwing is ingeplant, is de plaatsing 
van een muur, haag of draad met klimplanten met een hoogte van 1,80 m verplicht. De te gebruiken materialen dienen voor alle aan 
elkaar sluitende schermen dezelfde te zijn. De aard en de kleur wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen bij 
de eerste stedenbouwkundige vergunning. 

 
Aanduiding Recht van doorgang: ter hoogte van de aanduiding moet toegang gegeven worden tot de naastliggende percelen. De 
ligging is indicatief weergegeven. De exacte ligging wordt bepaald door de inrichting ter plaatse. 
 
Aanduiding A: de gevels palende aan de zone voor openbaar nut en/of de zone voor plaatselijke ontsluiting, moeten met dezelfde 
zorg, architectuur en materialen afgewerkt worden als een voorgevel.  Per perceel is maximaal één garagepoort toegestaan.  Blinde 
gevels zijn ten opzichte van deze zones niet toegelaten. 
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Artikel 13 Zone voor wegen 

 
Bestemmingsvoorschriften  

 Doorgaand en plaatselijk verkeer 

 Groenvoorziening 

 Voet- en fietspaden 

 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

De zones in dit plan aangeduid voor openbare wegen zullen in zoverre zij nog niet tot de openbare wegen behoren, hierbij ingelijfd 

worden door afstand of door onteigening. 

 

Alle gebouwen en constructies die behoren tot de normale uitrusting van de publieke ruimte, zoals kunstwerken, schuilhuisjes, infor-

matieborden, kiosken, zitelementen, … zijn in deze zone toegelaten. Langs alle wegen kunnen beplantingen en hoogstambomen 

voorzien worden. Parkeren is in deze zone toegelaten. 

 

De inrichting van de wegen gebeurt conform de ontwikkelingsperspectieven en inrichtingsprincipes zoals voorzien in het provinciaal 

en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 

 

Artikel 14 Zone met pleinfuncties 

 
Bestemmingsvoorschriften  

Deze zone vormt het hart van de dorpskern. Ze heeft een belangrijke verblijfsfunctie door haar ligging, het is een overwegend verhar-
de ruimte die plaats moet bieden aan doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer, parkeren, voet- en fietspaden, groenvoorziening, terras-
sen, evenementen, ….  

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

De hele zone wordt benaderd als één ruimtelijk geheel en wordt zodanig ingericht dat er een aangename en veilige verblijfsruimte 
ontstaat waarbij in de eerste plaats aandacht gaat naar de voetganger en de fietser. Het autoverkeer is in deze ondergeschikt.  
Alle gebouwen en constructies die behoren tot de normale uitrusting van de publieke ruimte, zoals kunstwerken, schuilhuisjes, infor-
matieborden, kiosken, zitelementen, … zijn in deze zone toegelaten. Op het kerkplein is bebouwing toegelaten met een maximale 
oppervlakte van 200m² in functie van publieke functies zoals bvb toeristische dienst, torenmuseum, … 
Er zal gebruik gemaakt worden van hoogstammige bomen. 
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Artikel 15 Zone voor plaatselijke ontsluiting 

 
Bestemmingsvoorschriften  

Publieke wegen ter ontsluiting van de aanpalende percelen. Fietsers en voetgangers zijn te allen tijde toegelaten, gemotoriseerd ver-
keer is enkel uitzonderlijk toegelaten. Groenvoorzieningen zijn toegelaten. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Bebouwing is niet toegelaten, constructies die behoren tot de normale uitrusting van de publieke ruimte, zoals kunstwerken, schuil-
huisjes, informatieborden, kiosken, zitelementen, … zijn wel toegelaten. Voor de verhardingen worden duurzame waterdoorlatende of 
kleinschalige materialen gebruikt.  
In de zone ten opzichte van de zone voor openbaar nut 01, is het gebruik van hoogstammige bomen verplicht. 
 

 

Artikel 16 Zone voor voetpaden 

 
Bestemmingsvoorschriften  

Voet- en fietspaden  

Groenvoorziening 
 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

De zones in dit plan aangeduid voor voetpaden zullen in zoverre zij nog niet tot de openbare wegen behoren, hierbij ingelijfd worden 

door afstand of door onteigening. 

Deze paden zijn enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers en zorgen voor de doorloopbaarheid van het centrum voor de lang-

zame weggebruiker. 

Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende of kleinschalige materialen.  

Bebouwing is niet toegelaten. 
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Artikel 17 Zone voor privaat weg 

 
Bestemmingsvoorschriften  

Private weg ter ontsluiting van de aanpalende percelen. Fietsers en voetgangers zijn ten allen tijde toegelaten, gemotoriseerd verkeer 
is enkel uitzonderlijk toegelaten. In geval van private weg zijn de respectievelijke eigenaars verplicht doorgang te verlenen aan de 
aanpalende eigenaars. 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Bebouwing is niet toegelaten. Voor de verhardingen worden duurzame waterdoorlatende of kleinschalige materialen gebruikt.  
 
 

 

Artikel 18 Voetganger- en fietsontsluiting 

 
Bestemmingsvoorschriften 

Fiets- en voetpaden, de exacte ligging wordt bepaald door de inrichting van de zone 

Bebouwing- en inrichtingsvoorschriften 

Een fiets- en voetpad wordt op het bestemmingsplan weergegeven door middel van een holle bolletjeslijn. Deze verbindingen zijn 

indicatief op het bestemmingsplan weergegeven, de exacte ligging wordt bepaald door de inrichting van de onderliggende zones. Dit 

pad is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers en zorgt voor de doorloopbaarheid van het gebied voor de zwakke weggebrui-

ker. 

Verhardingen gebeuren uit duurzame waterdoorlatende of kleinschalige materialen. 
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Artikel 19 Valleigebied 

 De bestemmingsvoorschriften van de grondkleur zijn van toepassing.  
De arcering geeft het eigenlijke valleigebied weer en is in hoofdzaak bebouwingsvrij. In deze zone moet ook aandacht geschonken 
worden aan ruimte voor water, dwz dat er voorzieningen worden getroffen voor de opvang van hemelwater en het voorkomen van 
overstromingen vanuit de waterloop. 
 

 
 

Artikel 20 Te behouden boom 

 De op het plan aangeduide bomen dienen optimaal behouden te blijven en vervangen te worden door dezelfde soort indien zij om 
één of andere reden afsterven. 
 
Volgende beperkte beschermingsmaatregelen worden opgelegd: 

 op alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen moeten alle bomen met hun juiste plaats vermeld worden, evenals de grootte 
van hun kruinprojectie; 

 in elk bestek zowel van wegenis, riolering, waterleiding, elektriciteit dienen de nodige beschermingsmaatregelen genomen te wor-
den. 

 
Algemeen dienen volgende beschermingsmaatregelen toegepast: 

 geen materialen noch machines stapelen binnen de kruinprojectie der bomen; 

 tijdens de bouwwerkzaamheden een afrastering rond de bomen aanbrengen ter bescherming van hun schors, op een afstand 
gelijk aan de kruinprojectie der bomen; 

 geen sleuven, noch bedrading in de lucht, aanbrengen binnen de kruinprojectie; 

 bij eventuele beschadiging: de wonde gladsnijden en instrijken met een beschermings- en ontsmettingsmiddel; 

 geen ondoordachte snoeiingen uitvoeren; 

 geen ophoging of afgraving binnen de kruinprojectie der bomen. 
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