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‘Land

Dossier nr : 7134V99-0004V03
Dossœr
7134V99 0004V03 / aantal kavels : 16
16
Gemeente
Gemeente : OPGLABBEEK
OPGLABBEEK

Aanyrager
Aanvrager : landmeter
landmeter HOUBEN
HOUBEN i.n.v.
1 n V alle
alle eigenaars
eigenaars

1 ALGEMENE
BEPALINGEN
1.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Ruimteliike uitgangspunten
ultgangspunten :.
1.1.
11 Rulmteluke
11.1.1.
1 1 De
Devoorgestelde
voorgesteldewerken
werkenmoeten
moetenoptimaal
optimaalgemtegreerd
geïntegreerdworden
wordenminhun
hun rulmteluke
ruimtelijke
zij inzake
omgevmg Dlt
houdt in
1n dat
dat 21]
mzake dichtheid,
dichtheid terreinbezetting,
terrembezettmg, inplanting,
mplantmg,
omgeving.
Dit houdt
terreinaanleg,
vormgeving
en
materiaalkeuze
een
harmonisch
geheel
moeten
terremaanleg, vormgevmg en matenaalkeuze een hannomsch geheel moeten vormen
vormen
met
met de
de karakteristieke
karakteri st1eke landschappelijke
landschappelĳke en
en ruimtelijke
ru1mtel1Jke context.
context

&”

Om een
een zo
zo groot
groot mogelĳke
mogelijke oppervlakte
oppervlakteru1mtehjk
ruimtelijktete laten
laten aansluiten
aansluiten bl]
bij de
de ope
opertr
11.1.2.
1 2 Om
ruimte of
of om
om ze
ze vrij
vn'jtetehouden
houdenvoor
voorefficiënt
efficiëntgrondbeleid,
grondbeleid, moeten
moeten de
dediverse.
divers
ruimte
constructies
zoveelmogelijk
mogelijkaan
aande
destraatzijde
straatzijde worden
worden ingeplant.
ingeplant. Hierdoor
constructies zoveel
Hierdoor kaii
kan
ook de
de eigen
eigen kavel
kavel maximaal
maximaal benut
ook
benut worden
worden als
als tuin.
tuin.
Binnen
bouwstrook streeft
een optimale
optimale benutting
benutting van
van de
de ruimte,
ruimte,
Binnen de
de bouwstrook
streeft men
men naar
naar een
waarbij een
een minimale
wordt ingenomen voor
voor de
waarbij
minimale oppervlakte
oppervlakte wordtmgenomen
de bebouwing
bebouwing en
en voor
voor de
de
aanwezige
aanwe21ge
bestaand
reliëf,
wordt
van
verhardmgen en
en waarbij
waarbĳ uitgegaan
u1tgegaan wordt van
1chef
verhardingen
plantengroei, oriëntatie,
plantengroei
orientatie enz.
enz

Architecturale uitgangspunten
ultgangspunten :
1.2.
1..2 Architecturale
1.2.1.De
De archltecturale
architecturaleu1twerk1ng
uitwerkingmoet
moet op
op een
een eigentijdse,
e1gent1ste kwaliteitsvolle
kwal1teltsvolle manier
mamer de
de
1.21
ruimtelijke
ru1mtel1Jke integratie
mtegratle realiseren.
reahseren
Zo moeten
moeten inplanting,
mplantmg, vormgeving,
vormgevmg, maatvoering,
maatvoermg, materiaalkeuze,
matenaalkeuze enz.
enz niet
met alleen
alleen
bepaald worden
worden rekemng
rekening houdend
houdendmet
met de
de e1gen
eigen bouwkavel
bouwkavel, m'lar
maar moet
moet 61er m
in de
bepaald
eerste
eerste plaats
plaats ook
ook gezorgd
gezorgd worden
wo1den voor
voor een
een kwaliteitsvolle
dellteltSVOHC relatie
ielatie met
met :
buitenaanleg, enz.,
- het
het openbaar
openbaar domein
domem door
door inplanting,
mplantmg, bultenaanleg,
enz
lichtinval,
garanderen
— de
de omliggende
omhggende kavels
kavels door
door het
het Ücuandelen van
van normale
normale hchthdl
bezonning, pnvacy,
privacy,enz
enz., (vooral
(vooraldan
dan wat
wat betreft
betreft de
de inplanting
van de
bezonmng,
mplantmo van
tweede
tweede bouwlaag,
bouwlaag, 'let
het voorzien
voomen van
van terrassen
terrassen op
op de
de verdieping,
verdiepm enz.);
enz )
geval van geschakelde
bouwblok in
- de
de andere
andere woningen
wonmgen van
van het
het bouwblok
m geval
gCSLhakelde
bouwvormen.
bouwvormen
Alle construct1es
constructies,zowel
zowel hoofdhoofd- als
als bijgebouwen,
moeten opgetrokken
11.2.2.
2 2 Alle
bĳgebouwen moeten
opgetrokken worden
worden uit
u1t
Ze moeten
Ze
moeten
materialen
die qua
qua duurzaamheid
matenalen die
duurzaamheid en
en uitzicht
u1tz1chtverantwoord
verantwoord zijn.
zun
harmonisch
passen m
in de
harmomsch passen
de omgeving
omgevmg en
en bovendien
bovendien moeten
moeten ze
ze binnen
bmnen de
de eigen
e10en kavel
kavel
onderling
onderlmg een
een samenhorend
samenhorend geheel
geheel vormen.
vormen
moeten in
1n
Al lez1chtbaar
zichtbaarblĳvende
blijvendegevels
gevels,ook
ook die
die op
op of
of tegen
Alle
tegen de
de perceelsgrenzen,
pe1ceelsgrenze moeten
dezelfde volwaardige
volwaardige gevelmaterialen
dezelfde
gevelmaterlalenafgewerkt
afgewerktworden
worden als
als de
de overige
ovenge gevels.
gevels
In geval
geval van
van geschakelde
geschakelde bouwvormen
In
bouwvormen moet
moet de
de afwerking
afwerkmg van
van de
de zichtbaar
Zichtbaar blijvende
blĳvende
blinde gevels
gevels ultgevoerd
uitgevoerd worden
worden door
door de
de aanbouwende
aanbouwende.
blmde
123 De
moeten complementair
complementalr zijn
zgn aan
aan de
de residentiële
re°1dent1ele
1.2.3.
De vrĳstaande
vrijstaande bĳgebouwen
bijgebouwen moeten

hoofdbestemming en
en er,
en afwerkmg,
afwerking, een
een arch1tecturaal
architecturaal geheel
geheel mee
mee te
hoofdbestemmmg
er qua
qua VOMI
vorm en
te
vonnen. Ze
vormen
Zebestaan
bestaan maximaal
mdx1maal uit
u1t ééri
een bouwlaag.
bouwlaag
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11.3.
3

Bestemming :
Bestemmmg

11.4.
4

Inplanting
Inplanting :

Dehoofdbestemmmg
hoofdbestemming : res1dent1eel
residentieel gebruik
gebruik. Indien
11.3.1.
3 1 De
Indlen de
de ruimtelijke
rulmtehjke context
context en
en de
de
redenen
een
zogenaamde
zogenaamde
kan om sociale
bouwkavel het toelaten kan
soc1ale
bouwkavel
meergeneratiewoning
toegestaanworden
worden. Dit
Dit moet
meergeneratlewonmg toegestaan
moet dan
dan ook
ook ondubbelzinnig
ondubbelzmnlg blijken
blĳken
uit
uit de
de opbouw
opbouw van
van de
de woning.
womng
1.3.2.
De nevenbestemmmgen
nevenbestemmingen, zoals
zoals voor
13 2 De
voor vrije
ane beroepen,
beroepen diensten,
dlensten kleinhandel
klemhandel (geen
(geen
horeca),
zijn toegestaan
toegestaan voorzover
voorzover ze
ze deel
deel u1tmaken
uitmaken van
van de
de normale
normale ultrustmg
uitrusting van
de
horeca) zun
van de
woonomgeving
woonomgevmg en
en voorzover
voorzover ze
ze geen
geen hinder
hmder vormen
vormen voor
voor de
de normale
normale woonkwaliteit.
woonkwalitelt
Bij de
de mplantmg
inplanting van
van de
de gebouwen
gebouwen moet
moet zoveel
zoveel mogelljk
mogelijk rekenmg
rekening worden
11.4.1.
4 1 Bl]
worden gehouden
gehouden

met
met de
de kwaliteit
kwahtelt van
van de
de bestaande
bestaande ruimtelijke
ruimtelijke structuur.
structuur Er
Er moet
moet tevens
tevens gestreefd
gestreefd
worden
naar het
worden naar
het behoud
behoud en
en de
de verbetering
verbetermg van
van de
de ruimtelijke
rulmtehjke kwaliteit
kwahte1t van
van het
het

openbaar
openbaar domein,
domem van
van de
de omliggende
omllggende percelen
percelen en
en van
van het
het eigen
e1gen perceel.
perceel
Binnen de
de voomene
voorziene voorvoor- en
en letuanStI‘Oken
zijtuinenstroken kunnen
kunnen eventueel
eventueel constructles
constructies (zowel
l1.4.2.
4 2 anen
(zowel
HICI‘le moet
moet uiteraard:r
uiteraardz‘
hoofdhoofd- als
als vrijstaande
vrĳstaande bijgebouwen)
bĳgebouwen) aanvaard
aanvaard worden.
worden Hierbij
rekening
rekening gehouden
gehouden worden
worden met
met de
de eerder
eerder geformuleerde
geformuleerde uitgangspunten.
uitgangspunten.
Deze
indien volgens
Deze mogelijkheid
mogelijkheid wordt
wordt echter
echter uitgesloten
uitgesloten indien
volgens punt
punt 2.1.2.
2.1.2 enkel
enkel‘"open'
‘open'
bebouwing"
toegelaten is.
bebouwmg’toegelatenIS.
1.4.3.
Bijplaatsmg
plaatsingop
op of
of tegen
tegen de
dient bijkomend
14
3 BU
de perceelsgrens
perceelsgrens d1ent
bĳkomend rekening
rekenmg gehouden
gehouden te
te
worden met
worden
met volgende
volgende verplichtingen
verphchtmgen :
- de
de aanpalende
aanpalende eigenaar
eigenaar moet
moet schriftelijk
schrlfteluk in
1n kennis
kennls worden
worden gesteld
gesteld
mdlen
indien de
de constructle
constructie bestaat
bestaat u1t
uit slechts
slechts een
één bouwlaag
bouwlaag en
en als
als ze
ze zich
z1ch bevmdt
bevindt
achter
de achtergevellijn
constructie.
achter de
achtergevellĳn van
van de
de naastgelegen
naastgelegen constructle
het akkoord
akkoord van
van de
deaanpalende
aanpalendeeigenaar
elgenaaris1svereist
verelstals
alsdedeconstructie
constructie
bestaat
bouwlaag, of
of als
als ze
ze v66r
bestaat uit
u1t meer
meer dan
dan ééri
een bouwlaag,
voor de
de bestaande
bestaande of
of geplande
geplande
achtergevellijn
achtergevelhjn van
van de
de naastgelegen
naastgelegen percelen
percelen ligt.
hgt
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11.5.
5

Terreinaanleg :
Terremaanleg
1.5.1
De bestaande
bestaande hoogstammlge
hoogstammige bomen
bomen en
en houtwallen moeten
1 5 1 De
moeten worden bewaard.
bewaard Bij
B1]
moetendeze
dezeelementen
elementendan
dan ook
ook maximal
bebouwing
bebouwmg en
en ten-eininrichting
terremmnchtmg moeten
maXImaal

gemtegreerd worden
geTntegreerd
worden.
Al
A1 deze
deze groenelementen
groenelementen moeten
moeten ges1tueerd
gesitueerd worden
worden op
op het
het inplantingsplan
mplantmgsplan en
en bij
bl]
eventuele kappmg
uitdrukkelnk en
en afzonderlijk
afzonderlnk worden
worden opgegeven
opgegeven bij
b1] de
de
kapping uitdrukkelijk
eventuele
bouwaanvraag.
bouwaanvraag
1 5 2 Afsluitingen
Afslultmgen moeten
moeten in
1n principe
prmc1pe worden
worden uitgevoerd
uitgevoerd met
met groenaanplantingen
groenaanplantmgen (hagen,
(hagen
1.5.2
draad
draad met
met klimop
khmop en
en dergelijke).
dergelĳke) Bij
Bl] specifieke
spec1f1eke ruimtelijke
ruimtelijke situaties
Situatles of
of omwille
omW1lle van
van
de
verkeersveiligheid
kunnen
steeds
beperkingen
in
hoogte
worden
opgelegd.
de verkeersve1l1ghe1d kunnen steeds beperkmgen 1n hoogte worden opgelegd
kunnen vanaf de
enz) kunnen
Andere
(metselwerk houten
houten panelen,
panelen enz.)
Andere matenalen
materialen (metselwerk,
achtergevellijnover
overeen
een beperkte
beperkte lengte
lengtetoegestaan
toegestaanworden
wordenom
om de
de privacy
achtergevelhjn
privacy te
garanderen
aaranderen.
11.5.3.Bij
5 3 B1] de
de mplantmg
inplantingvan
vande
degebouwen
gebouwenenenbl]
bijde
detumaanleg
tuinaanlegmoet
moethet
hetbestaande
bestaande reliëf
relief
Eventuele reliefwijzigingen
maximaal gerespecteerd
maxnmaal
gerespecteerd worden.
worden Eventuele
rehefwumgmgen kunnen
kunnen toegestaan
toegestaan
worden, voorzover
voorzoverze
ze in
zijn en
worden
m hun
hun ruimtelijke
ru1mtelljke omgeving
omgevmg verantwoord
verantwoord zgn
en mits
m1ts
grondverzet en
en wateroverlast
ten-ein worden
worden opgevangen
opgevangen.
grondverzet
wateroverlast op
op eigen
e1genterre1n
Inritten voor
moeten tot
tot een
een mlmmum
minimum beperkt
11.5.4.
5 4 Inritten
voor garages
garages of
of parkeerterreinen
parkeerterremen moeten
beperkt worden,
w01den
zowel 111
in de
de lengte
zowel
lengte (door
(door de
de inplanting
mplantmg van
van de
de garages
garages zover
zover mogelijk
mogelĳk vooraan
vooraan op
op het
het
terrein), als
als m
in de breedte
terrem)
breedte (zeker
(zeker ter hoogte
hoogte van
van de
de aansluiting
aanslu1tmg op het
het openbaar
openbaar
domem
domein, waal
waar een
een breedte
breedte van
van maximaal
max1maal 33 meter
meter toelaatbaar
toelaatbaar is).
is) Ondergrondse
Ondergrondse
garages z1jn
zijn slechts
slechts toegestaan
toegestaan als
als ze
ze vanuit
de omgeving
en vanuit
garages
vanu1t de
omgevmg en
vanu1t het
het bestaand
bestaand
relief te
te verantwoorden
rehef
verantwoorden zijn.
ZIjn
1.5.5.
Kleinereconstructies
constructies,zoals
zoalseen
eenkippenhok
kippenhok,een
eenhondenhok
hondenhok, een
een tülnhUISJe,
tuinhuisje, enz.
1 5 5 Klemere
enz
kunnen
in andere
materialen en
en vormen
vormen dan
dan het
het hoofdgebouw
hoofdgebouw toegestaan
toegestaan worden
kunnen 1n
andere matenalen
worden op
op
voorwaarde
dat
ze
steeds
een
duurzaam
en
afgewerkt
geheel
vormen.
voorwaarde dat ze steeds een duurzaam en afgewerkt geheel vormen
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2.
BIJZONDERE BEPALINGEN
2. BIJZONDERE
BEPALINGEN
2.1.
2.1. HoofdgebouwHoofdgebouw
2.1.1. Bestemming: zie ook
ook artikel
artikel 1.3.
1.3.

* ééngezinswoningen
ééngezinswoningen

2.1.2. Bouwvorm:
ondergeschikte
inplanting ondergeschikte
en inplanting
volume en
bebouwing, al
al of niet met naar
vorm, volume
naar vorm,
* Open bebouwing,
onderling.
schakelelementen
tussen
de
loten
van
de
verkaveling
onderling.
verkaveling
de
van
schakelelementen
gevels.
open gevels.
vrĳblĳvende open
grotendeels vrijblijvende
(De zijgevels
zĳn grotendeels
bouwvolume zijn
het bouwvolume
zĳgevels van het
(De
dat
een
een
voorzien
volume
Langs Mt
of
beide
zijgevels
wordt
een
ondergeschikt
volume
voorzien
ondergeschikt
een
één of beide zijgevels wordt

perceel De
aangrenzend perceel.
hetacmgrenzend
op het
schakel
kan vormen
bebouwing op
de bebouwing
met de
vormen met
schakel kan
voorwaarden
voorwaarden
de
aan
zijdelingse
tuinstroken
zijn
bebouwbaar
mits
te
voldoen
aan
de
voldoen
te
zijdelingse tuinstroken zijn bebouwbaar mits

gesteld
gesteld in
in punt
punt 1.4.).
1.4.).
bebouwing).
gesloten
ofgesloten
Geschakelde bebouwing in één bouwblok
bebouwing).
(halfopen of
bouwblok (halfopen
..
>
bebouwing
Winimaal
geslotengevel.
gevel. By
Bij geschakelde
geschakelde bebouwing
volledig gesloten
zĳgevel is een volleclig
één zijgevel
Minimaalééri
geschakeld
bouwvolumes met
met de
degesloten
gesloten zĳgevels
zijgevelsaan
aan elkaar
elkaar geschakeld
minimum 22 bouwvolumes
worden minimum
hieromtrent).
tot één
een bouwblok.
punt 2.1.5.
2.1.5. hieromtrent).
Zie punt
bouwblok. Zie

5

7.2m.

2.1.3. Inplanting:
Inplanting: zie ook artikel 1.4.
2.1.3.
1.4.

de voorgevel:
* de
voorgevel:
volgens inplantingsplan
-- volgens
inplantingsplan
inplantingsplan
de vrij
vrijstaande
gevels: volgens
volgens het
het inplantingsplan
staande gevels:
* de

2.1.4. Afmetingen
Afmetingen :: zie ook artikel 1.2.1
1.2.1
* bouwdiepte:
ouwdiepte:
loten 14,
14, 15:
15:
het gelijkvloers
gelijkvloers maximaal
maximaal 11 lm
1j
—- op het
op de
de verdieping
verdieping maximaal
maximaal 10m
- op
10m
loten
13
loten 11,
11, 12,
12,13
op het
het gelijkvloers
gelijkvloers maximaal
maximaal 15m
- op
15m
de verdieping
verdieping maximaal
maximaal 12m
op de
12m
-- op
loten 1,
2, 3,
3, 4,
4, 5,
6, 7,
10, 16
loten
1, 2,
5, 6,
7, 8,
8, 9,
9,10,16
het gelijkvloers
gelijkvloers maximaal
maximaal 17m
-— op
op het
17m
de verdieping
verdieping maximaal
maximaal 12m
— op
op de
12m
bouwhoogte: maximaal
maximaal 22 bouwlagen
kroonlij st
de kroonlijst
onder de
bouwlagen onder
* bouwhoogte:
nokhoogte maximaal 9,60m
- nokhoogte

2.1.5
2.1.5. Geschakelde
Geschakelde bebouwing
bebouwing in
in ééri
één bouwblok:
1.4.3. tussen
tussen de
eigenaars
verschillende eigenaars
de verschillende
artikel 1.4.3.
Bij gebrek
volgens artikel
akkoord volgens
aan akkoord
gebrek aan
Bij
voorschriften:
binnen het
gelden volgende
volgende voorschriften:
bouwblok gelden
het bouwblok
binnen
overwegend hellende
* dakvorm:
dakvorm: overwegend
hellende daken
daken
* dakhelling:
dakhelling: 450
45°
* kroonlijsthoogte:
kroonlijsthoogte: 5,80m.
5,80m.
2.2.
2.2.

Vriistaande
Vriistaande bilgebouwen:
bĳgebouwen: zie
zie ook
ook artikel
artikel 1.4.
1.4.
loten 1,
2, 3,
3, 4,
4, 7,
7, 8,
9, 10,
* loten
1, 2,
8, 9,
10, 13,
13, 14,
14, 15,
15, 16:
16:

bijgebouwen zijn
zijn niet
niet toegestaan
toegestaan (met
(met uitzondering
uitzondering van
van kleinere
kleinere
vrijstaande bijgebouwen
constructies, zoals kippenhok,
kippenhok, hondenhok, tuinhuisje
tuinhuisje met
met een
maximum totale
totale
een maximum
constructies,
oppervlakte van
van 12m2)
oppervlakte
12m2)
* loten 5, 6, 11, 12:
loten 5, 6,11,12:
40m2
van de
de vrij
vrijstaande
bijgebouwen: maximaal
maximaal 40m2
staande bijgebouwen:
totaaloppervlakte van
de
vrijstaande
gevels:
op
minimaal
2m
van
de
perceelsgrens
perceelsgrens
de
van
minimaal
op
gevels:
staande
vrij
*
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2.3.
2.3.

Afsluitingen: zie
zie ook
ook artikel
artikel 1.5.2.
1.5.2.

Afwijkingen en
en wijzigingen
kunnen volgens
Afwijkingen
wijzigingen kunnen
volgens de
de geldende
geldende wettelijke
wettelijke bepalingen
bepalingen

worden
van het
het project
project
worden aangevraagd
aangevraagd om
om de
de architecturale
architecturale en
en de
de ruimtelijke
ruimtelijke inpassing
inpassing van
op een verantwoorde
verantwoorde wijze
wijze mogelijk
mogelijk te
te maken
maken of
ofteteverbeteren.
verbeteren. Dit
Dit kan
kan enkel
enkel op basis
aangrenzende bebouwing,
bebouwing,
straatbeeld, aangrenzende
van een
een omgevingsrapport
omgevingsrapport (foto’s,
(foto's, straatbeeld,
argumentatienota,
door de
ontwerper.
argumentatienota, enz.)
enz.) opgesteld
opgesteld door
de ontwerper.

2605
2C JUL!
JUL! 2605
28
Voor Achiel
Achiel Santermans,
Santermans, directeur
directeur m.v.
m.v.
Voor
de
de gemachtigde
gemachtigde adjunct
adjunct van
van de
de directeur
directeur

ÒV733
J

n Geraerts
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