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0. Voorafgaand artikel : Algemene bepalingen 

0.1. Terminologie 
Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder : 

 

Aaneengesloten gebouw 

Gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst. 

Achtergevelbouwlijn 

Grens tussen de bouwstrook en de tuinstrook. 

Bouwvrije voortuinstrook 

Strook grond, met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de uiterste 
voorgevelbouwlijn. 

Bouwvrije zijtuinstrook 

Strook grond, met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel 
en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw, en 
waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende bouwstrook voor 
hoofdgebouwen. 

Dakvenster 

Uit het dakvlak vooruitspringend venster. 

Gegroepeerde bebouwing 

Bebouwingswijze, waarbij kleine groepen van minimum 2 gelijkvormige gebouwen, 
huizenblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken. 

Gekoppelde bebouwing 

Bebouwingswijze, waarbij twee gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op een 
gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen en op éénzelfde bouwlijn, zodat zij een 
harmonisch geheel vormen. 

Groendak 

Een dak dat voorzien is van een drainagemat en begroeiing 

Hok 

Gebouw bestemd voor het onderbrengen van huisdieren zonder handels- of 
bedrijfsdoeleinden. 

Huizenblok 

Groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is 
afgewerkt. 

Kleinbedrijf 

Bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking uit oogpunt van rust en 
hygiëne verenigbaar is met de eisen in een woongebied. Bij de beoordeling van de 
vraag of een inrichting al dan niet als kleinbedrijf kan worden beschouwd, moet 
rekening worden gehouden met de omvang van het bedrijf, dit is zowel met de 
oppervlaktebehoefte als met de omzet en het aantal personeelsleden dat er 
tewerkgesteld wordt, alsmede met de (objectieve) aard van de ongemakken die de 
activiteit meebrengt voor de omgeving. Als kleinbedrijf kan bijv. worden beschouwd een 
kleinschalige drukkerij. 
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De vraag naar de aard van de onderneming stelt zich niet enkel bij zijn eerste 
inplanting, maar kan zich ook stellen naar aanleiding van de beoordeling van de 
toelaatbaarheid van de uitbreiding ervan. Een uitbreiding van een kleinbedrijf kan ertoe 
leiden dat deze niet langer als een kleinbedrijf kan worden beschouwd, zodat de 
uitbreiding binnen het woongebied niet toelaatbaar is. Kleinbedrijven kunnen worden 
toegelaten in het woongebied voor zover ze om redenen van goede ruimtelijke ordening 
niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd en voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Kopgebouw 

Gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan de vrijstaande zijgevel 
als een voorgevel is afgewerkt. 

Nokhoogte  

De hoogte van de daknok tot aan de bovenkant, gemeten vanaf het bestaand natuurlijk 
maaiveld vlak voor de voorgevel. 

Schilddak 

Dak gevormd door 4 schuine dakvlakken. 

Studio 

Een woongelegenheid die niet beschikt over minimum één slaapkamer die afgesloten 
kan worden. 

Uitbouw 

Uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping. 

Uitsprong 

Deel van de gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel. 

Vloeroppervlakte (V) 

De vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de 
zoldering boven het maaiveld uitsteekt.  

1. alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.  

2. bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,50 m.  

3. vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend. 

Voorgevelbouwlijn 

Denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en 
op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij 
hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel. 

Vrijstaande bebouwing 

Bebouwingswijze, waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand 
van de perceelsgrenzen zijn geplaatst. 

Vrijstaande gevel 

Gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd. 

Wolfsdak 

Zadeldak met afgeschuinde nokken. 

Zadeldak 

Dak gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken van gelijke lengte, die in een nok 
samenkomen. 
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0.2. Toepassingsmodaliteiten van de bebouwings-
voorschriften 

Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid voorzien is wat 
de voorgevelhoogte, de dakhelling of de te verwerken materialen betreft, zullen de 
voorgevelhoogte, de dakhelling en het nokpeil, zoals voorzien in de bouwaanvraag 
waarvoor het eerst vergunning wordt afgegeven, voor het gehele huizenblok waarvan 
het vergunde gebouw deel uitmaakt, bindend zijn. 

Alle in zicht blijvende delen van scheidingsmuren zullen afgewerkt worden in dezelfde 
(formaat, kleur) gevelsteen als het bestaande gebouw of bekleed worden met leien in 
horizontale rijen. 

0.3. Algemeen geldende voorschriften 

0.3.1. Dakvensters 

a) Op vrijstaande gebouwen : steeds toegelaten.  
b) Op aaneengesloten gebouwen, kopgebouwen en gekoppelde gebouwen: 

1. gevallen waarin oprichting is toegelaten : 

 op het achterste dakvlak : steeds toegelaten  

 op het driehoekig dakvlak van een schilddak : steeds verboden.  

 op het voorste dakvlak : slechts toegelaten indien de dakhelling 40 graden 
overschrijdt.  

2. plaats van oprichting : op 0,40m uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak 
en op minimum 1m afstand van de scheidsmuren en van de vrijstaande zijgevel. 

3. afmetingen : 

 maximum breedte : 1/3 van de gevelbreedte met een maximum van 3m per 
dakvenster en een onderlinge afstand van tenminste 2 m. 

 maximum hoogte (bovenkant kroonlijst) : de helft van de dakhoogte van het 
hoofdgebouw. 

0.3.2. Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw 

a) Bij aaneengesloten of gekoppelde bebouwing. 
1. Uit de voorgevel : 

 erkers, balkons : maximum uitsprong 0,50m op minimum 2,50m boven 
het trottoirniveau en op minimum 0,50m afstand van het verlengde van 
elke scheidsmuur. In geval een voortuinstrook is voorzien, zijn deze 
uitsprongen toegelaten vanop de begane grond. 

 luifels : maximum uitsprong 1m op minimum 2,50m boven het trottoirniveau.  
2. Uit de vrijstaande zijgevel : alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich 

 niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden. 
3. Uit de achtergevel : 

 terrassen, balkons : maximum uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is 
2m en op minimum 2m afstand van elke perceelsgrens. 

 erkers : uitsprong buiten de strook voor hoofdgebouwen is verboden. 
b) Bij vrijstaande bebouwing: alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in 

een bouwvrije strook bevinden. 
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0.3.3. Autogarages in de bouwvrije zijtuinstrook 

a) Plaatsing 
1. in de tuinstrook: volgens art. 5 

 
2. In de zijtuinstroken : 

 De voorgevel op minimum 5m uit de voorgevelbouwlijn.  

 De achtergevel op een afstand uit de voorgevelbouwlijn die niet groter mag 
zijn dan de diepte van de aanpalende bouwstrook. 

 Een zijgevel op de perceelsgrens of op palen op min. 50 cm van de 
perceelsgrens of op 3 m van de perceelsgrens.  
 

b) Bouwhoogte 
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst : 3m. 
 

c) Gevelmaterialen 

 Gevels: zelfde gevelsteen als het hoofdgebouw. 

 Carports: hout, metaal en pvc. 
d) Dakvorm 

Plat dak. 
 
Nota 
De oprichting overeenkomstig de voormelde voorschriften van een autogarage in de 
bouwvrije zijtuinstrook kan, indien niet op de kaart voorzien, slechts worden 
toegestaan op voorwaarde dat : 
1. De plaatsing op de perceelsgrens van afzonderlijke bijgebouwen in het betrokken 

gebied is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat in de volgende artikelen. 
2. Door de aanvrager en door de eigenaar van het aanpalende perceel, op de 

zijgrens waarvan de autogarage zal worden opgericht, ondertekende verklaring 
wordt voorgelegd waaruit blijkt :  

 dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager.  

 dat het hem bekend is dat, bij de oprichting van een afzonderlijke autogarage 
op zijn perceel, aan hem of zijn rechtverkrijgenden de verplichting zal worden 
opgelegd tot plaatsing ervan op dezelfde bouwlijn. 

0.3.4. Erfscheidingen 

Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de 
openbare weg. Behoudens andersluidende bepalingen in de volgende artikelen:  
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a) in de voortuinstrook : enkel afsluitingen die max. 1m hoog zijn en bestaan uit een 
groene geplastificeerde draadafsluiting met dito palen, al of niet in combinatie met 
een levende streekeigen haag. 

b) in de tuinstrook en in de zijtuin: 
1. bij vrijstaande bebouwing : geen constructies toegelaten, tenzij ofwel een

 groengeplastificeerde draadafsluiting met dito palen, al of niet in combinatie met 
een levende, streekeigen haag, ofwel een houten scheidingswand met een 
maximumhoogte van 2m; 

2. bij gekoppelde of aaneengesloten bebouwing: een afsluitingsmuur in baksteen is 
toegelaten in het verlengde van de scheidsmuur van het hoofdgebouw tot een 
maximumdiepte van 4 m achter de achtergevel en met een maximumhoogte van 
2 m. Een houten scheidingswand is toegelaten met een maximumhoogte van 
2m. 

0.3.5. Hellende op- en afritten 

Zowel in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken als in de tuinstrook verboden. 

0.3.6. Wijziging van het bodemreliëf 

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is een wijziging van het bodemreliëf slechts 
toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het 
trottoirniveau. 

0.3.7. Vellen van bomen 

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegelaten voor zover zulks 
noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van 
toegang tot die gebouwen. 

0.3.8. Niveau van nieuw op te richten of te herbouwen woningen 

Als algemene regel wordt aangenomen dat het vloerniveau van het gelijkvloers niet 
meer mag bedragen dan 2% ten opzichte van de as van de weg of ontworpen weg. 

Bij de beoordeling van de bouwaanvraag zal rekening gehouden worden met de 
bestaande toestand. 

0.3.9. Zonnepanelen 

Fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak en fotovoltaïsche 
zonnepanelen en/of zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak zijn toegelaten. 

0.4. Verkavelingen 
De volgende verkavelingsvergunningen worden opgeheven, met uitzondering van de 
kavelindeling: 

Tabel 1: volledig opgeheven verkavelingsvergunningen 

Verkaveling Datum Ligging 

147/164 3.06.1982 Oelegembaan-Kriekenlaan-Kersenlaan-Appellaan-Perenlaan-Sint 
Jozefstraat 

871.1/94.05 17.10.1994 Bogaereweg-Kersenlaan 

147/0164(02) 2.08.2001 Oelegembaan-Kriekenlaan-Kersenlaan-Appellaan-Perenlaan-Sint-
Jozefstraat 

147/0164(03) 17.09.2004 Kriekenlaan 
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871.2 – 2015.9 15.06.2015 Sint Jozefstraat 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Bogaerevelden” – dossier ZAN169 

 Stedenbouwkundige voorschriften – oktober 2017 11 

Artikel 1. Strook voor gekoppelde en/of vrijstaande 
bebouwing 

(categorie van gebiedsaanduiding: wonen) 

1.1. Bestemming 
Deze strook is bestemd voor vrijstaande en/of gekoppelde ééngezinswoningen met 
inbegrip van zorgwonen. 

Vrije beroepen zijn als complementaire functie van de woonfunctie toegelaten, indien de 
oppervlakte van de complementaire functie niet meer dan 100m² bedraagt en deze zich 
op het gelijkvloers bevindt. 

 

1.2. Inrichting 

1.2.1. Bebouwing 

Bebouwingswijze 

Gekoppeld of vrijstaand 

Profiel 

In geval van gekoppelde bebouwing: 

 
 

Plaatsing van de gebouwen 

a) Voorgevel 
1. Bij gekoppelde bebouwing: op de voorgevelbouwlijn zoals aangeduid op plan. 
2. Bij vrijstaande bebouwing: op de voorgevelbouwlijn of binnen een strook van 3m 

diepte, gemeten vanaf die bouwlijn en ermee evenwijdig. 
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b) Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel 
Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel. 

c) Vrijstaande achtergevel 
1. Bij gekoppelde bebouwing: overeenkomstig het profiel in paragraaf 1.2.1 
2. Bij vrijstaande bebouwing: op minimum 8 m achter de voorgevel, met dien 

verstande dat de afstand tot de achterste perceelsgrens minimum 5 m moet 
bedragen. 

Afmetingen van de gebouwen 

a) Voorgevelbreedte: 
1. Minimale voorgevelbreedte:  

 van kopgebouwen/gekoppelde gebouwen : 6 m 

 van vrijstaande gebouwen : 7 m 
b) Bouwhoogte 

1. van kopgebouwen/gekoppelde gebouwen:  
gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 
overeenkomstig het profiel in paragraaf 1.2.1. 

2. van vrijstaande gebouwen:  

 kroonlijsthoogte: gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de 
kroonlijst of de onderkant van de dakoversteek: max 7 m. 

 bouwhoogte: max. 12m. 
a) Bouwdiepte 

De maximale bouwdiepte is gelijk aan de diepte van de bouwstrook zoals aangeduid 
op het grafisch plan. 

Welstand van de gebouwen 

a) Dakvorm 
1. van kopgebouwen:  

overeenkomstig het profiel zoals in paragraaf 1.2.1. Het dak mag als wolfs- of 
schilddak worden uitgevoerd. Platte daken zijn per bouwblok van 2 gekoppelde 
woningen ook toegestaan. 

2. van vrijstaande gebouwen: 

 ofwel schuin dak met een helling van max. 45 graden. of gebogen dak. Op 
uitbouwen is een plat dak toegelaten; 

 ofwel plat dak met een kroonlijst van: max 7 m. 
Op gelijkvloerse uitbouwen is een plat dak toegelaten. 

b) Materialen 
Voor alle buitengevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt 
van duurzame en esthetische materialen. Bij aanbouw moeten alle zichtbare 
geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens, die niet door een bouwdeel 
worden bedekt, afgewerkt worden met een esthetisch verantwoord materiaal. 

1.2.2. Aanleg van de strook 

De niet-bebouwde delen van de strook worden aangelegd als tuin. 
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1.3. Verkavelingsvoorschriften  

1.3.1. Minimumbreedte van de kavels 

Gemeten op de voorgevelbouwlijn: 

a) voor kopgebouwen: 9 m. 

b) voor hoekgebouwen: 6 m vermeerderd met de breedte van de bouwvrije strook aan 
de zijgevel. 

c) voor vrijstaande gebouwen: 15 m. 

Voor bestaande kavels kan een uitzondering gemaakt worden. 

1.3.2. Minimumdiepte van de kavels 

Gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn: de diepte van de strook voor hoofdgebouwen 
zoals aangeduid op het grafisch plan, vermeerderd met 7 m. 

1.3.3. Vorm van de kavels 

Nieuwe kavelgrenzen zullen zoveel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op 
de rooilijn. 
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Artikel 2. Projectzone voor wonen 

(categorie van gebiedsaanduiding: wonen) 

2.1. Bestemming 
De zone is bestemd voor ééngezinswoningen inclusief zorgwonen, met bijhorende 
tuinen en interne ontsluitingswegen. De oprichting van bijgebouwen in functie van 
autostalplaats, berging of tuinaccommodatie is toegestaan.  

Vrije beroepen zijn als complementaire functie van de woonfunctie toegelaten, indien de 
oppervlakte van de complementaire functie niet meer dan 100m² bedraagt en deze zich 
op het gelijkvloers bevindt. 

De bestemming wordt gerealiseerd volgens een globaal project voor de volledige 
bestemmingszone.De op plan gearceerde zone, die nu in gebruik is als tuin van de 
woningen Kersenlaan 6 t.e.m. 16, kan enkel ontwikkeld worden voor wonen voor zover 
alle percelen in deze gearceerde zone worden opgenomen in het globale woonproject 
voor de volledige projectzone. Zo niet blijven deze gronden in gebruik als tuin en gelden 
hiervoor de voorschriften van art. 5 Tuinstrook. 

De globale projectzone (met inbegrip van de achtertuinen van de woningen Kersenlaan 
6 t.e.m. 16) wordt ingevuld met minimum 35 % sociale woningen. (af te ronden naar 
boven naar een geheel getal) 

Als de projectzone wordt ontwikkeld zonder de achtertuinen van de woningen 
Kersenlaan 6 t.e.m. 16, moet minstens 15 % van het aantal woningen uitgevoerd 
worden als sociale woningen. (af te ronden naar boven naar een geheel getal) 

 

2.2. Inrichting 

2.2.1. Interne wegenis 

In functie van de ontsluiting van woningen kan binnen de zone interne wegenis worden 
aangelegd. 

-  

2.2.2. Bebouwing 

Hoofdgebouwen 
 

Woning-
dichtheid 

minimaal 15 woningen/ha en maximaal 20 woningen/ha 

  

Plaatsing van 
de gebouwen 

Binnen de op het plan aangegeven bestemmingszone, op minimaal 6 meter afstand 
tot de grenzen van de zone 

Afmetingen van 
de gebouwen 

max. 3 bouwlagen (gelijkvloers, eerste verdieping en een bouwlaag onder een 
schuindak); 

nokhoogte max. 12 meter; 

kroonlijsthoogte max. 6m50; 

 

Welstand van 
de gebouwen 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. Bij hellende daken bedraagt de dakhelling max. 45°. 

Materialen 
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Esthetisch en constructief verantwoorde, duurzame materialen. 
 

 

 

2.2.3. Aanleg van de zone 

Alleen het gedeelte dat strikt noodzakelijk als toegang tot de gebouwen wordt 
aangewend en de open terrasaanleg, aansluitend met de woning, mag verhard worden. 

Minstens 30% van de zone moet ingericht worden als openbare groene ruimte. 

 

2.2.4. Parkeren 

Per woning moeten 1,5 parkeerplaatsen bij voorkeur gecentraliseerd en ondergronds 
voorzien worden in het globale project. 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Bogaerevelden” – dossier ZAN169 

 Stedenbouwkundige voorschriften – oktober 2017 16 

Artikel 3. Zone voor gegroepeerde bebouwing 

(categorie van gebiedsaanduiding: wonen) 

3.1. Bestemming 
De zone is bestemd voor de bouw van gegroepeerde ééngezinswoningen, inclusief 
zorgwonen, met bijhorende tuinen. De oprichting van bijgebouwen in functie van 
autostalplaats, berging of tuinaccommodatie is toegestaan.  

Vrije beroepen zijn als complementaire functie van de woonfunctie toegelaten, indien de 
oppervlakte van de complementaire functie niet meer dan 100m² bedraagt en deze zich 
op het gelijkvloers bevindt. 

3.2. Inrichting 

3.2.1. Bebouwing 

Binnen deze zone kunnen gegroepeerde ééngezinswoningen met bijhorende 
bijgebouwen worden opgericht. De minimale woningdichtheid bedraagt 15 won/ha. 
De totale oppervlakte van alle vrijstaande bijgebouwen op één perceel bedraagt 
maximum 10% van de perceelsoppervlakte met een maximum van 75 m².. De aan het 
hoofdgebouw gekoppelde garages maken hier geen deel van uit, maar behoren tot het 
hoofdgebouw. 
 

Plaatsing van de gebouwen 

Hoofdgebouwen 

a) Ten opzichte van de rooilijn van de openbare wegenis: op minimum 8 m. 
b) ten opzichte van de zijperceelsgrens: hetzij op minimum 3m van de 

zijperceelsgrens, hetzij op de zijperceelsgrens in geval van gegroepeerde 
bebouwing. 

c) ten opzichte van de achterperceelsgrens: op minimum 10m van de achterste 
perceelsgrens. 

Vrijstaande bijgebouwen 

a) plaatsing van voorgevel ten opzichte van het hoofdgebouw: op minimum 10 m 
achter de achtergevelbouwlijn van het hoofdgebouw. 

b) plaatsing van zij- en achtergevel ten opzichte van de perceelsgrens: hetzij op 1m 
van de perceelsgrens hetzij op de perceelsgrens mits akkoord van de aanpalende 
eigenaars. 

Bijgebouwen (garages, carports) gekoppeld aan het hoofdgebouw 

a) plaatsing van voorgevel ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw: op 
minimum  5 m. 

b) plaatsing van achtergevel: niet dieper dan de maximale achtergevelbouwlijn van de 
woning. 

c) plaatsing van zijgevels ten opzichte van de perceelsgrens: hetzij op minimum 3m 
van de perceelsgrens, hetzij op de perceelsgrens in geval van gegroepeerde 
bebouwing. 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Bogaerevelden” – dossier ZAN169 

 Stedenbouwkundige voorschriften – oktober 2017 17 

Afmetingen van de gebouwen 

Hoofdgebouwen 

Bouwhoogte 

a) Tot op een bouwdiepte van 9m: 
- Kroonlijsthoogte: max. 6,5m 

b) Op een bouwdiepte tussen 9m en 13m stemt de bouwhoogte maximaal overeen met 
de kroonlijsthoogte van de voorgevel. Op een bouwdiepte tussen 13 m en 15 m: 
max. 3,5 m. Per bouwblok zijn ook platte daken toegestaan. 

Bouwdiepte 

Minimum 9m en maximum 15m  

Dakvorm 

Hellende daken met een maximale dakhelling van max. 45°, met de nok evenwijdig aan 
de rooilijn. 

Dakbasis: 9m. 

Vrijstaande bijgebouwen 

Bouwhoogte 

Maximum 3m 

Bouwdiepte  

Vrij, voor zover de maximale oppervlakte en de inplanting worden gerespecteerd. 

Dakvorm 

a) vrijstaande bijgebouwen met een zijgevel op de perceelsgrens: enkel plat dak 
b) voor overige bijgebouwen: platte en schuine daken met een maximum helling van 

35° 

Materialen 

Voor alle buitengevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt van 
duurzame en esthetische materialen. 

Bij aanbouw moeten alle zichtbare geveldelen, op de gemeenschappelijke 
perceelsgrens, die niet door een bouwdeel worden bedekt, afgewerkt worden met een 
esthetisch verantwoord materiaal. 

3.2.2. Aanleg van de zone 

Het niet-bebouwde perceelsgedeelte dient als tuin te worden ingericht en gehandhaafd. 

Verhardingen en tuinaccommodatie 

Maximaal 60% van de niet-bebouwde oppervlakte van een perceel (met een maximum 
van 80m²) mag worden ingericht met open zwembaden, tuinaccommodatie en 
verhardingen in functie van tuinpaden en terrassen voor zover de afwatering gebeurt 
naar de niet verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er gebruik gemaakt wordt 
van waterdoorlatende materialen. Bovendien zijn er in de bouwvrije voortuinstrook enkel 
verhardingen toegestaan in functie van het verlenen van toegang. 

Zwembaden: max. 2 m diep en op te richten op min. 2 m uit de perceelsgrenzen. 

3.3. Verkavelingsvoorschriften 

Minimumbreedte kavels 

Gemeten op de voorgevelbouwlijn: 

a. Gekoppelde bebouwing: 9m;  
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b. Aaneengesloten bebouwing: 6m; 

c. Kopgebouwen: 9m. Bij een kopgebouw op de hoek met de Oelegembaan mag de 
perceelsbreedte op de voorgevelbouwlijn beperkt worden tot 6,75m. 

De kavelbreedten moeten zodanig zijn dat zij de bebouwing, overeenkomstig de 
onderhavige voorschriften, van de in de omgeving liggende percelen of de afwerking 
van een huizenblok met een kopgebouw niet in het gedrang brengen.  

Minimumdiepte van de kavels 

33 m 

3.3.1. Vorm van de kavels 

Nieuwe kavelgrenzen zullen zoveel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op 
de rooilijn.  
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Artikel 4. Voortuinstrook 

(categorie van gebiedsaanduiding: wonen) 

4.1. Bestemming 
Voortuin. 

4.2.  Aanleg van de zone 
Na de oprichting van het hoofdgebouw dient de strook als tuin te worden aangelegd en 
als dusdanig gehandhaafd.  

Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend 
mag worden verhard. Verhardingen moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatende 
materialen ofwel met stenen met waterbufferend vermogen. De opvang van hemelwater 
in een wadi of afloop naar een ondergronds infiltratiebekken, beek/gracht of vijver is 
toegelaten. 

Indien geen garage of doorgang tot garage in het hoofdgebouw voorzien is, is het 
stallen van wagens in deze strook verboden. 

4.3. Bijzondere bepalingen 

Vrije beroepen 

Bij de vestiging van een vrij beroep is het parkeren in de voortuinstrook toegelaten, 
onder volgende voorwaarden 

 de parkeerplaatsen dienen in het groen ingeplant te worden, zodoende dat de 
geparkeerde voertuigen ingebufferd worden (op het perceel zelf) naar de 
naastliggende percelen; 

 bij het beëindigen van het vrij beroep dienen de parkeerplaatsen opgebroken en 
opnieuw aangelegd te worden als tuin. 
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Artikel 5. Tuinstrook 

(categorie van gebiedsaanduiding: wonen) 

5.1. Bestemming 
Deze strook dient als tuin voor bewoners en moet als dusdanig worden aangelegd en 
gehandhaafd. 

5.2. Inrichting 

5.2.1. Bebouwing 

Bergplaatsen waarvan de gezamenlijke oppervlakte 10% van de perceelsoppervlakte 
niet overschrijdt en met een max. van 75 m². 

Plaatsing van de gebouwen 

a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw. 
Op minimum 10m uit de achtergevelbouwlijn.  

Overige gevels. 
Hetzij op de perceelsgrens, hetzij op minimum 1m afstand ervan voor constructies 
die max. 40m² groot zijn, hetzij op min. 3 m voor constructies die groter zijn dan 40 
m². 

Bouwhoogte 

Gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen : maximum 3m. 

Welstand 

a) Dakvorm van de gebouwen 
1. geplaatst op de perceelsgrens : plat dak 
2. overige : plat dak of schuin dak met maximumhelling van 35 graden.  

b) Materialen 
Voor alle buitengevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt 
van duurzame en esthetische materialen. 

Zwembaden 

In afwijking op voorgaande bepalingen zijn zwembaden van max. 75 m² toegestaan 
onder de volgende voorwaarden: 

 met een maximale diepte van 2 m; 

 op te richten op minimum 2 m uit de perceelsgrenzen. 

5.2.2. Aanleg van de strook 

Het niet bebouwde gedeelte dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig 
gehandhaafd. Alleen het gedeelte dat strikt noodzakelijk als toegang tot de gebouwen 
wordt aangewend en de open terrasaanleg aansluitend bij de woning mag verhard 
worden. Het terras heeft een maximale oppervlakte van 50m². 

Verhardingen zijn uit te voeren in: 

1. ofwel waterdoorlatende materialen; 

2. ofwel stenen met waterbufferend vermogen; 
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3. ofwel in niet-waterdoorlatende materialen waarbij het hemelwater infiltreert naast de 
verharding of afloopt in een wadi of afloopt naar een beek/gracht/vijver of 
ondergronds infiltratiebekken. 
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Artikel 6. Groene ruimte 

(categorie van gebiedsaanduiding: overig groen) 

6.1. Bestemming 
Groene ruimte. 

Wandelwegen. 

6.2. Inrichting 

6.2.1. Bebouwing 

Geen bebouwing toegelaten 

6.2.2. Aanleg van de zone 

De zone dient als groene ruimte ingericht te worden met streekeigen hoogstammige 
bomen en heesters. 
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Artikel 7. Openbare wegenis 

(categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur) 

7.1. Bestemming 

Hoofdbestemming 

Wegenis met een openbaar karakter. 

Nevenbestemming 

Groenelementen. 

Parkeervoorzieningen. 

Constructies, bouwwerken en technische infrastructuur die nodig zijn voor het goed 
functioneren van het verkeersgebeuren en in functie van nutsvoorzieningen. 

7.2. Bebouwing 
Binnen deze zone worden geen andere gebouwen, bijgebouwen of bouwwerken 
toegelaten dan deze die hierboven worden vermeld. 
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Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van …. 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad, 

 

 

 

Annick Smeets       Richard Bastanie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten  

gemeentehuize werd neergelegd ter inzage van het publiek tijdens het openbaar  

onderzoek van 17 mei 2010 tot 16 juli 2010. 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De Burgemeester, 

 

 

 

 

Annick Smeets       Luc Van Hove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van …. 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad, 

 

 

 

Annick Smeets       Richard bastanie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


