
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
VERKAVELINGSVERGUNNING

BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.í. BESTEMMING HOOFDGEBOUW{EN)

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1.í.8. NEVENBESTEMMTNe HOOFDGEBOUW(EN)

Í.2. BESTEMMTNG BTJGEBOUW(EN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er wordt gekozen voor wonen
Voorzieningen voor eeR inwonende
hulpbehoevenden ziin toegelaten voor
zover ze niet afsplitsnaar zijn van de
woning. Voor de definitie van zorgwoningen
wordt verwezen naar de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

Eengezinswoning. Ook zorgwoning toegelaten

Toqlichting Steden bouwkundiq voorschrift
Nevenbestemmingen vreemd aan de
woonfunctie zelf zrln niet toegelaten

Slechts een beperkt gedeelte van
woning kan ingericht worden
nevenbestemming. Het accent van
verkaveling ligt immers op'wonen'.
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Enkel functies, complementair aan het wonen, zoais vrije
beroepen en diensten zijn toegelaten, mits aan alle van de
volgende vereisten voldaan is:

1" de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
2" de complementaire functie beslaai een geringere
oppervlakte dan de wooníunctie met een totale rnaximale
vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het kavel is voldoende groot om het wonen
tot zlin recht te laten komen in het
hoofdvolume.

Bijgebouwen hebben bestemming tuin- en/of autoberging,

1,3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEETTE

Toelichting Stedenbouwkundig yoorsch rift
Er worden enkel tuinen toegestaan om het
residentiële karakter van de verkaveling te
waarborgen.

Private tuinen
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.í.4. TYPOLOGIE

2.1.8. INPLANTING

2.í.C. BOUWVOLUME

2.1 .D. VERSCHIJNINGSVORM

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN}

Toelichtinq Stedenbouwku ndig voorschrift
Het perceel is voldoende groot om een
woning toe te laten naast de bestaande
woning.

Open bouwgrond

Toelichting Stedenbouwku ndiq voorsch rift
Van de voorbouwlijn kan niet afgeweken
worden omdat ze een belangrijke constante
vormt binnen de verkaveling.

Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw
vastgesteld. Bouwbreedte zoals afgebeeld op het
verkavelingsplan. Bouwdieple 17 m op gehjkvloers en 12
meter op verdieping.

Toelichting Stedenbouwkund ig voorschrift
Er wordt geopteerd voor twee volwaardige
bouwlagen om voldoende vloeroppervÍakte
te hebben.

GABARIT
Kroonlijsthoogte tussen 5m50 en 6m50 boven niveau straat

VLOERPEIL
Max. 0.60 meter boven straatniveau.

Toelichting Stedenbouwkundiq voorschrift
Er wordt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarbinnen de
woningen tot stand kunnen komen. Dat
betekent dat initiatief tot het creëren van
architectuur de drijfueer zal zrln om deze
verkaveling tot een kwalitatieve
woonomgeving te laten worden.
Het residentieel karakter van de verkaveling
zal hoe dan ook door materiaalgebruik
onderstreept worden.

GEVELMATERIALEN
Alle constructies worden opgetrokken uit rrraterialen die qua
duurzaamheid en uitzicht verantwoord ziln Ze moeten
harmonisch passen in de omgeving
Alle zichtbare gevels, moeten in dezelfde volwaardige
gevelmaterialen afgewerkt worden ais de overige geveis.
Gevelmateriaal dient voor 80% te bestaan uit baksteen of
pleisterwerk.

DAKVORM
Vrij te kiezen

2.2.4. INPLANTING

Toelichtíng Stedenbouwkundiq voorschrift
Het groene karakter dient optimaal
gevrijwaard te worden.

Garage en/of tuinberging
Maximale oppervlakte 40 m2 samen
lngeplant op minimum 6 meter achter de achtergevel
Op 2 meter van de limiet, op de perceelsgrens mits akkoord
aangrenzende eigenaar en aansluitend met de voorgevel aan
de bestaande garaoe van de bestaande woning.
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2,2.8. BOUWYOLUME

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting
Dit hoeft geen toelichting. De hoofd- en bijgebouwen moeten architecturaal geheel

vórman

2.3. DUURZAAM EN

van de bijgebouwen wordt
beperkt tot maximaal 3 meter, zoclat de
hogere hoofdgebouwen beeldbepalend
zullen voor

De bouwhoogte van de bijgenóuwen rs minimaal 2 meter,
maximaal 3 meter

Toelichting- §tedenbouwkundig voorschrift
De geurestelijke verordening L^-^1..,^r^-ilgt lrgrw6tLËt

moet uiteraarci nageleefd worden.
Bijkomend worden er maatregelen getroffen
inzake de aan te leggen verhardingen.

Zaken inzake duurzaamheid die volgen uít
het verkavelingsconcept en niet moeten
vastgelegd worden in de voorschriften zijn
het zongericht bouwen

Alle verhardingen eiienen te gebeuren met waterdooriatende
materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de
terrassen toegelaten (max. 30 mr) mits ze afwateren naar de
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.

3. NIET.BEBOUWD GËDEELTE

3.1. RELIEFWIJZIGtHGEI'l

Toelichting
Het gaat om een zeer vlak terrein, waar Reliëtu'ríjzigingen worden niet toegestaan.

3.2. VERHARDINGEN

Toalichting
Het is de bedoeling het groene karakter van
de verkaveling te bewaren.

Verhardingen moeten
bij- en hooídgebouwen.

beperkt blijven tot de bouuaone yoor
Ook een eventueel terras dient binnen

deze strook te worden aangelegd,
Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen
voozien worden, omrand door groenaanleg.
Buiten deze bouvraones díent de tuin aangelegd te worden
met groenaanplantingen.
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§tedenbouwkundig voorcch rift

Toelichting Steden bouwku nd ig yoor:schriit

Stedglbouwku ndig voorsch rift

D



3.3. INRICHTINGSELEMENTEN

3.4. AFSLUITINGEN

Toelichtinq Stedenbouwkundi
Het groene karakter dient optimaal
gevrijwaard te worden.

Binnen de zone van de achtertuin mag een bePerkte
tuinberging en/of garage (40 m': samen maximaal) opgericht
worden op vooruvaarde dat ze opgenomen wordt binnen de
groenstructuren van de tuin (sober onopvallend element).
Voor de materialen zijn toegelaten deze van het hoofdgebouw
of hout. De totale hoogte mag echter niet meer dan 3 meter
bedragen

Toelichting Steden bouwkundig voorschrift
De kavels zijn voldoende groot om de
nodige privacy te garanderen..

AARD
Alle afsluitingen zijn groenafsluitingen (haag en draad)

AFMETINGEN
Draadafsluitingen: rnaximale hoogte 2 meter
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