
 

 

 

 

 

  

 

 

Aldus gedaan in zitting van  16-06-2020 

  

(get) Patricia Willems (get.) Katrien Partyka 

algemeen directeur burgemeester 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

 

  Art. 279 – 280 – 281 DLB 

  Besluit burgemeester dd. 07-05-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Willems       Bram Delvaux 

Algemeen directeur      schepen van ruimtelijke ordening 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16-06-2020 

 een beslissing genomen over uw vergunningsaanvraag in toepassing van het decreet van de 

omgevingsvergunning en het besluit tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. 

 

 

De plannen in bijlage maken deel uit van de beslissing. 

 

Referentie omgevingsloket OMV_2019158540 

Referentie gemeente OMV/2019/00446/VK 

Projectnaam Verkaveling in 1 lot 

Ligging Houtemstraat(SMH) 505 te 3300 Tienen 

kadasternummer Afdeling 24102, sectie B, perceel 368B2, 368E2, 368G2, 

368H2, 368K2, 382A 
 

 










 


Aangepaste voorschriften verkaveling OMV/2019/00446/VK 


 


Referentie omgevingsloket OMV_2019158540 


Projectnaam Verkaveling in 1 bouwlot 


Ligging Houtemstraat 505 te 3300 Tienen 


Afdeling 24102, sectie B, perceel 368B2, 368E2, 


368G2, 368H2, 368K2, 382A 


 


 


 


Voorschriften kavels 


Kavel Toelichting Voorschrift 


 De inplanting is in die 


hoedanigheid opgesteld dat 


de privacy en het 


grondgebruik zo efficiënt 


mogelijk is waarbij de 


mogelijkheid er in bestaat te 


parkeren voor of in of de 


woning. 


 


De configuratie van lot 1 werd aangepast in rood op plan. 


De inplanting werd grafisch aangegeven op plan. De voorgevellijn 


situeert zich op 8m uit de voorste perceelsgrens, zoals aangegeven op 


plan. De bouwdiepte bedraagt max. 10,40 m en zoals aangegeven in 


donker grijze tint op plan. 


Zijdelingse bouwvrije strook van min. 3m 


 


 Men moet de mogelijkheid 


hebben om het perceel af te 


sluiten. Maar er zal altijd een 


recht van doorgang naar het 


achterliggende erf zijn voor 


lot 2. 


Vooraan maximaal 80cm hoog (muren en/of hagen). Doorzichtige 


draadafsluitingen/hekwerken mogen tot 2m hoog. De afsluiting 


vooraan is evenwel niet verplicht. 


Zijtuin en achtertuin : draadafsluitingen/hekwerk tot 2m hoog. Lot 2 


heeft wel steeds recht van doorgang over dit perceel. 


 Om de inkijk en privacy te 


vrijwaren. 


Geen terrassen op gebouw toegelaten. 


 Verhardingen zijn toegelaten 


mits de verordeningen 


inzake hemelwaters & nbsp 


worden nageleefd. 


  


Verhardingen moeten 


beperkt blijven tot max. een 


terras van 25 m² achter het 


gebouw waarbij het niveau 


van het natuurlijk maaiveld 


zoveel mogelijk 


gerespecteerd zal worden. 


Alle verhardingen blijven 


beperkt tot deze strikt 


noodzakelijke rond de 


woning. In de achtertuin zelf 


zijn geen noemenswaardige 


verharde oppervlakten 


toegelaten. 


 


Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen 


toegelaten (max. 25 m²) mits ze afwateren naar de tuin en een 


onmiddellijke bezinking mogelijk is of aangesloten zijn op een 


infiltratiestructuur of aanwendbaar voor hergebruik. 


 


 







 Deze kroonlijsthoogte sluit 


aan met die in de directe 


omgeving. 


 


Er wordt gekozen voor een 


zadeldak. 


Bouwhoogte onder de kroonlijst bedraagt max. 4,80 meter t.o.v. de 


gemiddelde maaiveldhoogte ter hoogte van de voorgevellijn. 


  


 


Het dak heeft een hellingsgraad van 35°.  


Vrije geveloppervlakten worden steeds kwaliteitsvol afgewerkt. 


 


 Er wordt aangebouwd tegen 


de aanpalende gevel 


 


halfopen bebouwing. 


 De niet verharde 


oppervlakten krijgen een 


volwaardige groene invulling 


tevens dienstig als 


afwateringszone voor de 


verharde oppervlakten.  


Groenaanplantingen worden 


zoveel mogelijk behouden of 


hersteld. 


 


Verhardingen zijn toegelaten 


mits de verordeningen 


inzake hemelwaters & nbsp 


worden nageleefd. 


  


De niet bebouwde 


zijtuinstrook is uitsluitend in 


gebruik als tuin aangevuld 


met eventueel verzoenbare 


infrastructuur zoals een 


tuinpad of inrit. 


 


Minimum 60% van de voortuin krijgt een groen en onverhard karakter. 


Tussen de rooilijn en de rijweg blijft de hoogte van hagen en 


struikgewas beperkt tot 80cm zodat de zichtbaarheid / 


verkeersveiligheid bij het uitrijden gegarandeerd blijft. Hagen kunnen in 


de scheiding mits akkoord van de aanpalende . In het andere geval op 


50cm. De hoogte is beperkt tot 2m 


 


 


 


 


In de zijtuinstrook kan een oprit of pad worden aangelegd mits het 


gebruik van een waterdoorlatende verharding. 


De overgang naar het oorspronkelijke peil / rijweg in de tuin gebeurt 


met een hellingsgraad van max. 30° 


 De woning zal opgericht 


worden in een combinatie 


van nieuwe en traditionele 


materialen waarbij een 


hedendaagse vormgeving de 


vernieuwing accentueert 


evenwel met respect en in 


harmonie met het bestaande 


karakter van de lokale 


woonkorrel. 


 


De woning zal worden opgericht met degelijke en gebruikelijke 


materialen zoals metselwerk, beton, hout, metaal of andere met oog 


voor ecologie en duurzaamheid. 


  


GEVELMATERIALEN 


Alle constructies worden opgetrokken in materialen die esthetisch 


verantwoord zijn en waarvan de duurzaamheid gekend is. De 


combinatie van nieuwe en traditionele materialen zijn toegestaan voor 


zover zij een samenhangend geheel vormen met de omgeving als 


tussen de nieuwbouwwoningen onderling. 


 


 De te verkavelen oppervlakte 


is gelegen in het landelijk 


woongebied en komt in 


aanmerking voor één 


bouwkavel voor woningen in 


open verband. De max. 


bebouwbare oppervlakte op 


De max. bebouwbare diepte bedraagt zowel op het gelijkvloers als op 


de verdieping 10m40. Rekening houdend met de totale kavelbreedte 


bedraagt de max. bebouwbare breedte ter hoogte van de voorste 


bouwlijn 7m90  


 


 


 







de betrokken kavel werd op 


plan afgebakend in een 


donker grijze tint waarbij het 


de max. bouwdiepte en 


breedte op maaiveldniveau 


aangeeft. 


De max. bebouwbare 


oppervlakte op het lot 


bedraagt  ca. 82m². 


 


 


 In de achtertuin zijn zaken 


die tot de normale 


tuinuitrusting behoren zoals 


tuinornamenten, een 


barbecue, speeltoestellen, 


een sier/zwem/vijver, 


rotstuintje, enz. … 


toegelaten. 


 


Door de geringe omvang van 


de achtertuin en de 


erfdienstbaarheid van 


doorgang is het niet 


wenselijk om losstaande 


bijgebouwen in de tuin te 


plaatsen. 


 


De niet bebouwde delen zijn uitsluitend in gebruik als tuin met 


eventueel een verzoenbare infrastructuur zoals tuinpaden,  zwembad 


of vijver, tuinornamenten. 


 


 


 


 


 


 


Losstaande bijgebouwen zijn niet toegelaten 


  Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten 
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