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Achterbouwlijn : De grens tussen de strook voor bebouwing en de strook voor tuinen. 
Aan het wonen verwante 
voorzieningen : 

Onder aan het wonen verwante voorzieningen wordt verstaan, kleinschalige functies die 
een onderdeel uitmaken van een woningbouwtypologie bv. ‘thuis’kantoren, kapsalon, 
tandarts,… alsook aan het landelijk wonen verwante activiteiten zoals thuisverkoop van 
hoeveproducten, bed & breakfast,… 

Bijgebouw : Een bijgebouw telt één bouwlaag en kan aanleunend aan het hoofdgebouw of vrijstaand 
voorkomen op het perceel. 

Bouwblok : Een geheel van al of niet bebouwde terreinen, begrensd door openbare verkeerswegen 
in de openlucht of door natuurlijke scheidingen. 

Bouwlaag : 
 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. Bij de aanduiding 2+1 bouwlagen 
wordt met 1 wel de onderdakse bouwlaag bedoeld. 

Bouwvrije voortuinstrook : Een strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevel of 
voorgevelbouwlijn. 

Bouwvrije zijtuinstrook :  Een strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel 
en de vrijstaande zijgevel van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan 
die van de aanpalende strook voor de hoofdgebouwen. 

Duowoning : Is een woonhuis bestaande uit 2 bouwlagen al of niet met hellend dak, waar maximum 2 
gezinnen mogen wonen, al of niet met afzonderlijke toegang. In geval van een hellend 
dak kan het dakvolume enkel worden ingericht ten behoeve van een extra slaapruimte 
als uitbreiding van de woongelegenheid op de verdieping. In geen geval mag de ruimte 
onder het dak ingericht worden als een derde volwaardige wooneenheid. 

Gegroepeerde bebouwing : Bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige open en/of (half)open 
gebouwen worden afgescheiden door bouwvrije zijstroken. 

Gemene muur : Gemeenschappelijke muur op de perceelsgrens waar tegenaan wordt gebouwd. 
Gesloten bebouwing : Bebouwingswijze waarbij een gesloten gevelwand wordt gevormd zonder bouwvrije 

zijstroken. 
Grondoppervlakte : Oppervlakte van een gebouw, inclusief buitenmuren 
Halfopen bebouwing :  Bebouwingswijze waarbij twee gebouwen een harmonisch geheel vormen, met 

aaneengesloten voorgevels en waarvan de vrijstaande gevels afgewerkt worden als 
kopgevels (gekoppelde bebouwing). 

Hoogstam : Bestaande boom met een stamomtrek van minimaal 50 cm gemeten op 1 m. boven het 
maaiveld. 

Inpandig : Inwendig in het bouwvolume, gesloten of open van aard (bv. een dakterras). 
Bijvoorbeeld een erker, of uitkragend balkon is niet inpandig. 

Kroonlijst : Het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak. 
Kroonlijsthoogte : Wordt gemeten van het maaiveld tot de onderkant van de kroonlijst. 
Open bebouwing : Een gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de 

perceelsgrenzen zijn geplaatst. 
Plat dak : Een dak, dat een gebouw afdekt en een helling heeft die kleiner is dan of gelijk is aan 

10%. 
Rooilijn : De grens tussen openbaar domein en privaat domein. 
Tuinstrook : Gedeelte van een perceel gelegen achter het hoofdgebouw. 
Voorbouwlijn : De grens tussen de strook voor bebouwing en de voortuin of de wegenis. 
Voortuin : Gedeelte van het perceel gelegen tussen de zone voor wegenis en de voorgevel en 

tussen de zijgevels en de zijdelingse perceelsgrenzen. 
Verdiepingshoogte : 
 

De verdiepingshoogte is het hoogteverschil tussen de vloerpas van de betreffende 
bouwlaag en de vloerpas van de bouwlaag die zich erboven bevindt.  
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Wachtgevel : Gemene muur op de zijdelingse perceelsgrens waar tegenaan wordt gebouwd. 
Zone : Het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel 

dat voor een bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 
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Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen 
Bestaande vergunde en vergund geachte bebouwing die de voorgeschreven afmetingen en volume overschreden heeft bij 
goedkeuring van dit RUP, kan deze behouden, ook bij (ver)nieuwbouw. Uitbreidingen zijn evenwel niet mogelijk. 
 
Nieuwe wegenis 
Nieuwe wegenis kan steeds voorzien worden ter ontsluiting van woonontwikkelingen in binnengebieden en het verlenen van 
erftoegang. Uitgezonderd zone voor recreatie, openbaar groen. 
 
Waterbeheer 
In functie van duurzaam waterbeheer en ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale vigerende regelgeving 
betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater toegepast te worden. 
 
Opheffen goedgekeurde BPA’s en RUP’s 
Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bosmolens’ worden volgende BPA’s en RUP’s met 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften volledig opgeheven: 
- BPA 3 Negenhoek-Bosmolens (KB 16/06/1659 – KB 04/06/1974 – MB 12/09/1988 – MB 27/10/2000); 
- BPA Rustoord (KB 06/12/1977 – MB 05/10/1988 – MB 23/05/2000); 
- Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven (MB 23/10/2003). 
 
Opheffen goedgekeurde verkavelingen 
Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bosmolens’ worden alle goedgekeurde verkavelingen 
gelegen binnen het plangebied opgeheven, met uitzondering van de verkaveling ‘Platteeuw’ aan de Odiel Spruyttestraat, 
goedgekeurd op 23 mei 2006 met referentie 36008/20487/V/2005/8. Deze verkaveling wordt niet opgeheven. 
 
Bundelen GSM-apparatuur 
De stedenbouwkundige aanvragen betreffende het plaatsen van GSM-masten zullen steeds getoetst worden aan de 
mogelijkheid of deze constructies niet gebundeld kunnen worden ingeplant met mogelijke andere masten in het plangebied. 
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§1: bestemming 
De zone is bestemd voor: 

• ééngezinswoningen, meergezinswoningen en appartementen; 

• handel, horeca, diensten, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen; 

• bestaande vergunde of vergund geachte lokale bedrijven, op schaal van de woonomgeving, kunnen dezelfde 
afmetingen en volume behouden, ook bij (ver)nieuwbouw; 

• opslagplaatsen, werkplaatsen en niet hinderlijke ambachtelijke activiteiten indien deze verenigbaar zijn met de 
woonfunctie  en de onmiddellijke omgeving. 

 
§2: Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Enkel een gesloten, gegroepeerde en halfopen bebouwingsvorm wordt toegelaten. 
De voorgevel en dakvorm dient afgestemd te worden op de aanpalende bebouwing. Bij beoordeling van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning zal de aansluitingsvorm getoetst worden op: 
• De wijze waarop een kwalitatieve aansluiting wordt gemaakt met de aanpalende voorgevels en dakvormen, met 

bijzondere aandacht in geval van verspringende en/of afwijkende voorgevels en dakvormen; 
• De bijdrage van de gevelopbouw tot een kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning. 
• Bij halfopen bebouwing minimum 3,00 meter afstand te houden van de zijdelingse perceelsgrenzen, met uitzondering in 

geval van het plaatsen van een carport. Deze mag tot tegen de perceelsgrens gebouwd worden. 
 
Afmetingen van de bebouwing: 
• Aantal bouwlagen en kroonlijsthoogte: 

 
Hoofdgebouw : max. 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan het dakvolume als één volwaardige extra 

 bouwlaag ingericht worden. In deze extra bouwlaag is één woongelegenheid per 5,00 meter 
 gevelbreedte toegelaten, waarbij in het eventuele duplexgedeelte enkel slaapvertrekken en 
 aanhorigheden zijn toegelaten. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 
 3,00 meter en maximaal 4,00 meter hoog te zijn 

Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen : maximum 1 bouwlaag, met een maximum van  3,00 m kroonlijsthoogte op 
  die plaatsen waar aanpalende perceelsdelen niet bebouwd zijn (bv. 
  tuinen). Deze hoogte mag toenemen onder een hoek van 45° tot een 
  maximale nokhoogte van 5,00 meter (nok evenwijdig met de  
  zijperceelsgrenzen). Op plaatsen waar de aanpalende perceelsdelen reeds 
  bebouwd zijn en op voorwaarde dat geen hinder wordt veroorzaakt mag 
  de kroonlijsthoogte 4,00 meter bedragen.  

• Perceelsbezetting: 
Onafhankelijk van de grootte van de percelen mag voor alle percelen tot 500m² worden bebouwd. Voor percelen groter 
dan 500m² mag maximum 75% worden bebouwd. Indien voor sommige percelen bij toepassing van de 75%-regel blijkt 
dat hierdoor minder dan 500m² mag bebouwd worden dan vervalt de 75%-regel en mag er tot een maximum van 500m² 
worden gebouwd.  
De bouwdiepte op de verdieping is max.15 m. 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
 Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15m bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient vermeden 

te worden door de afwerking in muren; 
• Verhardingen: 

Indien de zone achter het hoofdgebouw wordt verhard als garage en/of parking, dient dit in waterdoorlatende materialen 
te gebeuren. 

• Garages: 
Het voorzien van een garage of garagetoerit in de voorgevel is toegelaten. 
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• Afsluitingen: 
Afsluitingen in de voortuin worden toegestaan in metselwerk of levende hagen al of niet in combinatie met palen en 
draad. De maximum hoogte bedraagt 1,20m. 
In de zij-of achtertuin is de hoogte maximum 2,60m. 

• Reclame: 
Het aanbrengen van reclame is vergunningsplichtig. Reclame is mogelijk binnen de volgens de stedenbouwkundige 
voorschriften toegelaten volumes. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van de inrichting, het 
beroep, de handel of de activiteit uitgeoefend in het gebouw. Steeds op de voorgevel en op minimum 0.50 m. van de 
zijgevel of zijdelingse perceelsgrens. Indien deze verlicht worden dient ervoor gezorgd te worden dit geen hinder 
veroorzaakt voor aanpalende bebouwing (bv. bij neonverlichting). 
Uithangborden op de gevelvlakken: 
De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de rooilijn bedraagt 0.30 m. Steeds op minimum 2.50 m. van 
het maaiveld. 
Uithangborden haaks op de gevelvlakken: 
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximum 1 m². De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de 
rooilijn bedraagt 0.60 m. Steeds op minimum 2.50 m. van het maaiveld. 
 

Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te kiezen. De overgang op de bestaande dakvolumes van de aanpalende moet op een harmonieuze 
wijze gebeuren en straatbeeldondersteunend zijn. 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee 
contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te worden ingepast ten 
opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen. Dezelfde kwalitatieve zorg dient aangewend te worden voor 
de daken van de bijgebouwen en de eventueel voorziene dakterrassen en daktuinen. 

 
§3 Beheer 
Indien het profiel van een nieuwbouw of uitbreiding kleiner of groter is dan het het bestaande profiel van de aanpalende 
bebouwing, dient de bouwheer het resterende of bijkomende profiel van de gemeenschappelijke zijgevel met de aanpalende 
bebouwing af te werken in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
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§1 bestemming 
Deze zone is bestemd voor: 

• Ééngezinswoningen, meergezinswoningen en appartementsbouw; 

• Handel, horeca, diensten, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen; 

• Bestaande vergunde of vergund geachte lokale bedrijven, op schaal van de woonomgeving, kunnen dezelfde afmetingen 
en volume behouden, ook bij (ver)nieuwbouw; 

• Opslagplaatsen, werkplaatsen en niet hinderlijke ambachtelijke activiteiten indien deze verenigbaar zijn met de 
woonfunctie  en de onmiddellijke omgeving. 

 
§2 Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Zone voor open, halfopen en gegroepeerde bebouwing. 
Nieuwe bebouwing en uitbreidingen dienen uitgelijnd te worden volgens de aanpalende bebouwingswijzen. Bij overgang van 
bebouwingswijzen (bv. perceel links gesloten, perceel rechts vrijstaande bebouwing) dient d.m.v. een halfopen 
bebouwingswijze een overgang gemaakt te worden. 
Voor nieuwe bebouwing en/of uitbreidingen dienen: 
• Bij open bebouwing, minstens 3,00 meter van beide zijperceelsgrenzen afstand te houden; 
• Bij halfopen bebouwing, minstens 3,00 meter van een zijperceelsgrens afstand te houden; 
• Dient minstens 5,00 meter afstand gehouden te worden van de achterperceelsgrens. 
Afmetingen van de bebouwing: 
• Kroonlijsthoogte: 

Hoofdgebouw: max. 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan het dakvolume als 1 volwaardige extra bouwlaag 
 ingericht worden. In deze extra bouwlaag is één woongelegenheid per 5,00 meter gevelbreedte 
 toegelaten waarbij in het eventuele duplexgedeelte enkel slaapvertrekken en aanhorigheden zijn 
 toegelaten. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 3,00 meter en maximaal 4,00 
 meter hoog te zijn. 
 
Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen : max. 1 bouwlaag, met maximum 3,00 meter kroonlijsthoogte. Deze hoogte 
    mag toenemen onder een hoek van 45° tot een maximale nokhoogte van 
    5,00 meter (nok evenwijdig met de zijperceelsgrenzen). 
 

• Perceelsbezetting: 
Onafhankelijk van de grootte van de percelen mag voor alle percelen tot 500m² worden bebouwd. Voor percelen groter 
dan 500m² mag maximum 75% worden bebouwd. Indien voor sommige percelen bij toepassing van de 75%-regel blijkt 
dat hierdoor minder dan 500m² mag bebouwd worden dan vervalt de 75%-regel en mag er tot een maximum van 500m² 
worden gebouwd. 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15m bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient vermeden 
te worden door de afwerking in muren; 

• Garages: 
Het voorzien van een garage of garagetoerit in de voorgevel van de woning is toegelaten. 

• Carports: 
Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning is toegelaten, aan één zijde van de woning, in te planten vanaf de 
voorgevel. Max. 30m², waarvan max. 12m² gesloten en achteraan (berging zonder carport kan niet). Max.  3m hoog en 
aan drie zijden open (tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw). 

• Verhardingen: 
In functie van het bieden van parkeergelegenheid aan bezoekers kan, ten behoeve van handel, horeca, diensten,…, de 
zone tussen rooilijn en bouwlijn verhard worden mits waterdoorlatende materialen te gebruiken, tenzij sectorale 
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wetgeving anders bepaalt. 
Bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal de aanvraag beoordeeld worden op: 
- de mate waarin de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd (bv. inzake in- en uitritten versus fietsverkeer in de 

Meensesteenweg) 
- de mate waarin wordt bijgedragen tot een kwalitatief straatbeeld (bv. inzake groenvoorzieningen, e.d.) 

• Afsluitingen: 
Afsluitingen in de voortuin worden toegestaan in metselwerk of levende hagen al dan niet in combinatie met palen en 
draad en met een max. hoogte van 1,20m. In de zij-of achtertuin is de hoogte max. 2,60m. 

• Reclame: 
Het aanbrengen van reclame is vergunningsplichtig. Reclame is mogelijk binnen de volgens de stedenbouwkundige 
voorschriften toegelaten volumes. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van de inrichting, het 
beroep, de handel of de activiteit uitgeoefend in het gebouw. Steeds op de voorgevel en op minimum 0.50 m. van de 
zijgevel of zijdelingse perceelsgrens. Indien deze verlicht worden dient ervoor gezorgd te worden dit geen hinder 
veroorzaakt voor aanpalende bebouwing (bv. bij neonverlichting). 
 
Uithangborden, reclamevlaggen op de gevelvlakken: 
De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de rooilijn bedraagt 0.30 m. Steeds op minimum 2.50 m. van 
het maaiveld. 
 
Uithangborden, reclamevlaggen haaks op de gevelvlakken: 
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximum 1,00 m². De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de 
rooilijn bedraagt 0.60 m. Steeds op minimum 2.50 m. van het maaiveld. 
 
Uithangborden, reclamevlaggen in de voortuinzone: 
zijn toegelaten in de voortuinstrook indien deze maximum 2,00 meter hoog zijn, een oppervlakte van maximum 2m² 
omvatten en niet uitkragen over de rooilijn. Deze mogen in geen geval het straatbeeld domineren door hun opstelling en 
materialisering. 

 
Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te kiezen. De overgang op de bestaande dakvolumes van de aanpalende moet op een harmonieuze 
wijze gebeuren en straatbeeldondersteunend zijn. 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee 
contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te worden ingepast ten 
opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen. 

 
§3 Beheer 
Indien het profiel van een nieuwbouw of uitbreiding kleiner of groter is dan het het bestaande profiel van de aanpalende 
bebouwing, dient de bouwheer het resterende of bijkomende profiel van de gemeenschappelijke zijgevel met de aanpalende 
bebouwing af te werken in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
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§1: bestemming 

• Ééngezinswoningen en duowoningen. Appartementsbouw is verboden; 

• Handel, horeca, diensten, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen; 

• Bestaande vergunde of vergund geachte lokale bedrijven, op schaal van de woonomgeving, kunnen dezelfde afmetingen 
en volume behouden, ook bij (ver)nieuwbouw; 

• Opslagplaatsen, werkplaatsen en niet hinderlijke ambachtelijke activiteiten indien deze verenigbaar zijn met de 
woonfunctie  en de onmiddellijke omgeving. 

 
§2: Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Open, halfopen en gegroepeerde bebouwingsvorm wordt toegelaten. De voorgevel dient aan te sluiten op of moet uitgelijnd 
worden op de aanpalende bebouwing. Bij beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal de 
aansluitingsvorm getoetst worden op: 
• De wijze waarop een kwalitatieve aansluiting wordt gemaakt met de aanpalende voorgevels en dakvormen, met 

bijzondere aandacht in geval van verspringende en/of afwijkende voorgevels en dakvormen; 
• De bijdrage van de gevelopbouw tot kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning. 
Afmetingen van de bebouwing: 
• Kroonlijsthoogte: 

Hoofdgebouw : max. 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan in geval van gelijkvloers + dak (1+1 
 bouwlaag) het dakvolume als 1 volwaardige extra bouwlaag ingericht worden. Bij 2+1 bouwlaag 
 kan dit niet. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 3 m en maximaal 4 meter 
 hoog te zijn. 

Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen : max. 1 bouwlaag, met max. 3 m kroonlijsthoogte waar aanpalende 
 perceelsdelen niet bebouwd zijn (bv. tuinen). Deze hoogte mag toenemen 
 onder een hoek van 45° tot een maximale nokhoogte van 5,00 meter 
 (nok evenwijdig aan de zijperceelsgrenzen). Max. 4 m bouwhoogte waar 
 aanpalende perceelsdelen al bebouwd zijn en geen hinder veroorzaken . 

• Perceelsbezetting: 
Onafhankelijk van de grootte van de percelen mag voor alle percelen tot 500m² worden bebouwd. Voor percelen groter 
dan 500m² mag maximum 75% worden bebouwd. Indien voor sommige percelen bij toepassing van de 75%-regel blijkt 
dat hierdoor minder dan 500m² mag bebouwd worden dan vervalt de 75%-regel en mag er tot een maximum van 500m² 
worden gebouwd. 
De bouwdiepte op de verdieping is max.15 m. 
 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
 Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15m bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient vermeden 

te worden door de afwerking in muren; 
• Verhardingen: 

In functie van het bieden van parkeergelegenheid aan bezoekers kan, ten behoeve van handel, horeca, diensten, 
kantoren, … de zone gelegen tussen de rooilijn en bouwlijn verhard worden op voorwaarde dat hiervoor 
waterdoorlatende materialen gebruikt worden, tenzij sectorale wetgeving anders bepaalt. Bij de beoordeling van de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal de aanvraag beoordeeld worden op:  
- De mate waarin de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd (bv. inzake in- en uitritten versus fietsverkeer in de 

Meensesteenweg); 
- De mate waarin wordt bijgedragen tot een kwalitatief straatbeeld (bv. inzake groenvoorzieningen, e.d.). 

• Garages 
Het voorzien van een garage of garagetoerit in de voorgevel is toegelaten. 

• Carports: 
Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning is toegelaten, aan één zijde van de woning, in te planten vanaf de 
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voorgevel. Max. 30m², waarvan max. 12m² gesloten en achteraan (berging zonder carport kan niet). Max.  3m hoog en 
aan drie zijden open (tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw). 

• Afsluitingen: 
Afsluitingen in de voortuin worden toegestaan in metselwerk of levende hagen al of niet in combinatie met palen en 
draad. De maximum hoogte bedraagt 1,20m. 
In de zij-of achtertuin is de hoogte maximum 2,60m. 

• Reclame: 
Het aanbrengen van reclame is vergunningsplichtig. Reclame is mogelijk binnen de volgens de stedenbouwkundige 
voorschriften toegelaten volumes. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van de inrichting, het 
beroep, de handel of de activiteit uitgeoefend in het gebouw. Steeds op de voorgevel en op minimum 0.50 m. van de 
zijgevel of zijdelingse perceelsgrens. Indien deze verlicht worden dient ervoor gezorgd te worden dit geen hinder 
veroorzaakt voor aanpalende bebouwing (bv. bij neonverlichting). 
Uithangborde en reclamevlaggen op de gevelvlakken: 
De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de rooilijn bedraagt 0.30 m. Steeds op minimum 2.50 m. van 
het maaiveld. 
Uithangborden en reclamevlaggen haaks op de gevelvlakken: 
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximum 1 m². De maximum uitbouw ten opzichte van het gevelvlak en de 
rooilijn bedraagt 0.60 m. Steeds op minimum 2.50 m. van het maaiveld. 
Uithangborden en reclamevlaggen in de voortuinzone: 
Zijn toegelaten in de voortuinstrook indien deze maximum 2,00 meter hoog zijn, een oppervlakte van maximum 2,00 m² 
omvatten en niet uitkragen over de rooilijn. Deze mogen in geen geval het straatbeeld domineren door hun opstelling en 
materialisering. 
 

Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te kiezen. De overgang op de bestaande dakvolumes van de aanpalende moet op een harmonieuze 
wijze gebeuren en straatbeeldondersteunend zijn. 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee 
contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te worden ingepast ten 
opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen. Dezelfde kwalitatieve zorg dient aangewend te worden voor 
de daken van de bijgebouwen en de eventueel voorziene dakterrassen en daktuinen. 

 
§3 Beheer 
Indien het profiel van een nieuwbouw of uitbreiding kleiner of groter is dan het het bestaande profiel van de aanpalende 
bebouwing, dient de bouwheer het resterende of bijkomende profiel van de gemeenschappelijke zijgevel met de aanpalende 
bebouwing af te werken in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
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 ^oq=SK wlkb=sllo=dbpilqbk=bk=dbdolbmbboab=_b_lrtfkd=

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor 

• ééngezinswoningen 
• openbare groene en verharde ruimten 
• aan het wonen verwante voorzieningen. 

 
Bestaande vergunde of vergund geachte lokale bedrijven, op schaal van de woonomgeving, kunnen dezelfde afmetingen en 
volume behouden, ook bij (ver)nieuwbouw. 
 
§2 Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Enkel een gesloten bebouwingsvorm wordt toegelaten. Indien de bebouwing op aanpalende percelen niet toelaat om in een 
gesloten bebouwingsvorm te bouwen dient de meest voor de hand liggende bebouwingsvorm gekozen te worden. 
De voorgevel dient aan te sluiten op de voorgevel van aanpalende bebouwing. Bij beoordeling van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning zal deze aansluitingsvorm getoetst worden op: 

• De wijze waarop een kwalitatieve aansluiting wordt gemaakt met de aanpalende voorgevels, met bijzondere 
aandacht in geval van verspringende en/of afwijkende voorgevels; 

• De bijdrage van de gevelopbouw tot kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning. 
Bij nieuwe bebouwing en/of uitbreidingen dient minstens 60 m² voorzien te worden als tuin aan de achterzijde van de 
bebouwing. Indien de perceelgrootte niet toelaat om een normale woonbebouwing (cfr. bouwdiepte) te voorzien en rekening 
te houden met de aangegeven 60 m² tuin, kan minder tuin voorzien worden mits een zo groot mogelijke tuin aan de 
achterzijde van de bebouwing te vrijwaren. 
 
Afmetingen van de bebouwing: 
• Kroonlijsthoogte: 

Hoofdgebouw : max. 2 bouwlagen. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 3,00 meter  
  en maximaal 4,00 meter hoog te zijn. 
 
Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen: max. 1 bouwlaag, met maximum 3 meter kroonlijsthoogte. Deze hoogte 
    mag toenemen onder een hoek van 45° tot een maximale nokhoogte van 
    5,00 meter (nok evenwijdig aan de zijperceelsgrenzen). 

• Perceelsbezetting: 
Bezetting max. 50%. De bouwdiepte op de verdieping is max.15 m. Voor percelen met een oppervlakte die kleiner of 
gelijk is aan 200m² mag de maximum bezettingsgraad opgetrokken worden tot 75% van de perceelsoppervlakte. 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
 Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15m bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient vermeden 

te worden door de afwerking in muren; 
• Garages 

Het voorzien van een garage of garagetoerit in de voorgevel is toegelaten: 
• Carports: 

Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning is toegelaten, aan één zijde van de woning, in te planten vanaf de 
voorgevel. Max. 30m², waarvan max. 12m² gesloten en achteraan (berging zonder carport kan niet). Max.  3m hoog en 
aan drie zijden open (tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw). 

• Verhardingen: 
Indien een voortuin aanwezig is, kan deze enkel minimaal verhard worden in functie van de toegang tot de woning. 
De achtertuin kan volledig verhard worden indien voor minstens 80% van de oppervlakte waterdoorlatende 
verhardingen worden gehanteerd. 
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• Afsluitingen: 
Afsluitingen in de voortuin worden toegestaan in metselwerk of levende hagen al of niet in combinatie met palen en 
draad en met een max. hoogte van 1,20m. In de zij-of achtertuin is de hoogte max. 2,60m. 

 
Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te kiezen. De overgang op de bestaande dakvolumes van de aanpalende moet op een harmonieuze 
wijze gebeuren en straatbeeldondersteunend zijn.  Voor bijgebouwen mag de dakhoogte, onder een hoek van 45° 
opklimmen tot max. 5m. 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee 
contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te worden ingepast ten 
opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen. 

 
§3 Beheer 

Indien het profiel van een nieuwbouw of uitbreiding kleiner of groter is dan het het bestaande profiel van de aanpalende 
bebouwing, dient de bouwheer het resterende of bijkomende profiel van de gemeenschappelijke zijgevel met de aanpalende 
bebouwing af te werken in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
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 ^oq=TK wlkb=sllo=lmbkI=e^iclmbk=bk=dbdolbmbboab=_b_lrtfkd=

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor: 

• ééngezinswoningen en duowoningen; 
• openbare groene en verharde ruimten; 
• aan het wonen verwante voorzieningen. 

 
§2 Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Open, halfopen en gegroepeerde bebouwingsvormen is toegelaten. 
Indien aanpalend aan het perceel wachtgevels aanwezig zijn, dient hier tegenaan gebouwd te worden voor wat betreft de 
voorgevelaansluiting en kroonlijsthoogte aan de voorkant  
De voorgevel dient aan te sluiten op of uit te lijnen met de voorgevels van aanpalende bebouwing. Zoveel mogelijk dient een 
achteruitbouwstrook van minimaal 5,00 meter gerespecteerd te worden. Bij beoordeling van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning zal deze aansluitingsvorm getoetst worden op: 
- De wijze waarop een kwalitatieve aansluiting wordt gemaakt met de aanpalende voorgevels, met bijzondere aandacht in 

geval van verspringende en/of afwijkende voorgevels; 
- De bijdrage van de gevelopbouw tot kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning (bv. op de 

voorbouwlijn). 
Bij nieuwe bebouwing en/of uitbreidingen dient minstens 60m² voorzien te worden als tuin aan de achterzijde van de 
bebouwing (of ook opzij in geval van hoekpercelen). Indien de perceelgrootte niet toelaat om een normale woonbebouwing 
(cfr. bouwdiepte) te voorzien en rekening te houden met de aangegeven 60m² tuin, kan minder tuin voorzien worden mits een 
zo groot mogelijke tuin aan de achterzijde (of ook opzij in geval van hoekpercelen) van de bebouwing te vrijwaren. 
 
Afmetingen van de bebouwing: 
• Kroonlijsthoogte: 

Hoofdgebouw : max. 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan het dakvolume als 1 volwaardige extra  
   bouwlaag ingericht worden. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 3,00 meter en 
   maximaal 4,00 meter hoog te zijn. 
 
Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen: max. 1 bouwlaag, met max. 3 m kroonlijsthoogte. Deze hoogte mag  
      toenemen onder een hoek van 45° tot een maximale nokhoogte van 5,00 
      meter (nok evenwijdig aan de zijperceelsgrenzen). 

• Perceelsbezetting: 
Bezetting max. 40%. De bouwdiepte op de verdieping is max.15 m. Voor percelen met een oppervlakte die kleiner of 
gelijk is aan 200m² mag de maximum bezettingsgraad opgetrokken worden tot 75% van de perceelsoppervlakte. 

• Hoofdgebouw: 
Bouwdiepte op de verdieping maximum 15,00 meter als de leefbaarheid van de aanpalende percelen niet in het gedrang 
komt (inzake bezonning, schaduw, privacy,…). 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15,00 meter bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient 
vermeden te worden door de afwerking in muren; 

• Garages: 
Het voorzien van een garage of garagetoerit in de voorgevel is toegelaten.  

• Carports: 
Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning is toegelaten, aan één zijde van de woning, in te planten vanaf de 
voorgevel. Max. 30m², waarvan max. 12m² gesloten en achteraan (berging zonder carport kan niet). Max. 3,00 m hoog 
en aan drie zijden open (tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw). 

• Verhardingen: 
Indien een voortuin aanwezig is, kan deze enkel minimaal verhard worden in functie van de toegang tot de woning en 
carport. 
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De zij- en achtertuin kan volledig verhard worden indien voor minstens 80% van de oppervlakte waterdoorlatende 
verhardingen worden gehanteerd. 

• Afsluitingen: 
Afsluitingen in de voortuin worden toegestaan in metselwerk of levende hagen al of niet in combinatie met palen en 
draad en met een maximum hoogte van 1,20m. In de zij-of achtertuin is de hoogte maximum 2,60m. 

 
Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te kiezen. De overgang op de bestaande dakvolumes van de aanpalende moet op een harmonieuze 
wijze gebeuren en straatbeeldondersteunend zijn.  Voor bijgebouwen mag de dakhoogte, onder een hoek van 45° 
opklimmen tot max. 5,00 meter (Nok evenwijdig aan de zijperceelsgrenzen). 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee 
contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te worden ingepast ten 
opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen. Dezelfde kwalitatieve zorg dient aangewend te worden voor 
de daken van de bijgebouwen en de eventueel voorziene dakterrassen en daktuinen. 
 

§3 Beheer 
Indien het profiel van een nieuwbouw of uitbreiding kleiner of groter is dan het het bestaande profiel van de aanpalende 
bebouwing, dient de bouwheer het resterende of bijkomende profiel van de gemeenschappelijke zijgevel met de aanpalende 
bebouwing af te werken in duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. 
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 ^oq=UK wlkb=sllo=lmbk=_b_lrtfkd=fk=i^kabifghb=ljdbsfkd=

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor: 

• ééngezinswoningen; 
• openbare groene ruimten; 
• aan het wonen verwante voorzieningen. 

Uitzonderingen hierop zijn: 
° Het bestaande horeca-etablissement “Restaurant Te Lande” in de Gapaardstraat (perceel 511d). Bij eventuele stopzetting 

van de horeca-activiteit zijn nadien enkel de voorgaande bestemmingen in dit artikel mogelijk; 
° Voor afwijkende bebouwing (inzake inplanting op het perceel, perceelbreedte, volume, …) wordt verwezen naar de 

algemeen geldende voorschriften aangaande de bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen. 
° Indien de aanwezige onbebouwde percelen niet toelaten open te bouwen (o.a. door zeer krappe perceelsbreedtes) kan een 

andere bebouwingsvorm gehanteerd worden. 
 

2 Inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
Enkel een open bebouwingsvorm is toegelaten. Indien de bebouwing op aanpalende percelen niet toelaat om in open 
bebouwingsvorm te bouwen dient de meest voor de hand liggende bebouwingsvorm gehanteerd te worden.  
Voor nieuwe bebouwing en/of uitbreidingen dient minstens 4 m van beide zijperceelsgrenzen afstand gehouden te worden; 
met uitzondering in geval van het plaatsen van een carport. Deze mag tot op de perceelsgrens gebouwd worden. 
Voor nieuwe bebouwing en/of uitbreidingen dient minstens 15 m van de achterperceelsgrens afstand gehouden te worden; 
De voorgevel dient uitgelijnd te worden met aanpalende bebouwing. Bij beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning zal de inplanting ten opzichte van de rooilijn getoetst worden op: 

• De wijze waarop een kwalitatieve uitlijning wordt bewerkstelligd met de aanpalende (open) bebouwing; 
• De bijdrage van de gevelopbouw tot kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning (bv. op 

voorbouwlijn). 
Indien de perceelgrootte/perceelsconfiguratie niet toelaat om, volgens voorgaande, een normale woonbebouwing (cfr. 
bouwbreedte) te voorzien, zal bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, rekening gehouden 
worden met: 

• De mate waarin zoveel mogelijk is getracht te streven naar het aansluiten bij de deze voorschriften betreffende het 
landelijk wonen (naar aard en beeld). 

Afmetingen van de bebouwing: 
• Kroonlijsthoogte: 

Hoofdgebouw : max. 2 bouwlagen. Een bouwlaag (vrije hoogte + vloerpakket) dient minimaal 3,00 meter en  
    maximaal 4,00 meter hoog te zijn. 
 
Vrijstaande en aanleunende bijgebouwen: max. 1 bouwlaag, met maximum 3,00 meter kroonlijsthoogte. Deze hoogte 
    mag toenemen onder een hoek van 45° tot een maximale nokhoogte van 
    5,00 meter (nok evenwijdig aan de zijperceelsgrenzen). 

• Perceelsbezetting: 
Bezetting max. 40%. De bouwdiepte op de verdieping is maximum 15,00 meter. 

• Terrassen, balkons en daktuinen: 
Terrassen, balkons en daktuinen zijn toegelaten binnen de 15m bouwdiepte op de verdieping. De inkijk dient vermeden 
te worden door de afwerking in muren; 

• Carports: 
Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning of vrijstaand is toegelaten, aan één zijde van de woning. De 
oppervlakte bedraagt max.. 30m². Maximum 3,00 meter hoog en aan drie zijden open, tenzij koppeling wordt 
voorgesteld. 

• Verhardingen: 
Indien een voortuin aanwezig is, kan deze enkel minimaal verhard worden in functie van de toegang tot de woning en 
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carport. 
De zij- en achtertuin kan voor een oppervlakte van 20% verhard worden met waterdoorlatende materialen. 

• Afsluitingen: 
Indien in de voortuin (straatzijde), mogen deze voorzien worden d.m.v. levende hagen en/of draadafspanning met max. 
hoogte van 1,20m. Indien afsluitingen voorkomen in de zone tussen de perceelsgrens en de zijbouwlijn (4m zone), 
dienen deze doorzichtig van aard te zijn (bv. draadafspanning) en max.1,20 hoog, indien deze haaks op de 
zijperceelsgrens staan. 
Als afsluitingen op/aan de zijperceelsgrenzen en mag enkel gebruik gemaakt worden van streekeigen beplantingen (bv. 
hagen en hoogstammen). 
Op de achterperceelsgrens mogen deze voorzien worden in levende hagen en/of doorzichtige afsluitingen  met een max. 
hoogte van 1,2m. 

 
Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te bepalen. 
Voor bijgebouwen mag de hoogte onder een hoek van 45° opklimmen tot maximum 5,00 meter. Nok evenwijdig aan de 
perceelsgrenzen. 

• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen en inspelen op de 
streekeigen gebouwkarakteristieken. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te 
worden ingepast ten opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen en het landelijke gebied. Dezelfde 
kwalitatieve zorg dient aangewend te worden voor de daken van de bijgebouwen en de eventueel voorziene dakterrassen 
en daktuinen.  

 
§3 Beheer 

Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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 ^oq=VK wlkb=sllo=hjl=

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor kleine en middelgrote ambachtelijke en be- en verwerkende bedrijven. 

Nevenbestemmingen zijn beperkt tot: 

• complementaire functies zoals administratieve ruimten en sociale lokalen (kleedkamers, sanitair, refter…) … De 
vloeroppervlakte van de nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 40 % van de hoofdfunctie; 

• voorzieningen inzake milieuhygiëne, waterbeheersing, veiligheid,… horende bij het bedrijf; 

• Eén bedrijfswoning per KMO-bedrijf, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw en met een maximaal volume van  
1 000 m³ 

 
Industriële activiteiten, transport- en distributiebedrijven, loutere kantoorgebouwen, diensten, opslag van schroot, storten van 
afval, geluidsproducerende recreatie (vb. karting, schietvereniging…), zijn niet toegelaten. 
 
§2 inrichting 
Aard van de gebouwen 

• Vrijstaande bebouwing 
Plaatsing van de gebouwen 
Ten opzichte van de perceelsgrenzen wordt een bouwvrije strook voorzien van min. 6 m. Enkel verhardingen voor interne 
ontsluiting van de bebouwbare zone als voor hulpdiensten zijn toegelaten in deze bouwvrije strook, beperkt tot het minimum. 
Hoogte van de gebouwen 

De kroonlijsthoogte van de bedrijfsgebouwen mogen maximaal 6 m bedragen en de nokhoogte max. 9 m. Uitzondering 
hierop zijn schouwen, silo’s, masten en andere technische installaties die deze maximumhoogte kunnen overschrijden indien 
zij afgewerkt worden in duurzame esthetisch verantwoorde en duurzame materialen, die qua kleur in harmonie zijn met de 
omgeving. 
Terreinaanleg 
De delen van het terrein die worden gebruikt voor toegangen, parkeerplaatsen, laad- of losplaatsen mogen worden verhard. 
Verhardingen moeten maximaal worden uitgevoerd in waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door andere opgelegde 
verplichtingen en sectorale voorwaarden niet mogelijk is. Elk perceel voorziet in haar eigen parkeeraccommodatie.  
Voor de niet verharde delen wordt een groenaanleg voorzien bestaande uit overwegend gazon en streekeigen hoogstammen 
en/of hagen, 
Afsluitingen zijn toegelaten en mogen bestaan uit palen met draadwerk, al dan niet begroeid met klimplanten of levende 
hagen met een maximale hoogte van 2.5 m. De afsluitingen worden op de perceelsgrens geplaatst. 
Een groene buffer dient verplicht ingericht te worden in de zone. Inzake de inrichtingsbepalingen van de groene buffer wordt 
verwezen naar de artikel 20.1: ‘groene buffer’. 
Welstand 
De dakvorm is vrij. 
 
§3 beheer 

Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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^oq=NMK wlkb=sllo=hjl=jbq=k^_bpqbjjfkd=^oqfhbi=T=

 
Inzake bestemming, inrichting en beheer gelden de voorschriften van artikel 9: zone voor KMO. Bij eventuele stopzetting 
van de bedrijfsactiviteit gelden de voorschriften van artikel 7: zone voor open, halfopen en gegroepeerde bebouwing, inzake 
bestemming, inrichting en beheer. 
 
 

 
^oq=NNK wlkb=sllo=hjl=jbq=k^_bpqbjjfkd=^oqfhbi=U=

 
Inzake bestemming, inrichting en beheer gelden de voorschriften van artikel 9: zone voor KMO. Bij eventuele stopzetting 
van de bedrijfsactiviteit gelden de voorschriften van artikel 8: zone voor open bebouwing in landelijke omgeving, inzake 
bestemming, inrichting en beheer. 
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^oq=NOK wlkb=sllo=dbjbbkp`e^mpsllowfbkfkdbk=p`elli

§1 bestemming 
De zone is bestemd voor: 

• Scholen, overheidsdiensten, cultuur en cultus, jeugdlokalen, speelpleinen en speeltuinen, openbare groen ruimten, rust- 
en verzorgingstehuizen en begeleid wonen.  

• Verwant aan deze activiteiten zijn onderwijsverwante activiteiten en een toezichtwoning toegelaten met een maximum 
volume van 1.000m³ 

 
§2 inrichting 
Plaatsing van de bebouwing: 
De bouwzone dient ten opzichte van: 

• de achter- en zijperceelsgrenzen: 8,00 meter afstand houden. Hiervan kan enkel worden afgeweken bij de 
uitbreiding van bestaande gebouwen die bij het van kracht worden van dit ruimtelijk uitvoeringsplan niet op 8,00 
meter afstand staan t.o.v. de zij- en achterperceelsgrenzen. 

• Aan de straatzijde kan tot tegen de rooilijn gebouwd worden (Leenstraat/Meensesteenweg) 
Binnen de bouwzone dient minstens 30% van de oppervlakte onbebouwd te zijn in functie van bv. tuinen, parkeer-
gelegenheid, sport- en spelvoorzieningen, e.d. 
Bij beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal de inplanting van gebouwen getoetst worden op: 

• De wijze waarop een kwalitatieve uitlijning wordt bewerkstelligd met de aanpalende bebouwing; 
• De bijdrage van de gevelopbouw tot kwalitatief straatbeeld op het gebied van ritmering en uitlijning (bv. op 

voorbouwlijn); 
• De wijze waarop een kwalitatieve groepering en /of schakeling wordt bewerkstelligd van de bebouwing binnen de 

bouwzone in relatie tot niet bebouwde ruimtes en het achterliggende landelijke gebied. 
 
Afmetingen van de bebouwing: 

• Kroonlijsthoogte: 
Vrij, mits rekening gehouden wordt met de hoogte van de bestaande bebouwing, de afstand tot de perceelsgrenzen 
en de ruimtelijke draagkracht.  

• Verhardingen: 
Binnen de bouwzone (cfr. plaatsing van de gebouwen) kunnen verhardingen aangelegd worden in functie van 
speel- en sportpleinen, terrassen, parkeergelegenheid, interne wegenis en fietsers- en 
voetgangersverbindingen/toegangen. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van 
waterdoorlatende materialen voor zover het gebruik en eventueel sectoraal relevante regelgeving dit toelaten; 
Buiten de bouwzone kunnen enkel verhardingen voorkomen in functie van interne wegenis en fietsers- en 
voetgangersverbindingen. Deze dienen steeds in waterdoorlatende verhardingen voorzien te worden. 

• Afsluitingen: 
Indien in de voortuin (straatzijde), dienen deze straatbeeld ondersteunend te zijn en qua hoogte en materialisering 
afgestemd te worden op de algemeen voorkomende hoogtes van de afsluitingen op het eigen terrein of in de 
onmiddellijke omgeving.  Indien in de zij- of achtertuin, dienen deze, afgestemd te worden op de algemeen 
voorkomende hoogtes van de afsluitingen in de onmiddellijke omgeving, hierbij mag enkel gebruik gemaakt 
worden van streekeigen beplantingen (bv. hagen en hoogstammen) en draadafspanningen. 

 
Organisatie: 
Parkeergelegenheid kan enkel voorzien worden binnen de bouwzone. Ondergronds, inpandig, overdekt, als parkeren in open 
lucht is toegelaten. Indien parkeergelegenheid wordt voorzien buiten de bebouwing, dienen deze kwalitatief ingericht te 
worden, voorzien van duurzame materialen en aan te sluiten bij andere functies van de onbebouwde ruimte op het perceel. 
 
Welstand: 
• Dakvorm: 

De dakvorm is vrij te bepalen. 
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• Materialen: 
Vrije keuze voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen en inspelen op de 
streekeigen gebouwkarakteristieken. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en dient harmonisch te 
worden ingepast ten opzichte van de aanpalende en /of omringende gebouwen en het landelijke gebied. 

 
§3 beheer 

Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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^oq=NPK wlkb=sllo=dbjbbkp`e^mpsllowfbkfkdbk=hboh=

 
§1 bestemming 

Deze zone is bestemd voor: 

• cultuur en cultus; 

• openbare en groene ruimten, pleinen en speeltuinen;  

• culturele en recreatieve inrichtingen en parkeergelegenheid. 
 
§2 inrichting 
Plaatsing en afmetingen van de gebouwen: 

• de bestaande bebouwde oppervlakte (kerkgebouw) kan binnen het bestaande volume herbouwd worden of voorzien 
worden van nieuwbouw. 

 
Verhardingen: 
Binnen de zone kunnen verhardingen aangelegd worden in functie van pleinen, speel- en sportactiviteiten, terrassen, 
parkeergelegenheid, ontsluiting van parkeergelegenheid en fietsers- en voetgangersverbindingen/toegangen.  
 
Organisatie: 
Parkeergelegenheid kan voorzien worden in de open lucht als ondergronds. Deze dient kwalitatief ingericht te worden en 
voorzien te zijn van duurzame materialen; 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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^oq=NQK wlkb=sllo=dbjbbkp`e^mpsllowfbkfkdbk=orpqlloa=

§1 bestemming 
Deze zone is bestemd voor: 
• Rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis (-activiteiten), woonvormen voor doelgroepen, buurt- en ontmoetingshuis, 

doelgroeptewerkstellingsprojecten, openbare diensten en dagzorgcentra, parkeergelegenheid, in een groene,parkachtige 
omgeving. 

• Verwant aan deze activiteiten is toegelaten: 
Een toezichtswoning met een maximum volume van 1.000m³, handel en/of horeca met een maximum vloeroppervlakte 
van 800m². 

De toegang tot de zone voor gemotoriseerd verkeer dient steeds genomen te worden vanaf de Kokelarestraat of 
Meensesteenweg. 
 
§2 inrichting 
Plaatsing en afmetingen van de gebouwen: 
Vrij te bepalen, open en/of gegroepeerde bebouwingsvormen in de bouwzone met een maximale bebouwingspercentage van 
40% waarbij rekening dient gehouden te worden met (afstemming op): 

• de omgevende bebouwing en wegenis; 
• de bestaande bebouwing binnen de zone; 
• de relevante afstandsregels inzake brandveiligheid, milieuhygiëne, e.d.; 
• het behoud van de vijverwal en het parkachtige karakter van de site. 

 
Maximaal 5 bouwlagen zijn toegelaten 
 
Verhardingen: 
De zone kan voor max. 40% van de oppervlakte (bebouwing niet meegerekend), in verharding aangelegd worden in functie 
van speel- en sportpleinen, terrassen, parkeergelegenheid, interne wegenis en fietsers- en 
voetgangersverbindingen/toegangen. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende 
materialen voor zover het gebruik en relevante sectorale regelgevingen dit toelaten; 
Organisatie: 
Parkeergelegenheid kan voorzien worden ondergronds, inpandig als in de open lucht. 
Indien parkeergelegenheid wordt voorzien buiten de bebouwing dient deze: 

• kwalitatief ingericht te worden en voorzien van duurzame materialen; 
• geen afbreuk te doen aan de waardevolle groenelementen (o.a. vijverwal, hoogstamclusters, parkachtige 

inrichtingen,…)  
• maximaal 20% van de zone op maaiveldniveau in te nemen; 

Welstand van de gebouwen: 
Ieder gebouw of gegroepeerde bebouwing dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omgeving én dient tevens 
op zichzelf een harmonisch geheel te komen door o.a. gepast gebruik van de aard en de kleur van materialen, hoogte, en 
profielen. 
 
§3 beheer 
Voor zover verenigbaar met de aanwezige functies dienen bepaalde delen (bv. de omgeving van de vijver), op bepaalde 
tijdstippen vrij toegankelijk te zijn vanuit het omliggende woonweefsel, via fiets- en/of voetpaden. 
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^oq=NRK wlkb=sllo=ob`ob^qfb=

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor: 

• dagrecreatieactiviteiten, sport- en speelpleinen. 
 
Volgende verwante activiteiten zijn eveneens toegelaten: 

• een clubhuis en/of buurthuis, kleedkamers, lokalen voor jeugdwerking; 
• parkeergelegenheid in open lucht met een maximale grondoppervlakte van 15% van de zone (ca. 50 wagens). 

 
§2 inrichting 
Plaatsing en afmetingen van de gebouwen: 

• 3 m van de zonegrens afstand gehouden te worden. Deze zone dient voorzien te worden van hoogstammig- en 
buffergroen. 

• rekening dient gehouden te worden dat grote sportfuncties (bv. voetbalplein) mogelijk blijven bij de inplanting van 
gebouwen. Gebouwen kunnen maximaal een 600 m² innemen. 

• de maximale bouwhoogte bedraagt 4 m (één bouwlaag). De ruimte onder een eventueel hellend dak wordt niet 
beschouwd als een extra bouwlaag. 

Verhardingen: 
De zone kan voor max.30% van de oppervlakte (bebouwing niet meegerekend), in verharding aangelegd worden in functie 
van speel- en sportpleinen, terrassen, parkeergelegenheid en fietsers- en voetgangersverbindingen/toegangen. Hierbij dient 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende materialen voor zover het gebruik en relevante sectorale 
regelgevingen dit toelaten. Parkeergelegenheid dient landschappelijk ingekleed te zijn; 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
 
 

 
^oq=NSK wlkb=sllo=lmbk_^^o=dolbk==

 
§1 bestemming 
De zone is bestemd voor: 
• groenaanleg, openbaar groen en fietsers- en voetgangersvoorzieningen. 
• als verwant wordt toegelaten openbare nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, distributie) en straatmeubilair. 

 
§2 inrichting 
Verhardingen: 
Een minimale oppervlakte aan verhardingen wordt toegelaten in functie het verschaffen van toegang tot de aanpalende 
woningen, fietsers- en voetgangersverbindingen en rust- en verpoosplaatsen. 
Hoogstammen: 
De aanwezige hoogstammen mogen enkel gekapt worden omwille van ouderdom, ziektes en in geval van calamiteiten. Indien 
dit het geval is dienen er 2 nieuwe streekeigen hoogstammen in een straal van 25 m ten opzichte van d gekapte hoogstam 
voorzien te worden. 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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^oq=NTK wlkb=sllo=lmbk_^ob=tbdbkfp==

 
1 bestemming 
Deze zone is bestemd voor: 
• Wegenis en de daarbij noodzakelijke infrastructuur, parkeervoorzieningen, fietsers- en voetgangerspaden, 

nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 
 
§2 inrichting 

In deze zone zijn alle constructies en werken toegelaten noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het 
openbaar domein. Specifieke inrichtingen zijn toegelaten om volgende te bewerkstelligen: 

• ondertunneling van de N36 t.b.v. een fietsers en voetgangersverbinding; 
• een ‘groene boulevard‘ inrichting voor de Meensesteenweg vanaf de kerk tot aan de N36; 
• de Meensesteenweg als hoofdroute voor fietsverkeer; 
• een lokale winkelgebied Meensesteenweg (centrumas); 
• de erffunctie t.h.v. de kerkomgeving; 
• een verhoging van de verkeersveiligheid in de Leenstraat; 
• een voorstedelijke poort t.h.v. de Meensesteenweg, komende van Sint-Eloois-Winkel; 

 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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 ^oq=NUK wlkb=sllo=cfbqpJ=bk=slbqd^kdbopsbo_fkafkd==

 
§1 bestemming 
Deze zone is bestemd voor: 
• de aanleg van een fietsers en voetgangersverbinding en de daarbij noodzakelijke infrastructuur t.b.v de onderdoorgang 

van de N36 (tunnel), groenaanleg en straatmeubilair.  
 
§2 inrichting 

In deze zone, met een minimale breedte van 5,00 meter, zijn alle constructies en werken toegelaten noodzakelijk voor de 
inrichting (o.a. tunnel, de veiligheid en het beheer van de fietsers en voetgangersverbinding). 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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^oq=NVK wlkb=sllo=jloclildfp`e=i^ka_lrtdb_fba==

 
Inzake de omschrijving van de bestemming, inrichting en beheer van deze zone, wordt verwezen naar artikel 2: Morfologisch 
landbouwgebied van het goedgekeurd RUP Wallemote (B.D. 17/07/2003). 
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^oq=OMK pvj_libk=fk=lsboaorh=tbbodbdbsbk=lm=ebq=do^cfp`e=mi^k==

 

 Art. 20.1: groene buffer 
 
§1 bestemming 
Deze zone is bestemd voor: 

• de aanleg van een streekeigen groene inrichting t.b.v. buffering naar de aanliggende woonzones en de landelijke 
omgeving. Het opslaan of stapelen van goederen en het aanbrengen van verhardingen is niet toegelaten. 

 
§2 inrichting 
De streekeigen groene buffer heeft bij voorkeur een breedte van 6,00 meter en volgt de perceelsgrenzen. 
Indien de bufferzone paalt aan een woonfunctie, dient de inrichting een dicht groenscherm te zijn. De buffer kan slechts 
onderbroken worden: 

• ter ontsluiting van de KMO-zone; 

• om de diensttoegangen te vrijwaren van het bedrijventerrein voor hulpdiensten bij calamiteiten of in noodtoestand; 

• Bestaande en vergund geachte gebouwen gelegen in de bufferzone. 
Indien de buffer paalt aan het landelijk open gebied kan de buffer ingericht worden volgens de streekeigen 
landschapskenmerken van het ruimere gebied (bv. meer open buffer met her en der beplantingen) 
 
§3 beheer 
Een gedetailleerd aanlegplan dient bijgevoegd te worden bij aanvraag om stedenbouwkundige vergunning. De bufferzone 
wordt gerealiseerd ten laatste het plantseizoen volgend op de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning voor de 
aanleg van de wegenis en/of nieuwe bedrijfsgebouwen.  
 

 
Art. 20.2: mogelijke ontsluitingsweg 

 
§1 bestemming 
Wegenis en de daarbij noodzakelijke infrastructuur fietsers- en voetgangerspaden, nutsvoorzieningen en groenaanleg ten 
behoeve van ontsluiting van de KMO-zone en/of de zone voor open bebouwing in een landelijke omgeving. 
 
§2 inrichting 

In deze zone zijn alle constructies en werken toegelaten noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van de 
wegenis. 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
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Art. 20.3: projectzone 

 
Deze zone is bestemd voor projectmatige concretisering van randstedelijk wonen, ééngezins- en meergezinswoningen, en aan 
het wonen verwante voorzieningen. Aanvullend gelden de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften in onderdruk. 
Steeds dienen volgende randvoorwaarden in acht genomen te worden: 

Bebouwingsdichtheid: 
Bij inrichting van de zone moet een dichtheid van minimum 20 won/ha gerealiseerd worden. 
Nieuwe verkavelingen en woonontwikkelingen: 
Voor aanvragen van verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen die de ontwikkeling van het gebied of 
delen van het gebied beogen is een inrichtingsstudie vereist. De inrichtingsstdudie maakt verplicht deel uit van het dossier 
betreffende elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. De 
inrichtingsstudie wordt meegestuurd naar de adviesverlenende instanties in overeenstemming met de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvraag. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de goede ruimtelijke 
ordening van het gebied en in het bijzonder aan de doelstelling om een kwalitatieve woonomgeving te realiseren waarin 25% 
sociale woningen worden voorzien. De voorwaarde tot het realiseren van 25% sociale woningen is evenwel enkel van 
toepassing op aaneengesloten gebieden met een oppervlakte van méér dan 1 ha binnen de projectzone. 
Hierbij wordt gestreefd naar een kwalitatieve ontwikkeling tot een architectonisch en stedenbouwkundig geheel in 
verenigbaarheid met de omgeving. 
De inrichtingsstudie bevat minstens volgende aspecten: 
• een inrichtingsplan op schaal 1/1.000 dat de gehele ordening van de projectzone aangeeft met aanduiding van: 

- Groene ruimten en groenstructuren en op welke wijze deze verder bouwen op het groen in aanpalende zones; 
- Desgevallend, de aanduiding van een zone waar sociale woningbouw kan worden voorzien. Deze zone dient groot 

genoeg te zijn om minstens 25% van het totaal aantal nieuwe woningen te herbergen; 
- De oriëntering van de woningen; 
- Het netwerk van voet- en fietspaden 
- De organisatie van het autoverkeer; 
- De relatie met de omgevende bebouwing en parkgebied; 
- De eventuele fasering; 
- Het voorziene reliëf. 

De verkavelingsaanvraag of stedenbouwkundige vergunning zal bij beoordeling, op volgende criteria worden afgetoetst: 
• aard, inplanting, grootte en hoogte van de gebouwen; 
• onderlinge samenhang en beeldkwaliteit van het geheel van de bebouwing; 
• voldoende variatie van woontypologieën op het niveau van de gehele zone; 
• aard van de functies en aandeel woonondersteunende functies; 
• verenigbaarheid met de omgeving en kwalitatieve stedenbouwkundige overgang t.o.v. het bestaande woonweefsel (qua 

typologie, hoogte, inplanting,…); 
• fysieke verbindingen met de omgeving (aansluiting op bestaande wegenis en fietsers- en  

voetgangersverbindingen); 
• voldoende groene ruimtes en pleinen in het openbaar domein; 
• aard en inrichting van het openbaar domein; 
• diffuse ontsluiting; 
• waterbergende en waterdoorlatende voorzieningen; 
• privacy, inkijk en voldoende kwalitatieve buitenruimte. 

Wegenis en openbaar domein: 
Ten behoeve van de ontsluiting van de woonzone moet een interne wegenis worden gerealiseerd. Deze wegenis heeft als 
functie enkel de plaatselijke ontsluiting van de zone als erftoegangsfunctie. Hierin kunnen ook fiets- en 
voetgangersverbindingen geïncorporeerd worden. 
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Navolgende ontwikkelingen: 
Bij deelontwikkeling van de zone dient gezorgd te worden dat achterliggende en/of nog niet ontwikkelde zones voldoende en 
marktconform ontsloten en verkaveld kunnen worden. Indien nodig dient hiermee rekening gehouden te worden bij 
voorgaandelijke ontwikkeling. 
 
Voor alle aanvragen tot bouwen en/of verkavelen binnen een projectzone is het advies van de GECORO noodzakelijk en zal 
deze voorgaande criteria aftoetsen op hun toepassing. 
 

 
Art. 20.4: achteruitbouwstrook 

 
§1 bestemming 
Deze zone dient bouwvrij gehouden te worden met het oog op mogelijke (her)inrichting van de N36 en andere 
infrastructuurwerken. 
 
§2 inrichting 
De achteruitbouwzone heeft een diepte van 8,00 meter ten opzichte van de rooilijn. 
Bestaande en vergund geachte bebouwing binnen deze zone mag enkel verbouwd worden. Nieuwe bebouwing en 
uitbreidingen zijn niet toegelaten binnen de zone. 
Zolang deze zone niet ingezet wordt voor infrastructuurwerken en weginrichting, kan deze zone een onderdeel uitmaken van 
tuinen. Hierbij zijn verhardingen, tuinhuizen, hoogstammen en afsluitingen niet toegelaten in deze zone. 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
 

 
Art. 20.5: doorzicht 

In deze zone die in ovedruk is aangeduid met doorzicht is het oprichten van gebouwen toegelaten op voorwaarde dat er 
rekening gehouden wordt met doorzichten op het achterliggende open ruimte gebied. 
Voor aanvragen van verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen gelegen binnen deze zone en die de 
ontwikkeling van het gebied of delen van het gebied beogen is een inrichtingsstdudie vereist. De inrichtingsstdudie maakt 
verplicht deel uit van het dossier betreffende elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning. De inrichtingsstudie wordt meegestuurd naar de adviesverlenende instanties in overeenstemming 
met de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvraag. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de 
goede ruimtelijke ordening van het gebied en in het bijzonder aan de doelstelling om een kwalitatieve woonomgeving te 
realiseren. Hierbij wordt gestreefd naar een kwalitatieve ontwikkeling tot een architectonisch en stedenbouwkundig geheel in 
verenigbaarheid met de omgeving. 
In de inrichtingsstudie moeten minstens volgende aspecten aangetoond worden: 
• de wijze waarop tegemoet gekomen wordt aan de doelstelling om voldoende doorzichten te behouden op het 

achterliggende landschap; 
• de oriëntering van de woningen; 
• de organisatie van het autoverkeer; 
• de relatie met de omgevende bebouwing en de open ruimte; 
• de eventuele fasering; 
• het voorziene reliëf. 
 

 
Art. 20.6: verkeerspoort 

In een met verkeerspoort aangeduide overdruk op het grafisch plan is het aanbrengen van infrastructuur ten behoeve van een 
inrichting als verkeerspoort toegelaten. Deze infrastructuur moet tot doel hebben het begin van de bebouwde kom aan te 
geven door de specifieke inrichting van de weg. 
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Art. 20.7: landbouwbedrijfsvoering 

§1 bestemming 
De bestaande landbouwbedrijfsgebouwen en inrichtingen worden voorzien met voldoende mogelijkheden (naar 
vernieuwbouw en uitbreidingen) m.b.t. de exploitatie en van een leefbaar landbouwbedrijf. 
 

 

 
Art. 20.8: fiets-en voetgangersverbinding 

§1 bestemming 
Fietsers en voetgangersverbinding tussen de zone voor openbare wegenis en de zone voor fietsers en voetgangersverbinding 
en de daarbij noodzakelijke infrastructuur, groenaanleg en straatmeubilair. 
 
§2 inrichting 
Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van de fietsers en 
voetgangersverbinding, zijn toegelaten. 
 
§3 beheer 
Geen voorschriften m.b.t. het beheer. 
 

 

Art. 20.9: hoogspanningsleiding 

Indien werken plaatsvinden in de nabijheid of onderliggend aan de bestaande hoogspanningsleidingen, dient bij de 
netwerkbeheerder een advies aangevraagd te worden. Eigen wettelijke veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig bij de 
netwerkbeheerder omtrent te respecteren veiligheidsafstanden, e.d. 
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