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1.1. Bepaling omtrent bebouwingspercentage (terreinbezetting)
De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van de totale bebouwde oppervlakte van het 
hoofd- en bijgebouw t.o.v. de totale oppervlakte van het perceel waarop de betreffende bebouwing 
voorkomt.

1.3. Bijgebouwen
Een bijgebouw is een constructie die aan of los van het hoofdgebouw geplaatst wordt maar waarvan 
de toegang tot het bijgebouw enkel kan via een externe ingang. Er kan maw geen interne verbinding 
zijn tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. De constructie kan zowel uit een open of uit een ge-
sloten typologie vervaardigd worden.

1. Definities

1.1. Bepaling omtrent bebouwingspercentage (terreinbezetting)
Onder terreinbezetting wordt de verhouding bedoeld van de bebouwde 
oppervlakte van het perceel (of aangrenzende kadastrale percelen die 
één functionele-economische eenheid vormen) gelegen binnen de be-
trokken bestemmingszone, ten aanzien van de totale oppervlakte van 
het perceel. Dit wordt uitgedrukt in percent.

1.2. hoofdgebouw
Het gebouw dat bedoeld is, om de voorziene bestemming te herbergen 
en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk 
valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen.

1.3. Bijgebouwen
Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van 
staat, maar niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de bestem-
mingszone te herbergen, tenzij de berging van goederen, gebruiksmid-
delen, voertuigen, en dergelijke, die inherent verbonden zijn aan de 
bestemming voorzien in de bestemmingszone.

1.4. Gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekt, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.5. Bouwhoogte
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de 
inkomdorpel tot de bovenkant kroonlijst of dakrand. Het aanzetpeil van 
de inkomdorpel tot de bovenkant kroonlijst of dakrand. Het aanzetpeil 
van de inkomdorpel ligt max. 0.40 m hoger dan het peil van de as van 
het openbaar domein, aan de inkomdorpel gemeten.

Art 0 : Algemene bepalingen
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Voor woningen wordt de maximum bouwhoogte uitgedrukt in aantal 
bouwlagen.
Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel 
en de bovenkant kroonlijst of dakrand. Bij vaststelling van hoogte ge-
rekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximale 
hoogte van 3.50 meter toegekend, tenzij dit anders wordt bepaald in de 
betrokken zonevoorschriften.

1.6. Bouwdiepte
De bouwdiepte is de diepte van het hoofdvolume dat gemeten wordt 
tussen de voorbouwlijn en de uiterste achtergevel.

1.7. tuinzone
De oppervlakte van het perceel die overblijft na aftrek van het 
hoofdgebouw.

1.8. terreinbezetting / bezettingsgraad
Terreinbezetting is de verhouding van de bebouwde oppervlakte van
het perceel (of aangrenzende kadastrale percelen die één functionele
- economische eenheid vormen) t.o.v. de totale oppervlakte van het 
perceel gelegen binnen de betrokken bestemmingszone. Dit wordt uit-
gedrukt in procent.

1.9. netto-vloeroppervlakte
Met de vloeroppervlakte wordt bedoeld de beloopbare ruimte, met 
een minimum hoogte van 1,50 meter, zonder de buitenmuren, kokers, 
gemeenschappelijke trappen en liften, open terrassen en garages. 
De binnenmuren worden niet afgetrokken maar meegerekend in de 
netto-vloeroppervlakte.

Art 0 : Algemene bepalingen
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De op te heffen verkavelingen VK worden grafisch aangeduid op het plan bestaande toestand.

2. Verordenende kracht van de diverse elemen-
ten opgenomen in onderhavig GRUP

 � Alle bepalingen van dit plan, zowel grafisch als geschreven vormen 
één geheel. Bouwwerken dienen dus steeds te voldoen aan de 
meest beperkende voorwaarden van deze bepalingen.

 � Opgemeten gegevens primeren op de grafische voorstelling van 
het plan.

3. Verkavelingsvoorschriften

 � De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkaveling VK      
voor die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van on-
derhavig GRUP, worden opgeheven bij goedkeuring van onderha-
vig GRUP.

 � VK5.00/37058/1263
 � VK.253.393
 � VK.253.315
 � VK.253.372
 � VK.253.331
 � VK.253.337
 � VK.253.345
 � VK.560.1014
 � VK.253.397
 � VK.253.374
 � VK.253.325
 � VK2003/PM

Art 0 : Algemene bepalingen
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4.1. Vrijwaren ruimtelijke kwaliteit
De numerieke voorschriften worden beschouwd als maxima bij de beoordeling van de stedenbouw-
kundige vergunningen. De ondersteuning van het straatbeeld, ruimtelijke draagkracht etc. kunnen 
ertoe leiden dat deze maxima niet kunnen worden gerealiseerd. Het maximum gabariet wordt niet 
beschouwd als een recht doch als een bovengrens van de gewenste ontwikkelingen.

Hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.
 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 

woonomgeving drastisch naar beneden haalt.
 � appreciatiecriteria die hierbij kunnen gebruikt worden zijn:  owv het milieu, geluid, licht, mobiliteit, 

landschap, gezondheid en veiligheid van de mens, ...

4.5. Bepaling omtrent werken in functie van waterbeheer
 � Ongeacht de bestemming kunnen maatregelen genomen worden om de goede waterhuishou-

ding in het gebied te vrijwaren.

4. Bepalingen

4.1. vrijwaren ruimtelijke kwaliteit
Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar een vrijwaren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de 
numerieke voorschriften gerespecteerd worden.

4.2. nevenbestemming
In nevenbestemming zijn vrije beroepen, diensten en kantoren toegela-
ten voor zover verenigbaar met de woonomgeving.
De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de totale 
gerealiseerde vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend wor-
den, per perceel, tenzij anders aangegeven in de betrokken bestem-
mingszone. bestemming kunnen enkel gerealiseerd worden als deze 
niet teveel hinderend zijn of niet teveel overlast veroorzaken naar de 
woonomgeving toe en de privacy respecteren.

4.3. Bepaling omtrent reliëf
Reliëfswijzigingen zijn toegestaan mits een maximale aansluiting op 
het bestaande reliëf.

4.4. Bepaling omtrent huidige toestand
Alle constructies kunnen hun huidige toestand behouden, bij grondige 
verbouwing, renovatie of nieuwbouw dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden onderschreven in onderhavig RUP.

4.5. Bepaling omtrent werken in functie van waterbeheer
 � Werken in functie van waterbeheer zijn steeds toegelaten, dit onge-

acht de betrokken bestemmingszone.

Art 0 : Algemene bepalingen
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4.6. Bepaling omtrent afsluitingen

de hekkens mogen bij het openen niet over het wegdomein uitsteken

 � Waterbuffering en -beheersing kan binnen elke zone van onder-
havig RUP worden ingepast, mits dit gebeurt op een ruimtelijk 
interessante manier.

 � Teneinde de riolering niet bijkomend te belasten met regenwater, 
moeten bij realisatie van bebouwing en/of verhardingen maatre-
gelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden 
naar:

 � hetzij naar bufferzones-groenzones
 � hetzij naar een te voorzien bufferbekken binnen de bebouwbare 

of te verharden zones
 � hetzij te laten indringen in de ondergrond

4.6. Bepaling omtrent afsluitingen
 � Afsluitingen die bestaan uit streekeigen haag, eventueel gecom-

bineerd met palen of draadafsluiting en afsluitingen van hout zijn 
toegelaten met een maximale hoogte van 2.00 m. 

 � Afsluitingen bestaande uit beton of kunststofplaten zijn niet 
toegelaten.

 � Met uitzondering van de afsluitingen t.h.v. de rooilijn en de aanslui-
tende voorbouwstrook, waar de hoogte dient beperkt te worden 
tot 1.00 m, een hekken om te openen is wel toegelaten, met een 
maximale hoogte van 2.00m

 � De afsluitingen aan de wegkruising en wegaansluitingen magen 
het uitzicht niet benemen boven 0.75m hoogte.

 � Indien de afsluiting uit een groene haag bestaat, wordt deze ge-
plant op 0.50m achter de grens van het openbaar domein.

 � Afsluitingen en tuinomheiningen moeten qua materialen en diffe-
rentiatie in relatie tot de architectuur van de zone staan en met de 
nodige aandacht voor de omringende beplanting en de straatprofi-
lering worden ontworpen.

Art 0 : Algemene bepalingen
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4.7. Bepaling omtrent werken/constructies in functie van openbaar nut

Er wordt hier gedacht aan pompgebouwtjes, constructie ten behoeve van waterhuishouding, elektri-
citeitscabines, verkeersborden, signalisatie, e.d.

4.7. Bepaling omtrent werken/constructies in functie van open-
baar nut

Werken en constructies in functie van openbaar nut kunnen in alle 
zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkarakteristie-
ken (inplanting, gabariet, materiaalgebruik,...) geen fundamentele af-
breuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone.

4.8. Bepalingen omtrent niet bebouwde delen
 � De niet-bebouwde gedeelten van het perceel vallen onder de voor-

schriften met betrekking tot de tuin. Naargelang het type bebou-
wing kunnen t.o.v. het hoofdvolume verschillende stroken in een 
tuin onderscheiden worden, namelijk:

 � De voortuinstrook begrepen tussen de rooilijn en de voorbouwlijn 
van het volume.

 � De zijtuinstroken begrepen tussen de zijkavelgrenzen en de zijge-
vels van het hoofdvolume

 � De achtertuinstrook begrepen tussen de achterkavelgrens en de 
achtergevel van het hoofdvolume.

 � Deze stroken behouden de bouwmogelijkheid vooropgesteld in de 
bouwvoorschriften.

 � Er dient zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van waterdoorlatende 
materialen.

4.9. harmonieregel
 � De aansluitingskoppeling van een op te richten hoofdvolume met 

het hoofdvolume op het aanpalende perceel, dient op een harmoni-
euze manier te gebeuren

 � Bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige ver-
gunning dient nagegaan of de aansluiting van de daken e.d. op een 
kwalitatieve manier gebeurt.

Art 0 : Algemene bepalingen
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 � Ook de aansluiting dient qua materiaalgebruik op een harmonische 
manier te gebeuren. Bij ongelijke aansluiting dienen alle zichtbare 
geveldelen te worden afgewerkt. De aansluitingsaspecten dienen 
bij vergunningsaanvragen in detail te worden uitgewerkt waarbij de 
overgangen tussen de verschillende bouwhoogtes met bijzondere 
zorg worden uitgewerkt.

4.10. Bepaling omtrent materialen
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dat wil zeggen, van 
hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen voor 
de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua kleur, 
textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen.

4.11. Bepaling omtrent duurzaamheid
Het plaatsen van een groendak is toegelaten binnen iedere zone.
De inplanting en de oriëntatie dienen in de mate van het mogelijke op 
een zongericht manier te gebeuren.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

1.1. Hoofdbestemming
Met logies wordt bedoeld: alle vormen van kamergebonden logies (hotel, gastenkamers, ...) zoals 
gespecifieerd in het logiesdecreet

1.2. Niet toegelaten
Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-
derd wordt.

 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 
geen sprake meer is.

 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 
woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn bestemd voor woondoeleinden onder de vorm van geslo-
ten bebouwing 

 � Eéngezinswoningen en meergezinswoningen zijn in deze zone 
toegelaten.

 � Meergezinswoningen zijn in de Kruisstraat niet toegelaten.
 � Dienstverlening, kantoren, kleinhandel, horeca en vrije beroe-

pen, zijn op het gelijkvloers toegelaten, voor zover de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, en op de 
bovenliggende verdieping woonfunctie of een logiesfunctie steeds 
aanwezig blijft. De functies worden toegelaten over 100% van de 
totale, gelijkvloerse oppervlakte.

1.2. niet toegelaten
 � Dancings, discotheken, een grootschalige detailhandel, tank- en 

servicestations, andere functies en activiteiten die niet verenigbaar 
zijn met de woonomgeving, die voor buitensporige hinder zorgen 
en de rust van de woonomgeving kunnen aantasten, zijn binnen 
onderhavige zone niet toegelaten.

Art. 1  : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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2.2. Inplanting

0.00m: voorbouwlijn is gelijk aan de rooilijn
tussen 0.00m en 6.00m: voorbouwlijn is niet gelijk aan de rooilijn
De inplanting van de gebouwen is vrij, mits rekening te houden met het bestaande straatbeeld en de 
naastliggende percelen

Plaatsing tegenover de achterkavelgrenzen
Afwijkingen van de minimum afstand tov de achtergevel is mogelijk indien de vorm en/of beperkte 
oppervlakte van het perceel de minimum afstand niet toelaat bv. bij hoekpercelen

2. Inrichting en beheer

2.1. terreinbezetting
 � Maximum 60% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-

havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.2. inplanting
Plaatsing  tov de rooilijn

 � minimum 0.00 maximum 6.00m tov de rooilijn, gelet op het be-
staande straatbeeld. 

 � Bij koppeling van gebouwen dient de voorbouwlijn gelijklopend, tov 
de naastliggende perceel(en) waaraan deze gekoppeld zijn.

 � De voorbouwlijn is parallel aan de rooilijn.
 � Geveluitbouw: Vanaf de eerste verdieping en zover de constructie 

t.h.v. de rooilijn is opgevat, is op de voorgevel een uitbouw van 
max. 0.60 m toegelaten tot max. 0.60 m van de uiterste hoe-
ken van de voorgevel en over maximaal de halve lengte van de 
gevelbreedte.

Plaatsing t.o.v. de overige kavelgrenzen:
 � Verplicht op de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij halfopen 

bebouwing aangewezen is. Indien een wachtgevel aanwezig is, 
dient men hierop aan te sluiten. Bij halfopen bebouwing bedraagt 
de afstand aldus 0.00 meter of min. 3.00m indien één bouwlaag 
wordt gerealiseerd, min. 4.00 meter indien twee bouwlagen worden 
gerealiseerd. (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels).

Plaatsing tegenover de achterkavelgrenzen
 � De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de 

achterkavelgrens bedraagt minimum 5.00 m.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.
 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 

woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

zie parkeervoorzieningen voor verdere detaillering

 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd minimum reeds 
overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de minimum 
afstand t.o.v. de kavelgrens.

 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verant-
woorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en 
versterkt .

 � Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen, die 
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buiten-
sporige hinder ontstaan.

 � De gelijkvloerse verdieping dient zodanig benut dat de leefkwaliteit 
van de woonstraat wordt gegarandeerd.

2.3. voorwaarde voor het oprichten van meergezinswoningen
Meergezinswoningen kunnen pas worden opgericht op één of meer-
dere kavels indien

 � ieen voorgevelbreedte van minimaal 8.00 meter kan gerealiseerd 
worden.

 � Op het eigen terrein binnen een straal van 300m waarop de meer-
gezinswoningen worden opgericht, dient per woongelegenheid 

 � minimaal 1 parkeerplaats voor een auto  voor een wooneenheid 
met 1 of 2 slaapkamers

 � minimaal 2 parkeerplaatsen voor een auto  voor een wooneen-
heid met 3 slaapkamers

 � en minimum 2,3 en 4  fietsstaanplaatsen voor respectievelijk 
één-, twee- of een drieslaapkamerappartement, te worden 
voorzien. 

2.4. Bouwhoogte
Algemeen

Art. 1  : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen



12 R U P  C e n t r u m  Z w e v e z e l e  |  j u n i  ‘ 1 3  |  w v i

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en 
wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde hoogte als maximum.

Vierde bouwlaag: een teruggetrokken bouwlaag.

Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en 
wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde hoogte als maximum.

 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds 
overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande 
regelmatig vergunde hoogte als maximum.

Hellende daken
 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met een onderdakse bouwlaag.  
 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, ter-

wijl de nokhoogte beperkt wordt tot 12.00m.
 � In de zone, grafisch aangeduid op het bestemmingsplan zijn maxi-

mum drie bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een 
onderdakse bouwlaag. 

 � In de onderdakse bouwlaag kunnen geen dagvertrekken (woon-
kamer, keuken,...) worden ingericht.  Er kan bijgevolg ook geen 
op zichzelf staande woonlaag worden gecreëerd in de onder-
dakse bouwlaag.

 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 10.50 m, 
terwijl de nokhoogte beperkt wordt tot 14.00 m.

Platte daken:
 � Er zijn maximaal drie volle bouwlagen toegelaten

 � De derde bouwlaag kan zich enkel bevinden binnen het gabariet 
van de hellende daken. 

 � Een derde bouwlaag, binnen het gabariet heeft een maximale 
kroonlijsthoogte ( = nokhoogte) van 10.50 m

 � In de zone, grafisch aangeduid op het bestemmingsplan zijn maxi-
maal vier volle bouwlagen toegelaten. 

 � De vierde bouwlaag kan zich enkel bevinden binnen het gaba-
riet van de hellende daken. Dit wordt verduidelijkt aan de hand 
van doorsnede A (terug te vinden in de rechter kolom van deze 
bladzijde).

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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2.5. Bouwdiepte
 � Indien steeds aan bovenvernoemde voorwaarden is voldaan (inplanting, 

bebouwingspercentage,...)
 � Er wordt gestreefd naar een terrasdiepte van 3.00 m, zodat de bewoners over een kwalitatieve 

buitenruimte beschikken.

2.7. Losstaande bijgebouwen
 � De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d.  

die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

 � Een vierde bouwlaag, binnen het gabariet heeft een maximale 
kroonlijsthoogte ( = nokhoogte) van 14.00 m

2.5. Bouwdiepte
 � Op het gelijkvloers: maximum 20.00 meter
 � Op de verdieping: maximum 14.00 meter
 � Bij meergezinswoningen zijn terrasuitbouwen toegelaten tot op een 

maximale diepte van 16,00 meter.
 � Inplanting, gecombineerd met bouwdiepte op de verdiepingen en 

vormgeving van de volumes dienen dermate geconcipieerd zodat 
er geen noemenswaardige hinder naar privacy, bezonning en zich-
ten voor de bebouwing op aanpalende percelen ontstaat.

2.6. dakvorm
 � De dakvorm is vrij
 � Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende 

dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het 
horizontale vlak.

 � Dakterassen, dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten in het 
dak, waarbij het dakvlak primeert. 

 � Dit met max. 0.60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel .
 � Bij woningen met een gevelbreedte van meer dan 8.0m mag 

de gezamenlijke breedte van alle dakkapellen en dakteras-
sen in geen geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken 
gevelbreedte.

 � Dakoversteken zijn toegelaten met een maximale diepte van 0.60 
m.

2.7. losstaande bijgebouwen
 � Losstaande bijgebouw zijn bij iedere bebouwingstypologie 

toegelaten.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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 � Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.
 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 

woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

2.8. Parkeervoorzieningen
 � Bij de bouw van meergezinswoningen, dient de parkeerdruk die daardoor ontstaat op eigen ter-

rein opgevangen te worden en niet afgewikkeld te worden op het openbaar domein.
 � binnen een straal van 300m : vanaf de uiterste grenzen van het bouwperceel en op eigen terrein

 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 
gebeuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.

 � De inplanting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten 
aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � Voor percelen kleiner dan 300m² wordt een bijgebouw toegelaten 
van maximaal 15m²

 � Voor percelen gelijk of groter dan 300m² hebben de bijgebouwen 
een oppervlakte van maximum 5% van de perceelsoppervlakte.

 � De bijgebouwen dienen te bestaan uit maximum 1 bouwlaag met 
een maximale kroonlijsthoogte van 3.00 m en een maximale nok-
hoogte van 4.50 m.

2.8. Parkeervoorzieningen
Parkeervoorzieningen voor meergezinswoningen

 � Op het eigen terrein binnen een straal van 300m waarop de meer-
gezinswoningen worden opgericht, dient per woongelegenheid 

 � minimaal 1 parkeerplaats voor een auto  voor een wooneenheid 
met 1 of 2 slaapkamers

 � minimaal 2 parkeerplaatsen voor een auto  voor een wooneen-
heid met 3 slaapkamers

 � en minimum 2,3 en 4  fietsstaanplaatsen voor respectievelijk 
één-, twee- of een drieslaapkamerappartement, te worden 
voorzien. 

 � Deze parkeervoorzieningen kunnen zowel in open lucht of deels 
overdekt (bv. carport), mogen zowel ingericht worden binnen de 
mogelijks te bebouwen zone, of binnen de tuinzone. De fiets-
staanplaats dient bovengronds voorzien te worden.

 � De gelijkvloerse verdieping dient zodanig benut dat de leefkwaliteit 
van de woonstraat wordt gegarandeerd.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen



15w v i  |  j u n i  ‘ 1 3  |  R U P  C e n t r u m  Z w e v e z e l e

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

 � Een toerit via de voorgevel is toegelaten, indien mogelijk wordt de toerit voorzien via de 
garageweg.

 � Indien  de gevelbreedte van de (meergezins)woning gelijk of kleiner is dan 8.00m is een poort-
constructie in de voorgevel niet toegelaten om de leefkwaliteit in de woonstraat te garanderen.

Handelsactiviteit: kleinhandel, dienstverlening, horeca, ...
Er wordt een streefcijfer voorgesteld waarvan gemotiveerd kan afgeweken worden.

 � Minimaal 1 parkeergelegenheid per 40m² bruto oppervlakte, indien er een handelsactiviteit 
gevestigd is.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen

 � Er moet, bij meergezinswoningen, een gemeenschappelijke par-
keerruimte voorzien worden, met maximaal 1 in- en uitrit

 � De toerit wordt voorzien aan de voorgevel van de 
meergezinswoningen. 

 � Voor de woningen in de Bruggestraat, wordt de toerit bij voor-
keur voorzien via de garageweg.

 � Het voorzien van een poortconstructie in de gevel is toegelaten bij 
een gevelbreedte groter dan 8.00m.

Parkeervoorzieningen handelsactiviteit
 � Er dient aangetoond bij de aanvraag tot stedenbouwkundige ver-

gunning of er voldoende parkeerplaatsen voorzien zijn voor de te 
vestigen handelactiviteiten. 

 � Bij een handelsactiviteit groter dan 150m² bruto oppervlakte
 �  De parkeervoorzieningen dienen te worden ingericht op eigen 

terrein.

2.9. inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 

onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin 
of groenzone.

 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen 
onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen , tuinpa-
den, zwembad, siervijver en andere constructies die geen gebouw 
zijn. Indien de bestaande verharding bovenvernoemd maximum 
reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaan-
de regelmatig vergunde verharding als maximum.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

 � Deze handelsfunctie/detailhandel   kan gecombineerd worden met een woonfunctie op de bo-
venliggende verdieping.

3. Detailhandel (in overdruk)

3.1. Bestemming

3.1.1. hoofdbestemming
 � De percelen of perceelsdelen binnen deze overdrukzone zijn 

bestemd voor handelsactiviteiten en detailhandel, voor zover de 
ruimtelijke draagkracht van de (woon)omgeving niet wordt over-
schreden, de activiteit verenigbaar is met zijn (woon)omgeving en 
de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteiten 
geen abnormale hinder en/of risico’s met zich meebrengen.

 � Op de bovenliggende verdieping kunnen woongelegenheden voor-
zien worden. Een bijkomende woonfunctie is niet verplicht.

3.1.2. nevenbestemming
 � De noodzakelijke aanverwante voorzieningen voor de handelsac-

tiviteiten en detailhandels zoals kantoren, opslagruimtes, EHBO-
lokaal, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de 
detailhandel, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen en laad- 
en losplaatsen zijn eveneens toegelaten.

 � De noodzakelijke aanverwante voorzieningen zoals bergplaatsen 
en garages zijn tevens bij de woongelegenheden toegelaten.

3.1.3. niet toegelaten
 � Het is niet toegelaten op de site een productieactiviteit, distributie-

bedrijf uit te bouwen.
 � Opslag van goederen als hoofdbestemming is eveneens niet 

toegelaten.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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3.2. inrichting en beheer

3.2.1. inplanting
 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verant-

woorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en 
versterkt.  Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende 
percelen, die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, 
geen buitensporige hinder ontstaan.

3.2.2. terreinbezetting
 � Maximum 80% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-

havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

3.2.3. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen van de zone kunnen ingericht worden 

als parkeerplaatsen, rijstroken, toeritten, laad- en losplaatsen en 
groenzones. Het stapelen van materialen, afgewerkte producten, 
afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is binnen de niet-be-
bouwde zone verboden.

 � Er dient eveneens een fietsstaanplaats te worden voorzien dicht bij 
de toegang van de handelsactiviteit.

Art. 1 : Aaneengesloten bebouwing met inbegrip van meergezinswoningen
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

1.2. Nevenbestemming
Met logies wordt bedoeld: Alle vormen van kamergebonden logies (hotel, gastenkamers, ...) zoals 
gespecifieerd in het logiesdecreet

1.3. Niet toegelaten
Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels 
verhinderd wordt.

 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 
geen sprake meer is.

 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van 
de woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 
zone, zijn bestemd voor woondoeleinden onder de vorm van éénge-
zinswoningen, meergezinswoningen zijn in deze zone niet toegelaten.

1.2.  nevenbestemming

 � In nevenbestemming zijn logiesfunctie, detailhandel, vrije beroepen, 
diensten en kantoren toegelaten .

 � De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen naast de woon-
bestemming kunnen enkel gerealiseerd worden als deze niet teveel 
hinderend zijn of niet teveel overlast veroorzaken naar de woonom-
geving toe en de privacy respecteren.

 � De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de 
totale gerealiseerde vloeroppervlakte , per woongelegenheid is 
aangewend of zal aangewend worden.

1.3.  niet toegelaten
 � Dancings, discotheken, een grootschalige detailhandel, tank- en 

servicestations, andere functies en activiteiten die niet verenigbaar 
zijn met de woonomgeving, die voor buitensporige hinder zorgen 
en de rust van de woonomgeving kunnen aantasten, zijn binnen 
onderhavige zone niet toegelaten.

Art.2 : gesloten en halfopen bebouwing
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Plaatsing  tov de rooilijn
0.00m: voorbouwlijn is gelijk aan de rooilijn
tussen 0.00m en 6.00m: voorbouwlijn is niet gelijk aan de rooilijn
De inplanting van de gebouwen is vrij, mits rekening te houden met het bestaande straatbeeld en 
de naastliggende percelen

Art. 2 : gesloten en halfopen bebouwing

2. Inrichting en beheer

2.1. Algemeen
In deze zone is gesloten en halfopen bebouwing toegelaten.

2.2. terreinbezetting
Maximum 60% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onderha-
vige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.
Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds 
overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande regel-
matig vergunde bezettingspercentage als maximum.

2.3. inplanting
Algemeen

 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verant-
woorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en 
versterkt. Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende 
percelen, die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, 
geen buitensporige hinder ontstaan.

 � Bestaande gebouwen en andere elementen die regelmatig werden 
vergund binnen onderhavige zone, kunnen wat betreft de plaats, 
bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven in hun 
huidige toestand. Bij grondige verbouwingen aan de voorgevel, 
vervangingsbouw of nieuwbouw dienen de voorschriften van onder-
havige inplanting te worden nageleefd

Plaatsing  tov de rooilijn
 � minimum 0.00 maximum 6.00m tov de rooilijn, gelet op het bestaan-

de straatbeeld. 
 � Bij koppeling van gebouwen dient de voorbouwlijn gelijklopend, tov 

de naastliggende perceel(en) waaraan deze gekoppeld zijn.
 � De voorbouwlijn is parallel aan de rooilijn.
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Wel is het noodzakelijk dat bij koppeling van gebouwen de voorgevel per koppeling op een gelijke 
afstand van de rooilijn gebouwd wordt.

Art.2 : gesloten en halfopen bebouwing

 � Geveluitbouw: Vanaf de eerste verdieping en zover de constructie 
t.h.v. de rooilijn is opgevat, is op de voorgevel een uitbouw van max. 
0.60 m toegelaten tot max. 0.60 m van de uiterste hoeken van de 
voorgevel en over maximaal de halve lengte van de gevelbreedte.

Plaatsing t.o.v. de overige kavelgrenzen:
 � Verplicht op de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij halfopen bebou-

wing aangewezen is. Indien een wachtgevel aanwezig is, dient men 
hierop aan te sluiten. Bij halfopen bebouwing bedraagt de afstand 
aldus 0.00 meter of min. 3.00m indien één bouwlaag wordt gereali-
seerd, min. 4.00 meter indien twee bouwlagen worden gerealiseerd. 
(onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels).

Plaatsing tegenover de achterkavelgrenzen
 � De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de 

achterkavelgrens bedraagt minimum 5.00m.
 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd minimum reeds 

overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de minimum 
afstand tov de kavelgrens.

2.5. Bouwhoogte

 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-
meerderd met één onderdakse bouwlaag. In de onderdakse bouw-
laag kunnen geen dagvertrekken (woonkamer, keuken,...) worden 
ingericht.  Er kan bijgevolg ook geen op zichzelf staande woonlaag 
worden gecreërd in de onderdakse bouwlaag.

 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, terwijl de 
nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m.
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Art. 2 : gesloten en halfopen bebouwing

 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds 
overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande 
regelmatig vergunde hoogte als maximum.

2.6. Bouwdiepte
 � Op het gelijkvloers: maximum 20.00 meter
 � Op de verdieping: maximum 14.00 meter

2.7. Dakvorm

 � De dakvorm is vrij
 � Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende 

dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het 
horizontale vlak.

 � Dakterassen, dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten in het 
dak, waarbij het dakvlak primeert. 

 � Dit met max. 0.60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel. 
 � Bij woningen met een gevelbreedte van meer dan 8.0m mag 

de gezamenlijke breedte van alle dakkapellen en dakterassen 
in geen geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken gevel-
breedte.

 � Dakoversteken zijn toegelaten met een maximale diepte van 0.60 
m.

2.8. Carports en/of garages
Het plaatsen van maximaal 2 garages wordt toegelaten onder de vol-
gende beperkende voorwaarden:

 � Opgenomen in het hoofdgebouw
 � Aangebouwd aan het hoofdgebouw

 � maximale oppervlakte: 21m² (per garage)
 � ingeplant binnen de beplantingszone van het hoofdgebouw.
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2.9. Losstaande bijgebouwen
De losstaande bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voer-
tuigen e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

Art. 2 : gesloten en halfopen bebouwing

Het plaatsen van één carport wordt toegelaten onder de volgende be-
perkende voorwaarden:

 � In te planten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.
 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te ge-

beuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.  De 
inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien 
van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � De carports dienen minimum 2.00m achter de voorgevel inge-
plant te worden.

 � De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn 
van de woning niet overschrijden.

 � Maximale oppervlakte 21m²
 � Maximale hoogte : 3m
 � 3-zijdig open contructie
 � slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.9 Losstaande bijgebouwen

 � Losstaande bijgebouwen zijn bij iedere bebouwingstypologie toege-
laten.

 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeu-
ren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria worden 
gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.

 � De inplanting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten aan-
zien van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � Voor percelen kleiner dan 300m² wordt een bijgebouw toegelaten 
van maximaal 15m³

 � Voor percelen gelijk of groter dan 300m² hebben de bijgebouwen 
een oppervlakte van maximum 5% van de perceelsoppervlakte.
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Art. 2 : gesloten en halfopen bebouwing

2.10. Inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte
Dit ten behoeve van oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die 
geen gebouw zijn.

 � De bijgebouwen dienen te bestaan uit maximum 1 bouwlaag met 
een maximale kroonlijsthoogte van 3.00 m en een maximale nok-
hoogte van 4.50 m.

2.10. Inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte

 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 
onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin 
of groenzone.

 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag ver-
hard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen on-
derhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen ,tuinpaden, 
zwembad, siervijver en andere constructies die geen gebouw zijn. 

 � Indien de bestaande verharding bovenvernoemd maximum reeds 
overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande 
regelmatig vergunde verharding als maximum.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

1.2. Nevenbestemming
Met logies wordt bedoeld: alle vormen van kamergebonden logies (hotel, gastenkamers, ...) zoals 
gespecifieerd in het logiesdecreet

Hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.
 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 

woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderha-

vige zone, zijn bestemd voor woondoeleinden onder de vorm van 
ééngezinswoningen.

 � In deze zone is open en halfopen bebouwing toegelaten.

1.2. nevenbestemming
 � In nevenbestemming zijn logiesfunctie, detailhandel, vrije beroe-

pen, diensten en kantoren toegelaten voor zover verenigbaar met 
de woonomgeving.

 � De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen naast de woon-
bestemming kunnen enkel gerealiseerd worden als deze niet teveel 
hinderend zijn of niet teveel overlast veroorzaken naar de woonom-
geving toe en de privacy respecteren.

 � De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de 
totale gerealiseerde vloeroppervlakte , per woongelegenheid is 
aangewend of zal aangewend worden.

Art. 3 : halfopen en open bebouwing
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2.2. Inplanting
Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting tegenover de rooilijn.
tussen 3.00m en 6.00m: voorbouwlijn is niet gelijk aan de rooilijn
De inplanting van de gebouwen is vrij, mits rekening te houden met het bestaande straatbeeld en de 
naastliggende percelen

2. Inrichting en beheer

2.1. terreinbezetting
 � Maximum 40% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-

havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.
 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds 

overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande 
regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.

2.2. inplanting
Plaatsing tegenover de voorkavelgrens:

 � Minimum 3.00 maximum 6.00m tov de rooilijn, gelet op het be-
staande straatbeeld. 

 � Bij koppeling van gebouwen dient de voorbouwlijn gelijklopend, tov 
de naastliggende perceel(en) waaraan deze gekoppeld zijn.

 � De voorbouwlijn is parallel aan de rooilijn.

Plaatsing t.o.v. de overige kavelgrenzen:
 � Verplicht op de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij halfopen 

bebouwing aangewezen is. Indien een wachtgevel aanwezig is, 
dient men hierop aan te sluiten. Bij halfopen bebouwing bedraagt 
de afstand aldus 0.00 meter of min. 3.00m indien één bouwlaag 
wordt gerealiseerd, min. 4.00 meter indien twee bouwlagen worden 
gerealiseerd. (onbebouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels).

Plaatsing tegenover de achterkavelgrenzen
 � De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de 

achterkavelgrens bedraagt minimum 5.00m.
 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd minimum reeds 

overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de minimum 
afstand tov de kavelgrens.

Art. 3 : halfopen en open bebouwing
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2.4. Bouwdiepte
Indien steeds aan bovenvernoemde voorwaarden is voldaan (inplanting, bebouwingspercentage,...

 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verant-
woorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en 
versterkt .

 � Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen, die 
bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buiten-
sporige hinder ontstaan.

2.3. Bouwhoogte
 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met een onderdakse bouwlaag.
 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, terwijl 

de maximale nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m

2.4. Bouwdiepte
 � Op het gelijkvloers: maximum 20.00 meter
 � Op de verdieping: maximum 14.00 meter

2.5. dakvorm
 � De dakvorm is vrij
 � Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende 

dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het 
horizontale vlak.

 � Dakterassen, dakkapellen en dakuitbouwen zijn in beperkte vorm 
toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak primeert. De gezamenlij-
ke breedte van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen 
dan 1/2 van de betrokken gevelbreedte.

2.6. losstaande bijgebouwen
 � Losstaande bijgebouwen zijn bij iedere bebouwingstypologie 

toegelaten.

Art. 3 : halfopen en open bebouwing
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2.6 Losstaande bijgebouwen
 � De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d.  

die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.
 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 

woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

.

 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 
gebeuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.

 � De inplanting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten 
aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � De bijgebouwen hebben een oppervlakte van maximum 5% van 
de perceelsoppervlakte en dienen te bestaan uit maximum 1 
bouwlaag met een maximale kroonlijsthoogte van 3.00 m en een 
maximale nokhoogte van 4.50 m.

2.7. inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 

onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin 
of groenzone.

 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen 
onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen ,tuinpa-
den, zwembad, siervijver en andere constructies die geen gebouw 
zijn. Indien de bestaande verharding bovenvernoemd maximum 
reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaan-
de regelmatig vergunde verharding als maximum.

Art. 3 : halfopen en open bebouwing
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3. Nabestemming gemeenschapsvoorzieningen

3.1. Bestemming

3.1.1. hoofdbestemming
 � De bestemmingsvoorschriften van art. 3 halfopen en open bebou-

wing zijn van toepassing.

3.1.2. nabestemming
 � Bij de uitbreiding van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

krijgt de zone definitief de bestemming gemeenschapsvoorzienin-
gen.  De bestemmingsvoorschriften van art.6 gemeenschapsvoor-
zieningen zijn van toepassing.

3.2. inrichting en beheer

3.2.1. Algemeen
 � De voorschriften inrichting en beheer van art. 3 halfopen en open 

bebouwing zijn van toepassing.
 � Indien de nabestemming wordt gerealiseerd zijn de voorschriften 

inrichting en beheer van art.6 gemeenschapsvoorzieningen van 
toepassing.

Art. 3: halfopen en open bebouwing
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

 � Aansluitend op de Kruisstraat: ter hoogte van het plein Kruisstraat, Tramstraat kan een meerge-
zinswoning opgericht worden als randafwerking van het plein.

 � Mogelijke bijkomende functies zijn sportvoorzieningen, clubhuis, cafetaria, petanque, 
bergruimte,...

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavig-

zone, zijn bestemd voor sociale huisvesting die bestaan uit gekop-
pelde of aaneengesloten groepswoningbouw.  Aansluitend op de 
Kruisstraat kan een meergezinswoning opgericht worden.

 � Bijkomende functies en activiteiten in functie van de sociale huis-
vesting zijn toegelaten.

Art 4 : Sociale Huisvesting
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2. Inrichting en beheer

2.1. terreinbezetting
 � Maximum 50% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-

havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.
 � Indien de bestaande bebouwing bovenvernoemd maximum reeds 

overstijgt, dan geldt bij afbraak en wederopbouw de bestaande 
regelmatig vergunde bezettingspercentage als maximum.

2.2. inplanting
De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde ma-
nier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die be-
bouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige 
hinder ontstaan.

De hoofdgebouwen dienen ten overstaan van aanpalende zonegren-
zen op:
Plaatsing t.o.v. de overige kavelgrenzen:

 � Bij halfopen bebouwing bedraagt de afstand aldus 0.00 meter of 
min. 3.00m indien één bouwlaag wordt gerealiseerd, min. 4.00 
meter indien twee bouwlagen worden gerealiseerd. (onbebouwde 
zijstrook t.o.v. de vrije gevels).

 � Woongelegenheden woonreservegebied (in overdruk) : 
 � Minimum 8,00 m ingeplant te worden wanneer de zonegrens als 

achterkavelgrens fungeert.

2.3.  Bouwhoogte
 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met een onderdakse bouwlaag.
 � Maximale kroonlijsthoogte: 7.00 m

Art 4 : Sociale Huisvesting
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2.6. Bijgebouwen:
Afzonderlijke bijgebouwen zijn niet toegelaten: vb tuinhuisjes in private tuinen
Bijkomende functies en activiteiten gekoppeld aan de woningen: vb een losstaand bijgebouw in de 
publieke of gemeenschappelijke ruimte zoals een sociaal clubhuis, cafetaria, gemeenschappelijke 
fietsberging,...

 � Maximale nokhoogte: 12.00 m

2.4. Bouwdiepte
Voor half-open en gesloten bebouwing:

 � Op het gelijkvloers: 20,00 meter
 � Op de verdieping: 15,00 meter

2.5. dakvorm
 � De dakvorm is vrij
 � Voor de hoofdgebouwen zijn dakvormen, samengesteld uit hel-

lende dakvlakken toegelaten. De maximale hellingsgraad bedraagt 
45° ten aanzien van het horizontaal vlak. Het is toegelaten dat 
max. 1/3 van de vertikaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt 
wordt met een dakvorm die verschillend is van de hierboven opge-
legde dakvorm.

 � Dakterassen en dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten in het 
dak, waarbij het dakvlak steeds primeert. De gezamenlijke breedte 
van alle dakkapellen mag in geen geval meer bedragen dan 1/2 
van de betrokken gevelbreedte.

2.6. Bijgebouwen:
 � Afzonderlijke bijgebouwen zijn niet toegelaten met uitzondering van 

bijkomende functies en activiteiten gekoppeld aan de woningen 
voor sociale huisvesting.

 � Gegroepeerde garage-eilanden, bestaand uit (niet)-overdekte 
parkeerplaatsen en/of garages zijn toegelaten.

2.7. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen on-

derhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin.

Art 4: Sociale Huisvesting
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 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen 
onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpa-
den en andere constructies die geen gebouw zijn.

3. Woonreservegebied (in overdruk)

3.1. Bestemming

3.1.1. Algemeen
 � Deze zone is bestemd voor het oprichten en inrichten van gescha-

kelde woongelegenheden voor specifieke sociale doelgroepen. 
dwz. alleenstaanden, gezinnen, senioren. De woningen kunnen 
zowel huur- als koopwoningen zijn.

 � De woongelegenheden dienen gerealiseerd overeenkomstig de 
sociale woningbouw, waarbij het streefdoel is te voorzien in betaal-
bare woningen voor specifieke sociale doelgroepen.  

 � De bebouwing binnen onderhave woonreserve zone dient een 
harmonieus geheel te vormen, wat differentiatie qua typologie en 
voorkomen, evenals fasering in uitvoering, niet uitsluit.

3.1.2. tuinzone in overlay
 � Het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, 

dient ingericht te worden als tuin.
 �  Deze zone heeft een wisselbestemming.  Indien gekozen wordt 

om dit op te nemen in het woonreservegebied zijn de bestem-
mingsvoorschriften van het woonreservegebied van toepassing.

 � Indien gekozen wordt om dit niet op te nemen in het woonreserve-
gebied zijn de bestemmingsvoorschriften tuinzone van toepassing.

Art 4 : Sociale Huisvesting
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Art 4 : Sociale Huisvesting

3.1.3. overlay landbouwzone in woonreservegebied
 �  Deze zone heeft een wisselbestemming.  Indien gekozen wordt 

om dit op te nemen in het woonreservegebied zijn de bestem-
mingsvoorschriften van het woonreservegebied van toepassing.

 � Indien gekozen wordt om dit niet op te nemen in het woonreserve-
gebied zijn de bestemmingsvoorschriften zone met erfgoedwaarde 
van toepassing.
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Art 4 : Sociale Huisvesting

3.2. inrichting en beheer

3.2.1. tuinzone in overlay
 � Maximaal 1/3 van de oppervlakte van de tuinzone van deze per-

ceelsdelen mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de 
bebouwing binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, 
terrassen, tuinpaden en andere constructies die geen gebouwen 
zijn.

 �  Deze zone heeft een wisselbestemming.  Indien gekozen wordt 
om dit op te nemen in het woonreservegebied zijn de voorschriften 
inrichting en beheer van het woonreservegebied van toepassing.

 � Indien gekozen wordt om dit niet op te nemen in het woonreserve-
gebied zijn de voorschriften inrichting en beheer van de tuinzone 
van toepassing.

3.2.2. overlay landbouwzone in woonreservegebied
 �  Deze zone heeft een wisselbestemming.  Indien gekozen wordt 

om dit op te nemen in het woonreservegebied zijn de inrichtings-
voorschriften van het woonreservegebied van toepassing.

 � Indien gekozen wordt om dit niet op te nemen in het woonreser-
vegebied zijn de inrichtingsvoorschriften zone met erfgoedwaarde 
van toepassing.

3.2.3. Parkeerbehoefte
 � Parkeervoorzieningen dienen te worden opgericht op eigen terrein 

of onder de vorm van gegroepeerde parkeervoorzieningen. 
 � Minimaal 1 parkeerplaats voor een auto  per woonéénheid 

3.2.4. Globaal inrichtingsplan
 � Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en ver-

kavelingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd.  

3.2.4 Globaal inrichtingsplan
 � De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningsverlenende overheid met 

het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 
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Art 4 : Sociale Huisvesting

De inrichtingsstudie (globaal inrichtingsplan) is een infor-
matief document, dat gebruikt wordt met het oog op een 
vergunningsprocedure.

 � De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project 
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot 
de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.

 � De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dus-
danig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeen-
komstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze 
aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie, of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

 � Volgende zaken dienen minimaal weergegeven op het globaal 
inrichtingsplan:

 � Inplanting van de nieuw te bouwen volumes, met hun bestem-
ming, aanduiding van de bouwhoogtes en verschijningsvorm.

 � Inrichting van het openbaar domein, aan te leggen verhardin-
gen, materiaalkeuze, meubilair, aanduiding van de plaatsen 
toegankelijk voor mechanisch verkeer, het aantal parkeergele-
genheden, aanduiding van de zones die publiek toegankelijk zijn 
en welke niet.

ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. Deze bestaat uit een globaal 
inrichtingsplan en bijhorende inrichtingsnota, per te realiseren fase.  Het globaal inrichtingsplan 
dient op een duidelijk wijze aan te tonen dat een kwalitatieve inrichting van onderhavige zone en, 
de deelzones wordt beoogt, dat de bebouwing zich integreert in zijn omgeving, mede door een 
goede en kwalitatieve architectuur evenals door de aanleg van een kwalitatieve groenzone ter 
hoogte van de zonegrenzen.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

Het oprichten van meergezinswoningen langs de Schoolstraat is toegelaten. 

1.2. Nevenbestemming
Met logies wordt bedoeld: alle vormen van kamergebonden logies (hotel, gastenkamers, ...) zoals 
gespecifieerd in het logiesdecreet
Hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-
derd wordt.

 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 
geen sprake meer is.

 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 
woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � Het betreft een inbreidingszone voor het oprichten en inrichten van 

woongelegenheden onder de vorm van eengezinswoningen.
 �  Meergezinswoningen zijn niet toegelaten met uitzondering van de 

woningen die opgericht worden langs de de Schoolstraat.
 � Een zone waar het wonen centraal staat en waarbij wordt gestreefd 

naar een menging van typologieën.

1.2. nevenbestemming
 � In nevenbestemming zijn logies, vrije beroepen, diensten en kanto-

ren toegelaten.
 � De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de 

totaal gerealiseerde vloeroppervlakte per woongelegenheid is 
aangewend of zal aangewend worden. Deze kunnen enkel gere-
aliseerd worden als deze niet teveel hinderend zijn of niet teveel 
overlast veroorzaken naar de woonomgeving toe en de privacy 
respecteren.

Art. 5 : Projectzone



40 R U P  C e n t r u m  Z w e v e z e l e  |  s e p t e m b e r  ‘ 1 2  |  w v i

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

2.1. Bebouwingsdichtheid

Maximaal 1/3 open bebouwing: er wordt gestreefd naar een menging van  halfopen en open bebou-
wing, open bebouwing is beperkt toegelaten.

Voor het bepalen van de woondichtheid zijn een aantal schetsen, per deelzone, opgenomen in de 
MVT.
Door de achterliggende inplanting van het binnengebied en het onregelmatig perceel is een kwalita-
tieve inrichting enkel mogelijk door een beperkte dichtheid te realiseren.

2.3. Inplanting van de gebouwen
Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-
derd wordt.

 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 
geen sprake meer is.

2. Inrichting en beheer

2.1. Bebouwingsdichtheid
 � Binnen onderhavige projectzone dienen woongelegenheden onder 

de vorm van grondgebonden woningen gerealiseerd. Zowel geslo-
ten, halfopen als open bebouwing zijn toegelaten.

 � Maximaal 1/3 van de wooneenheden mag gerealiseerd worden als 
open bebouwing

 � Per deelzone wordt een minimum en maximaal aantal woningen 
gerealiseerd, per fase .

 � Minimum 15 wo/ha
 � Maximaal 25 wo/ha

 � Met uitzondering van projectzone 5E langs de Rupsenstraat  en 
projectzone 5F gelegen tussen de Tramstraat en de Bruggestraat 
langs de waar minimum 12 wo/ha en maximaal 15 wo/ha dienen 
gerealiseerd.

2.2. terreinbezetting
 � De bebouwing binnen onderhavige wooninbreiding dient een 

harmonieus geheel te vormen, wat differentiatie qua typologie en 
voorkomen, evenals fasering in uitvoering, niet uitsluit.

 � Maximum 50% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-
havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.3. inplanting van de gebouwen
 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoor-

de manier te gebeuren.  Ten gevolge van de inplanting mag op 
aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongele-
genheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

Art. 5 : Projectzone
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 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder, veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 
omgeving drastisch naar beneden haalt.

2.4. Bouwhoogte

De derde bouwlaag is een teruggetrokken bouwlaag  binnen het gabariet van de hellende daken.

Plaatsing tov de achterkavelgrens
 � De minimum afstand tussen de achtergevel van de woning en de 

achterkavelgrens bedraagt minimum 8.00 m.
 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoor-

de manier te gebeuren
 � Ten gevolge van de inplanting mag op aanpalende percelen die 

bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buiten-
sporige hinder ontstaan.

Plaatsing t.o.v. de overige kavelgrenzen:
 � Verplicht op de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij (half)open 

bebouwing aangewezen is. Indien een wachtgevel aanwezig is, 
dient men hierop aan te sluiten. Bij halfopen of open bebouwing 
bedraagt de afstand aldus 0.00 meter of min. 4.00 meter (onbe-
bouwde zijstrook t.o.v. de vrije gevels).

2.4. Bouwhoogte
Binnen iedere deelzone is volgende bouwhoogte toegelaten.

 � Bij hellende daken zijn maximaal twee volle bouwlagen toegela-
ten, eventueel vermeerderd met één onderdakse bouwlaag. De 
maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, terwijl de 
maximale nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m.

 � Ter hoogte van de Schoolstraat zijn drie volle bouwlagen toegela-
ten, eventueel vermeerderd met één onderdakse bouwlaag.  De 
maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 10.50m, terwijl de 
maximale nokhoogte beperkt wordt tot 14.00m

2.5. Bouwdiepte
Algemeen

Art. 5 : Projectzone
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 � Op het gelijkvloers: maximum 15.00 m
 � Op de verdieping: maximum 12.00m

2.6.  dakvorm
 � De dakvorm is vrij
 � Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende 

dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het 
horizontale vlak.

 � Dakterassen, dakkapellen en dakuitbouwen zijn in beperkte vorm 
toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak primeert. Dit met max. 
0.60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel. 

2.7. carports en/of garages
Het plaatsen van maximaal 2 garages wordt toegelaten onder de vol-
gende beperkende voorwaarden:

 � Opgenomen in het hoofdgebouw
 � Aangebouwd aan het hoofdgebouw

 � maximale oppervlakte: 21m² (per garage)
 � ingeplant binnen de inplantingszone van het hoofdgebouw.

Het plaatsen van één carport wordt toegelaten onder de volgende be-
perkende voorwaarden:

 � In te planten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.
 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te ge-

beuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.  De 
inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien 
van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � De carports dienen minimum 2.00m achter de voorgevel inge-
plant te worden.

Art. 5 : Projectzone
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2.8. Losstaande bijgebouwen
De losstaande bijgebouwen zijn bestemd voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertui-
gen e.d. die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

 � De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn 
van de woning niet overschrijden.

 � Maximale oppervlakte 21m²
 � Maximale hoogte : 3m
 � 3-zijdig open contructie
 � slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.8.  losstaande bijgebouwen
 � Losstaande bijgebouwen zijn bij iedere bebouwingstypologie 

toegelaten.
 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 

gebeuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.

 � De inplanting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten 
aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � Voor percelen kleiner dan 300m² wordt een bijgebouw toegelaten 
van maximaal 15m²

 � Voor percelen gelijk of groter dan 300m² hebben de bijgebouwen 
een oppervlakte van maximum 5% van de perceelsoppervlakte.

 � De bijgebouwen dienen te bestaan uit maximum 1 bouwlaag met 
een maximale kroonlijsthoogte van 3.00 m en een maximale nok-
hoogte van 4.50 m.

2.9. ontsluiting en parkeerbehoefte
De hoofdontsluiting van de projectzones

 � Deelzone 5 A : Ontsluiting via Waterjufferstraat
 � Deelzone 5 B: Ontsluiting via Schoolstraat, bijkomende onsluiting 

mogelijk via Pastorijstraat
 � Deelzone 5 C: Ontsluiting via Schoolstraat
 � Deelzone 5D: Ontsluiting via Waldreef

Art. 5 : Projectzone
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Voor projectzone 5F worden twee ontsluitingsmogelijkheden voorzien via de Bruggestraat en via de 
Tramstraat  zodat achtergronden individueel kunnen ontwikkeld worden.  Doorgaand gemotoriseerd 
verkeer is niet toegelaten tussen de Tramstraat en de Bruggestraat.

2.10. Inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte
Dit ten behoeve van oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die 
geen gebouw zijn.

 � Deelzone 5E: Ontsluiting via Wilgenhof
 � Deelzone 5F: Ontsluiting via Tramstraat en/of via Bruggestraat
 � Deelzone 5G: Ontsluiting via Ruddervoordestraat
 � Parkeervoorzieningen dienen te worden opgericht op eigen terrein 

of onder de vorm van gegroepeerde parkeervoorzieningen
 � minimaal 1 parkeerplaats voor een auto  voor een wooneenheid 

met 1 of 2 slaapkamers
 � minimaal 2 parkeerplaatsen voor een auto  voor een wooneen-

heid met 3 slaapkamers

2.10. inrichting van de niet-bebouwde ruimte.
 � De niet-bebouwde delen binnen onderhavige projectzone, dienen 

een kwalitatieve ruimtelijke inrichting te krijgen en kunnen ingericht 
worden als private of publieke ruimte.

 � Publieke ruimte: Er zijn verhardingen toegelaten ten behoeve van 
toegangspaden, toegankelijkheid van de groenzone, verharde plei-
nen, speelruimte en andere constructies die geen gebouwen zijn. 
De aanleg ervan dient op een kwalitatieve en éénvormige manier 
te gebeuren.

 � Private ruimte: 
 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 

onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als 
tuin of groenzone.

 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing 
binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen 
,tuinpaden, zwembad, siervijver en andere constructies die geen 
gebouw zijn. 

2.11. Globaal inrichtingsplan

Art. 5 : Projectzone
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 � Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkave-
lingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd.  De inrich-
tingsstudie (globaal inrichtingsplan) is een informatief document, 
dat gebruikt wordt met het oog op een vergunningsprocedure.

 � Het is toegelaten per projectzone, de inrichting in verschillende 
fases uit te voeren.

 � De totale inrichting per deelzone dient te gebeuren door middel van 
een globaal inrichtingsplan, zodat ingrepen per deelzone binnen 
een bepaalde fase gebeuren rekening houdend met de invulling 
van latere fases.

 � Dit globaal inrichtingsplan dient gevoegd bij de eerste en daarop 
volgende aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning binnen 
deze deelzone.

 � Het globaal inrichtingsplan dient een keuze te maken naar ontslui-
ting van de projectzone(s) 5B/C en de scholensite.

 � Het globaal inrichtingsplan dient te bestaan uit een gemotiveerde 
globale bestemming-, inplanting- en volumestudie van de project-
zone die moet beantwoorden aan de stedenbouwkundige voor-
schriften voor onderhavige zone.

 � Bovendien dient het globaal inrichtingsplan duidelijk te maken dat 
het project een kwalitatieve versterking betekent voor het woon-
weefsel, dat het zich kwalitatieve en zonder noemenswaardige 
hinder naar privacy, bezonning en zichten voor de bebouwing op 
aanpalende percelen, integreert in de omgeving en dat de ruimte-
lijke draagkracht van de omgeving door het project niet in gedrang 
komt. De publieke, semi-publieke, private ruimtes en publieke 
groenzones dienen aangeduid op het plan.

 � Een duiding van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van alle 
gebouwen voor veiligheidsdiensten en brandweer conform hun 
wettelijke vereisten.
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 � Bovendien dient te worden aangetoond dat het project zich naad-
loos inschuift in het bestaand bebouwingsweefsel.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

3.1.1.hoofdbestemming

opvangvoorzieningen: zoals kinderopvang, ...
jeugd(verblijfs)infrastructuur: zoals jeugd
openbare gebouwen en diensten: zoals buitenschoolse activiteiten (Academie, Woord, Muziek)

3.1.2. nevenbestemming
voorzieningen noodzakelijk voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming: sportin-
frastructuur, sanitair, refter, (overdekte) speelplaats, administratie,..

3.1.3. wisselbestemming

bouwdiepte: specifieke voorschriften voor het oprichten van meergezinswoningen tussen de 
Schoolstraat en de scholen site . Er wordt een grotere bouwdiepte toegelaten owv de ruimtelijke con-
text, waarbij achteraan woningen kunnen opgericht worden die ruimtelijk aansluiten op de scholensite.

3. Schoolsite in overdruk

3.1. Bestemming

3.1.1.hoofdbestemming

 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 
zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeen-
schapsvoorzieningen verenigbaar met de woonomgeving.

 � Zijn toegelaten: onderwijsinstellingen, opvangvoorzieningen, 
jeugd(verblijfs)infrastructuur , openbare gebouwen en diensten

3.1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, bovengrondse garages, 

op- en afritten, verhardingen, speel- en sportterreinen, groenaan-
leg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk voor het functi-
oneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, zijn eveneens 
toegelaten.

 � Eén conciërgewoning per instelling, in functie van de activiteiten 
en gebouwen binnen onderhavige bestemmingszone is eveneens 
toegelaten, mits deze geïntegreerd is in de gebouwen en de totale 
vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 250m².

3.1.3. wisselbestemming
 � Indien de gronden op het bestemmingsplan gelegen niet bestemd 

worden voor openbare voorzieningen en gemeenschapsvoorzie-
ningen zijn de bestemmingsvoorschriften van 

 � de projectzone ( artikel 5 ) van toepassing voor de gronden 
gelegen in het binnengebied.

 � meergezinswoningen ( artikel 1) van toepassing voor de gron-
den gelegen langs de Schoolstraat met uitzondering van de 
bouwdiepte: 

Art. 5 : Projectzone
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 � Op het gelijkvloers en eerste verdieping: maximum 24.00 m
 � Op de tweede en derde verdieping: maximum 14.00m3.2. 

inrichting en beheer

3.2.1. Algemeen
 � Indien de gronden op het bestemmingsplan gelegen niet bestemd 

worden voor openbare voorzieningen en gemeenschapsvoorzie-
ningen zijn de voorschriften inrichting en beheer van 

 � de projectzone ( artikel 5 ) van toepassing 
 � meergezinswoningen ( artikel 1) van toepassing voor de gron-

den gelegen langs de Schoolstraat

3.2.2. bebouwingspercentage
Maximum 75% van de schoolsite,  met inbegrip van hoofd- en bijge-
bouwen, mag worden bebouwd.

3.2.3. inplanting van de hoofdvolumes
 � Nieuw op te richten gebouwen moeten op een afstand van de zo-

negrens ingeplant zijn, minimaal gelijk aan de kroonlijsthoogte.
 � Indien stedenbouwkundig verantwoord, m.a.w. wanneer er op de 

aanpalende percelen hierdoor geen buitensporige schaduwslag 
ontstaat en de privacy aldaar niet wordt geschonden, kan er tot op 
de kavelgrens gebouwd worden.

3.2.4. bouwdiepte
De toegelaten bouwdiepte is vrij.

3.2.5. bouwhoogte
Het maximaal aantal bouwlagen bedraagt 3 bouwlagen.

Art. 5 : Projectzone
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Art. 5 : Projectzone

3.2.6. dakvorm
De dakvorm is vrij.

3.2.7. architectuur en materiaalgebruik
 � Er wordt gestreefd naar een contrasterende, hedendaagse archi-

tectuur met eigentijdse en duurzame materialen. 
 � De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van 

hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen 
voor de vanop de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua 
kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te onder-
steunen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de 
materiaalkeuze te bestaan.

3.2.8. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen binnen onderhavige bestemmingszone, kun-
nen worden verhard in functie van toegangspaden, parkeerruimtes, 
verharde sportvelden en speelruimtes. Er dient zoveel als mogelijk 
gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende en/of kleinschalige 
materialen.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

1.2. Nevenbestemming
Hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:

 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-
derd wordt.

 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 
geen sprake meer is.

 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 
woonomgeving drastisch naar beneden haalt.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � Het betreft een inbreidingszone voor het oprichten en in-

richten van woongelegenheden onder de vorm van een- en 
meergezinswoningen.

 � Zorgwoningen ( zoals serviceflats, bejaardenwoningen,...) en aan-
verwante functies zijn eveneens toegelaten.

 � Een zone waar het wonen centraal staat en waarbij wordt gestreefd 
naar een menging van typologieën.

1.2. nevenbestemming
 � In nevenbestemming zijn vrije beroepen, diensten en kantoren 

toegelaten.
 � De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de 

totaal gerealiseerde vloeroppervlakte per woongelegenheid is 
aangewend of zal aangewend worden. Deze kunnen enkel gere-
aliseerd worden als deze niet teveel hinderend zijn of niet teveel 
overlast veroorzaken naar de woonomgeving toe en de privacy 
respecteren.

 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, op- en afritten, verhar-
dingen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk 
voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, 
zijn eveneens toegelaten.

1.3. openbare wegenis
 � Openbare wegenis met verblijfsfunctie ter ontsluiting van de woon-

gelegenheden binnen onderhavige zone is toegelaten.

Art. 6: Hoekproject
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2.3. Inplanting van de gebouwen
Het bestaande straatbeeld is richtinggevend voor de inplanting tegenover de rooilijn.
tussen 0.00m en 6.00m: voorbouwlijn is niet gelijk aan de rooilijn
De inplanting van de gebouwen is vrij, mits rekening te houden met het bestaande straatbeeld en de 
naastliggende percelen

Buitensporige hinder kan ondermeer ontstaan als gevolg van:
 � Overmatige schaduwslag, waardoor bezonning van de omliggende percelen grotendeels verhin-

derd wordt.
 � Schending van de privacy, indien de inkijk in tuin of woning dermate groot is dat er van privacy 

geen sprake meer is.

2. Inrichting en beheer

2.1. Bebouwingsdichtheid
 � Binnen onderhavige projectzone dienen woongelegenheden onder 

de vorm van compacte, aaneengesloten of aaneengeschakelde 
grondgebonden woningen gerealiseerd. Gestapelde woningen zijn 
eveneens toegelaten.

 �  Zowel gesloten als halfopen bebouwing zijn toegelaten.
 � Per deelzone wordt een minimum en maximaal aantal woningen 

gerealiseerd, per fase .
 � Minimum 15 wo/ha

2.2. terreinbezetting
 � De bebouwing binnen onderhavige wooninbreiding dient een 

harmonieus geheel te vormen, wat differentiatie qua typologie en 
voorkomen, evenals fasering in uitvoering, niet uitsluit.

 � Maximum 75% van de perceelsoppervlakte gelegen binnen onder-
havige zone, mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen.

2.3. inplanting van de gebouwen
 � Inplanting tov de rooilijn:

 � Minimum 0.00 maximum 6.00m tov de rooilijn, gelet op het 
bestaande straatbeeld. 

 � Inplanting tov andere zonegrenzen
 � minimum 5.00 m

 � De inplanting van de gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoor-
de manier te gebeuren.  Ten gevolge van de inplanting mag op 
aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongele-
genheden, geen buitensporige hinder ontstaan.

Art. 6: Hoekproject
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 � Geluidshinder, geurhinder of stofhinder, veroorzaakt door activiteiten die de leefbaarheid van de 
omgeving drastisch naar beneden haalt.

2.4. Bouwhoogte
 � Bij hellende daken zijn maximaal twee volle bouwlagen toegela-

ten, eventueel vermeerderd met één onderdakse bouwlaag. De 
maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, terwijl de 
maximale nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m.

 � Op de hoek Lichterveldestraat/Ricksteenweg is een architecturaal 
accent toegelaten met maximaal 3 volle bouwlagen en een plat 
dak. In dit geval bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 10.50m 
voor zover de oppervlakte van deze hogere delen samen niet meer 
bedraagt dan 30% van de totale bebouwde oppervlakte binnen 
onderhavige zone.

 � Hogervermelde maximale hoogtes gelden niet in functie van be-
staande toestandssituaties.

2.5. Bouwdiepte
Algemeen

 � Op het gelijkvloers: maximum 20.00 m
 � Op de verdieping: maximum 14.00 m.

2.6.  dakvorm
 � De dakvorm is vrij
 � Indien bij de hoofdgebouwen het dak is samengesteld uit hellende 

dakvlakken is de maximale hellingsgraad 45° ten aanzien van het 
horizontale vlak.

 � Dakterassen, dakkapellen en dakuitbouwen zijn in beperkte vorm 
toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak primeert. Dit met max. 
0.60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel. 

Art. 6: Hoekproject
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2.7. losstaande bijgebouwen
Eéngezinswoningen

 � Losstaande bijgebouwen zijn bij iedere bebouwingstypologie 
toegelaten.

 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 
gebeuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.

 � De inplanting mag geen buitensporige hinder veroorzaken ten 
aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � Voor percelen kleiner dan 300m² wordt een bijgebouw toegelaten 
van maximaal 15m²

 � Voor percelen gelijk of groter dan 300m² hebben de bijgebouwen 
een oppervlakte van maximum 5% van de perceelsoppervlakte.

 � De bijgebouwen dienen te bestaan uit maximum 1 bouwlaag met 
een maximale kroonlijsthoogte van 3.00 m en een maximale nok-
hoogte van 4.50 m.

Meergezinswoningen
 � Losstaande bijgebouwen zijn niet toegelaten.

2.8. carports en/of garages
Het plaatsen van maximaal 2 garages per wooneenheid wordt toegela-
ten onder de volgende beperkende voorwaarden:

 � Opgenomen in het hoofdgebouw
 � Aangebouwd aan het hoofdgebouw

 � maximale oppervlakte: 21m² (per garage)
 � ingeplant binnen de beplantingszone van het hoofdgebouw.

Het plaatsen van één carport wordt toegelaten onder de volgende be-
perkende voorwaarden:

 � In te planten tussen het hoofdgebouw en de zijperceelsgrens.

Art. 6: Hoekproject
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 � De inplanting dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te ge-
beuren, waarbij de esthetisch, functionele en ruimtelijke criteria 
worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting.  De 
inplanting mag geen abnormale hinder veroorzaken ten aanzien 
van de eigenaars van aanpalende percelen.

 � De carports dienen minimum 2.00m achter de voorgevel inge-
plant te worden.

 � De achteruitbouwlijn van de carport mag de achteruitbouwlijn 
van de woning niet overschrijden.

 � Maximale oppervlakte 21m²
 � Maximale hoogte : 3m
 � 3-zijdig open contructie
 � slechts mogelijk langs één kant van de woning.

2.9. parkeerbehoefte
Parkeervoorzieningen dienen te worden opgericht op eigen terrein of 
onder de vorm van gegroepeerde parkeervoorzieningen.  Deze par-
keerbehoefte dient opgelost te worden onder de vorm van:

 � ondergrondse of halfondergrondse parkings
 � parkings in open lucht, al dan niet op eigen perceel van een indivi-

duele woongelegenheid
 � garages of carports op eigen perceel bij de individuele 

woongelegenheid
 � collectieve parkeervoorzieningen onder de vorm van 

parkeereilanden
Parkeervoorzieningen

 � bij ééngezinswoningen minimum 2 parkeervoorzieningen
Parkeervoorzieningen voor meergezinswoningen

 � minimaal 1 parkeerplaats voor een auto  voor een wooneenheid 
met 1 of 2 slaapkamers

Art. 6: Hoekproject
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2.10. Inrichtingsvoorschriften van de niet-bebouwde ruimte

Dit ten behoeve van oprit, parkeervoorzieningen, terrassen, tuinpaden en andere constructies die 
geen gebouw zijn.

 � minimaal 2 parkeerplaatsen voor een auto  voor een wooneen-
heid met 3 slaapkamers

 � en minimum 2,3 en 4  fietsstaanplaatsen voor respectievelijk 
één-, twee- of een drieslaapkamerappartement, te worden 
voorzien. 

2.10. inrichting van de niet-bebouwde ruimte.
 � De niet-bebouwde delen binnen onderhavige projectzone, dienen 

een kwalitatieve ruimtelijke inrichting te krijgen en kunnen ingericht 
worden als private of publieke ruimte.

 � Publieke ruimte: Er zijn verhardingen toegelaten ten behoeve van 
toegangspaden, toegankelijkheid van de groenzone, verharde plei-
nen, speelruimte en andere constructies die geen gebouwen zijn. 
De aanleg ervan dient op een kwalitatieve en éénvormige manier 
te gebeuren.

 � Private ruimte: 
 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 

onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als 
tuin of groenzone.

 � Maximum 1/2 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing 
binnen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen 
,tuinpaden, zwembad, siervijver en andere constructies die geen 
gebouw zijn. 

2.11. architectuur
 � Binnen onderhavige zone zijn enkel halfopen (koppelbouw) en aan-

eengesloten bebouwing, eventueel met onderbreking, toegelaten.
 � Binnen de projectzone kunnen geen vrijstaande ééngezinswonin-

gen worden opgetrokken. 

Art. 6: Hoekproject
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Art. 6: Hoekproject

 � Kleinschalige meergezinswoningen, naar schaal aansluitend op de 
bebouwing binnen onderhavige en aanpalende zones, zijn even-
eens toegelaten.

 � De bebouwing dient een harmonieus geheel te vormen, wat diffe-
rentiatie qua typologie en voorkomen, evenals fasering in uitvoe-
ring niet uitsluit.

 � Alle nieuw op te richten gebouwen moeten een hedendaagse vor-
mentaal hanteren.  In het bijzonder dienen de gevels gericht naar 
de  hoek (Lichterveldestraat/Ricksteenweg) van een hoogwaardige 
architectuur te getuigen. 

2.12. Globaal inrichtingsplan
 � Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkave-

lingsvergunningen wordt een inrichtingsstudie gevoegd.  De inrich-
tingsstudie (globaal inrichtingsplan) is een informatief document, 
dat gebruikt wordt met het oog op een vergunningsprocedure.

 � Het is toegelaten per projectzone, de inrichting in verschillende 
fases uit te voeren.

 � De totale inrichting per deelzone dient te gebeuren door middel van 
een globaal inrichtingsplan, zodat ingrepen per deelzone binnen 
een bepaalde fase gebeuren rekening houdend met de invulling 
van latere fases.

 � Dit globaal inrichtingsplan dient gevoegd bij de eerste en daarop 
volgende aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning binnen 
deze deelzone.

 � Het globaal inrichtingsplan dient te bestaan uit een gemotiveerde 
globale bestemming-, inplanting- en volumestudie van de project-
zone die moet beantwoorden aan de stedenbouwkundige voor-
schriften voor onderhavige zone.

 � Bovendien dient het globaal inrichtingsplan duidelijk te maken 
dat het project een kwalitatieve versterking betekent voor het 
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Art. 6: Hoekproject

woonweefsel, dat het zich kwalitatieve en zonder noemenswaar-
dige hinder naar privacy, bezonning en zichten voor de bebou-
wing op aanpalende percelen, integreert in de omgeving en dat 
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving door het project niet 
in gedrang komt. De publieke, semi-publieke, private ruimtes en 
publieke groenzones dienen aangeduid op het plan.

 � Een duiding van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van alle 
gebouwen voor veiligheidsdiensten en brandweer conform hun 
wettelijke vereisten.

 � Bovendien dient te worden aangetoond dat het project zich naad-
loos inschuift in het bestaand bebouwingsweefsel.
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De zone valt onder de categorie “gemeenschapsvoorzieningen” 

Nevenbestemming in functie van de hoofdbestemming kan zijn: parkeervoorzieningen, bergruimte, 
cafetaria en eetgelegenheden, ...

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeen-
schapsvoorzieningen verenigbaar met de woonomgeving, dit onge-
acht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of 
het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk van de desbetref-
fende voorziening.

 � Zijn toegelaten: verzorgings- en opvangvoorzieningen (zoals kin-
deropvang, bejaardenwoningen, serviceflats, ...),  sociale wonin-
gen, ... 

1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, ondergrondse en boven-

grondse garages, op- en afritten, verhardingen, speel- en sportter-
reinen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk 
voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, 
zijn eveneens toegelaten.

 � Eén conciërgewoning per instelling, in functie van de activiteiten 
en gebouwen binnen onderhavige bestemmingszone is eveneens 
toegelaten, mits deze geïntegreerd is in de gebouwen en de totale 
vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 250m².

Art. 7 : Gemeenschapsvoorzieningen (rusthuis)
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2.4. bouwhoogte
Het plaatsen van technische voorzieningen, bijvoorbeeld het plaatsen van schoorstenen,
airco of voorzieningen voor trap of lift zijn niet in de maximale kroonlijst- en nokhoogte inbegrepen
en kunnen op het dak geplaatst worden.

2. Inrichting en beheer

2.1. bebouwingspercentage
 � Maximum 75% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van 

hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.

2.2. inplanting van de hoofdvolumes
Plaatsing t.o.v. de zonegrenzen

 �  Nieuwe bebouwing dient compact aan te sluiten tov het centraal 
gelegen hoofdgebouw.

 � Nieuw op te richten gebouwen moeten op een afstand van
 � tussen de 0.00m en 6.00m tov de rooilijn opgericht te worden
 � minimum 5.00m van de zijperceelsgrens indien de hoofdfunctie 

op het perceel wonen is of 0.00m indien koppeling aanwezig is 
of gewenst is

 �  tov de zonegrenzen ingeplant zijn, minimaal gelijk aan de 
kroonlijsthoogte 

 � Behoudens bestaande toestandsituaties en indien stedenbouwkun-
dig verantwoord, m.a.w. wanneer er op de aanpalende percelen 
hierdoor geen buitensporige schaduwslag ontstaat en de privacy 
aldaar niet wordt geschonden, kan er tot op de kavelgrens ge-
bouwd worden.

2.3. bouwdiepte
De toegelaten bouwdiepte is vrij.

2.4. bouwhoogte
Het maximaal aantal bouwlagen is grafisch aangeduid op het 
bestemmingsplan.

 � In het midden van de zone kan een architecturaal accent opgetrok-
ken worden. Maximaal vijf bouwlagen met een plat dak, met een 

Art. 7 : Gemeenschapsvoorzieningen (rusthuis)
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maximale kroonlijsthoogte van 17.50m.  De zone waar vijf bouwla-
gen zijn toegelaten is grafisch aangeduid op het bestemmingsplan.  
Deze vijfde bouwlaag kan enkel gerealiseerd worden indien de 
nabestemming van de aanpalende percelen gerealiseerd wordt.

 � In de andere delen van de zone, zijn maximaal drie volle bouw-
lagen toegelaten, eventueel vermeerderd met één onderdakse 
bouwlaag of vier bouwlagen met een plat dak.

 � Bij hellende daken: De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte be-
draagt 10.5 m, terwijl de nokhoogte beperkt wordt tot 14.00 m.

 � Bij platte daken: de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is 
gelijk aan de maximaal toegelaten nokhoogte en wordt beperkt 
tot 14.00m.

 � Ten opzichte van de zone voor ééngezinswoningen, indien de 
hoofdfunctie op het naastliggende perceel wonen is, zijn maximaal 
twee volle bouwlagen vermeerderd met één onderdakse bouwlaag. 
of drie volle bouwlagen met een plat dak.

 � Bij hellende daken: De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte 
bedraagt 7.00m, terwijl de nokhoogte beperkt wordt tot 12.00m.

 � Bij platte daken: de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is 
gelijk aan de maximaal toegelaten nokhoogte en wordt beperkt 
tot 10.50m.

 � Hogervermelde maximale hoogtes gelden niet in functie van be-
staande toestandssituaties.

2.5. dakvorm
 � Dakvorm is vrij

2.6. materiaalgebruik
 � De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van 

hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen 

Art. 7 : Gemeenschapsvoorzieningen (rusthuis)
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voor de vanop de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua 
kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te onder-
steunen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de 
materiaalkeuze te bestaan.

2.7. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet bebouwde delen van de zone gelegen binnen onderhavige 

bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin of publiek 
groen. Maximum 1/2 van de niet bebouwde delen van deze zone 
mag verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing, 
opritten parkeervoorzieningen, terassen, tuinpaden, vijverconstruc-
ties en andere constructies die geen gebouw zijn.

 � Er dient zoveel als mogelijk gebruik gemaakt te worden van water-
doorlatende en/of kleinschalige materialen.

Art. 7 : Gemeenschapsvoorzieningen (rusthuis)
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De zone valt onder de categorie “gemeenschapsvoorzieningen” 

 

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeen-
schapsvoorzieningen verenigbaar met de woonomgeving, dit onge-
acht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of 
het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk van de desbetref-
fende voorziening.

 � Zijn toegelaten: onderwijsinstellingen, sportvoorzieningen, verzor-
gings- en opvangvoorzieningen (zoals kinderopvang,  ...), openbare 
gebouwen en diensten (zoals administratief centrum, bibliotheek, 
...), jeugd(verblijfs)infrastructuur, ...

1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, ondergrondse en boven-

grondse garages, op- en afritten, verhardingen, speel- en sportter-
reinen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk 
voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, 
zijn eveneens toegelaten.

 � Eén conciërgewoning per instelling, in functie van de activiteiten 
en gebouwen binnen onderhavige bestemmingszone is eveneens 
toegelaten, mits deze geïntegreerd is in de gebouwen en de totale 
vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 250m².

Art. 8A : Gemeenschapsvoorzieningen (school)
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2.4. bouwhoogte
Het plaatsen van technische voorzieningen, bijvoorbeeld het plaatsen van schoorstenen,
airco of voorzieningen voor trap of lift zijn niet in de maximale kroonlijst- en nokhoogte inbegrepen
en kunnen op het dak geplaatst worden.

2. Inrichting en beheer

2.1. bebouwingspercentage
 � Maximum 75% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van 

hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.

2.2. inplanting van de hoofdvolumes
 � Nieuw op te richten gebouwen moeten op een afstand van de per-

ceelsgrens ingeplant zijn, minimaal gelijk aan de kroonlijsthoogte.  
Behoudens bestaande toestandsituaties en indien stedenbouwkun-
dig verantwoord, m.a.w. wanneer er op de aanpalende percelen 
hierdoor geen buitensporige schaduwslag ontstaat en de privacy 
aldaar niet wordt geschonden, kan er tot op de kavelgrens ge-
bouwd worden.

2.3. bouwdiepte
De toegelaten bouwdiepte is vrij.

2.4. bouwhoogte
 � Er zijn maximaal drie volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met één onderdakse bouwlaag.
 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12.00 m, terwijl 

de nokhoogte beperkt wordt tot 14.00 m.
 � Met uitzondering van de bestaande bouwhoogte.  De bestaande 

bouwhoogte is de maximum bouwhoogte.

2.5. dakvorm
 � Dakvorm is vrij

Art. 8A : Gemeenschapsvoorzieningen (school)
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2.6. materiaalgebruik
 � De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van 

hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen 
voor de vanop de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua 
kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te onder-
steunen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de 
materiaalkeuze te bestaan.

2.7. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen binnen onderhavige bestemmingszone, 

kunnen worden verhard in functie van toegangspaden, parkeer-
ruimtes, verharde sportvelden en speelruimtes. Er dient zoveel als 
mogelijk gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende en/of 
kleinschalige materialen.

Art. 8A : Gemeenschapsvoorzieningen (school)
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De zone valt onder de categorie “gemeenschapsvoorzieningen” 1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeen-
schapsvoorzieningen verenigbaar met de woonomgeving, dit onge-
acht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of 
het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk van de desbetref-
fende voorziening.

 � Zijn toegelaten: onderwijsinstellingen, sportvoorzieningen,  culture-
le infrastructuur (jeugdcentrum, buurtcentrum,  cultureel centrum...) 
openbare gebouwen en diensten (zoals administratief centrum, 
bibliotheek, brandweer, openbaar vervoer voorzieningen...), jeugd-
infrastructuur, ...

1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, ondergrondse en boven-

grondse garages, op- en afritten, verhardingen, speel- en sportter-
reinen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk 
voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, 
zijn eveneens toegelaten.

 � Eén conciërgewoning per instelling, in functie van de activiteiten 
en gebouwen binnen onderhavige bestemmingszone is eveneens 
toegelaten, mits deze geïntegreerd is in de gebouwen en de totale 
vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 250m².

Art. 8B : Gemeenschapsvoorzieningen (de lijn-cultureel centrum)
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2.4.bouwhoogte
Het plaatsen van technische voorzieningen, bijvoorbeeld het plaatsen van schoorstenen,
airco of voorzieningen voor trap of lift zijn niet in de maximale kroonlijst- en nokhoogte inbegrepen
en kunnen op het dak geplaatst worden.

2. Inrichting en beheer

2.1. bebouwingspercentage
 � Maximum 75% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van 

hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.

2.2. inplanting van de hoofdvolumes
 � Nieuw op te richten gebouwen moeten op een afstand van de per-

ceelsgrens ingeplant zijn, minimaal gelijk aan de kroonlijsthoogte.  
 � Behoudens bestaande toestandsituaties en indien stedenbouwkun-

dig verantwoord, m.a.w. wanneer er op de aanpalende percelen 
hierdoor geen buitensporige schaduwslag ontstaat en de privacy 
aldaar niet wordt geschonden, kan er tot op de kavelgrens ge-
bouwd worden.

 � Alle constructies kunnen hun huidige toestand behouden, herbouw 
van bestaande volumes is mogelijk.

2.3. bouwdiepte
De toegelaten bouwdiepte is vrij.

2.4. bouwhoogte
 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met één onderdakse bouwlaag.
 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 m, terwijl 

de nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m.
 � Met uitzondering van de bestaande bouwhoogte.   De bestaande 

bouwhoogte is de maximum bouwhoogte.

2.5. dakvorm
 � Dakvorm is vrij

Art. 8B : Gemeenschapsvoorzieningen (de lijn-cultureel centrum)
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2.6. materiaalgebruik
 � De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van 

hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen 
voor de vanop de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua 
kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te onder-
steunen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de 
materiaalkeuze te bestaan.

2.7. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen binnen onderhavige bestemmingszone, 

kunnen worden verhard in functie van toegangspaden, parkeer-
ruimtes, verharde sportvelden en speelruimtes. Er dient zoveel als 
mogelijk gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende en/of 
kleinschalige materialen.

Art. 8B : Gemeenschapsvoorzieningen (de lijn-cultureel centrum)
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De zone valt onder de categorie “gemeenschapsvoorzieningen” 

jeugdverblijfsinfrastructuur: jeugdlokalen, jeugdbeweging, ...

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeen-
schapsvoorzieningen verenigbaar met de woonomgeving, dit onge-
acht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of 
het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk van de desbetref-
fende voorziening.

 � Zijn toegelaten: onderwijsinstellingen, sportvoorzieningen,  
jeugd(verblijfs)infrastructuur 

1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, ondergrondse en boven-

grondse garages, op- en afritten, verhardingen, speel- en sportter-
reinen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk 
voor het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, 
zijn eveneens toegelaten.

Art. 8C : Gemeenschapsvoorzieningen (jeugd)



72 R U P  C e n t r u m  Z w e v e z e l e  |  j u n i  ‘ 1 3  |  w v i

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

2. Inrichting en beheer

2.1. bebouwingspercentage
 � Maximum 20% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van 

hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.

2.2. inplanting van de hoofdvolumes
 �  De uitbreiding  mag vrij ingeplant worden dmw nieuwbouw, mits 

voldaan wordt aan eisen uit andere wetgeving en het behoud van 
een bouwvrije strook van tenminste:

 � 5.00m van de zonegrenzen

2.3. bouwdiepte
De toegelaten bouwdiepte is vrij.

2.4. bouwhoogte
 � Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel ver-

meerderd met één onderdakse bouwlaag. 
 � De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7 m, terwijl de 

nokhoogte beperkt wordt tot 12.00 m.

2.5. dakvorm
 � Dakvorm is vrij

2.6. materiaalgebruik
 � De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van 

hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 
zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen 
voor de vanop de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen 
qua kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te 

Art. 8C : Gemeenschapsvoorzieningen (jeugd)
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ondersteunen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid 
in de materiaalkeuze te bestaan.

2.7. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen binnen onderhavige bestemmingszone 

dienen een groene inrichting te krijgen, delen kunnen worden 
verhard in functie van toegangspaden, parkeerruimtes, verharde 
sportvelden en speelruimtes. Er dient zoveel als mogelijk gebruik 
gemaakt te worden van waterdoorlatende en/of kleinschalige 
materialen.

Art. 8C : Gemeenschapsvoorzieningen (jeugd)
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1. bestemmingsvoorschriften

1.1. hoofdbestemming
De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 
zone, zijn bestemd voor openbare voorzieningen en gemeenschaps-
voorzieningen verenigbaar met de woonomgeving, dit ongeacht het pu-
bliek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet 
aanwezig zijn van winstoogmerk van de desbetreffende voorziening.
Zijn toegelaten: infrastructuur ten dienste van religie of cultus, ... .

1.2. nevenbestemming
Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, op- en afritten, verhardin-
gen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a. noodzakelijk voor 
het functioneren van de infrastructuur in hoofdbestemming, zijn even-
eens toegelaten.

Art. 8D : Gemeenschapsvoorzieningen (kerkhof)
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De zone valt onder de categorie “agrarisch gebied” 

Het gebouwencomplex: de gebouwen maken deel uit van één groep en dienen samen ontwikkeld te 
worden als één functioneel en ruimtelijk geheel.  
Het te behouden bouwkundig erfgoed is aangeduid met een ster in overlay.

Het doel is om één woning, tijdelijke logies en een breed gamma van activiteiten, diensten en vrije 
beroepen mogelijk te maken binnen de bestaande gebouwen die opgenomen zijn op de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed, namelijk:

 � Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, zogenaamd “hoeve ter Coutere”:
 � ten zuiden van het boerenhuis, bakhuis
 � ten westen van het erf: stal/schuur met geïncoporeerd wagenhuis
 � ten noordoosten van het erf: schuur
 � ten zuidoosten van het erf: ast

De overige delen van het gebouwencomplex: de huidige stallen zijn niet opgenomen op de inventaris. 
De bebouwde oppervlakte van deze drie gebouwen kan gebruikt worden voor een functie comple-
mentair aan het wonen. Wonen is hier niet toegelaten.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
Het gebied is bestemd als ‘agrarisch gebied met specifieke functies’
Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk 
wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van 
de hoofdfunctie ‘landbouw in de ruime zin’.  De nieuwe functie heeft 
betrekking op volgende activiteiten of combinaties daarvan: 

 � landbouw en aanverwante functies (hoveniersbedrijf, tuincentrum, 
een paardenhouderij, een manège, een dierenasiel of pension,...

 � opslag
 � recreatie (inclusief horeca, kampeerboerderij, restaurant, ijssalon, 

bezoekerscentrum, manège,  ...)
 � kleinschalige toeristische logies
 � aan huis gebonden beroepen (individuele (para-)medische of the-

rapeutische praktijk, dierenarts, ...)
 � medisch(verwant) dienstverlening (kuuroord, kine- en 

dokterspraktijk,...)
 � overige dienstverlening (crèche, museum, kapperszaak, adviesbu-

reau, computerservicebedrijf, kunst- en antiekhandel, dienstverle-
ning bedrijven,  ... )

 � ambachtelijke landbouwproduct verwerkende bedrijven (imkerij, 
zuivelverwerkerij, ...)

 � overige kleinschalige ambachtelijke bedrijven (houtverwerkingsbe-
drijven, pottenbakkerij, schilder, electricien, ...)

Er is maximaal één woning toegelaten, deze dient zich te situeren in 
de gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed,  
tijdelijke logies zijn eveneens toegelaten. De woning dient ruimtelijk en 
architecturaal geintegreerd in het ruimtelijk geheel.
Binnen de gebouwen niet opgenomen op de inventaris van bouwkun-
dig  erfgoed is geen woning toegelaten.

Art. 9 : zone met erfgoedwaarde
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2.1. Globaal inrichtingsplan
Het globaal inrichtingsplan dient voor onderhavige zone aan te tonen dat de geplande ingrepen
op een kwalitatieve manier gebeuren en zich maximaal integreren in de omgeving, waarbij
de link tussen openbaar domein, bebouwing en onbebouwde delen binnen de zone door
realisatie van de specifi eke potenties of gewenste ontwikkeling wordt bekomen, en bovendien
een meerwaarde betekent voor de directe omgeving.

Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het ge-
bouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitge-
voerd hoeven te worden voor de nieuwe functie.  Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd 
kan worden als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, 
waarbij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.

2.2.1. nieuwe volumes bebouwing bouwkundig erfgoed
De bestaande gebouwen die opgenomen zijn op de inventaris van het bouwkundig erfgoed, zijn 
symbolisch aangeduid als bouwkundig erfgoed, namelijk:

 � Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, zogenaamd “hoeve ter Coutere”:
 � ten zuiden van het boerenhuis, bakhuis
 � ten westen van het erf: stal/schuur met geïncoporeerd wagenhuis
 � ten noordoosten van het erf: schuurten zuidoosten van het erf: ast

Art. 9 : zone met erfgoedwaarde

2. Inrichting en beheer

2.1. Globaal inrichtingsplan
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunnings-
verlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergun-
ningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de ste-
denbouwkundige voorschriften voor het gebied.
Bij iedere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient aan de
hand van een globaal inrichtingsplan aangetoond te worden dat aan
volgende eisen is voldaan: 

 � De nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of ver-
hoogt deze.

 � De vijf gebouwen opgenomen op de inventaris van bouwkun-
dig erfgoed en de naastliggende stallingen en loodsen , vormen 
samen een gebouwencomplex met een ruimtelijk aaneengesloten 
geheel.

 � De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan indien het 
gebouw of gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de 
nieuwe functie.

 � Inpassing van de site in de omgeving met kwalitatieve 
groenvoorziening.  

 � Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik

2.2. terrreinbezetting en inplanting bebouwde ruimte
2.2.1. nieuwe volumes bebouwing bouwkundig erfgoed
De gebouwen behorende tot het bouwkundig erfgoed zijn symbolisch 
aangeduid op het grafisch plan.

 � Voor de aangeduide bebouwing opgenomen op de inventaris van 
bouwkundig erfgoed moet de huidige bebouwingsvorm behouden 
worden met de mogelijkheid tot restauratie, (beperkte) renovatie en 
beperkte uitbreiding. 
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2.3.nieuwe volumes stallingen niet opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed:

De overige delen van het gebouwencomplex: de huidige stallen zijn niet opgenomen op de inventaris

De vijf gebouwen opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed dienen prioritair een nieuwe 
functie te krijgen, de naastliggende stallingen en loodsen vormen hiermee samen één geheel.  De 
gebouwen op de inventaris worden bij voorkeur ingevuld als hoofdfunctie, de naastliggende stallin-
gen en loodsen vallen onder de tweede orde.

 � De bestaande bebouwing mag uitgebreid worden met maximum 
25% van het bestaande bebouwingspercentage.

2.3. nieuwe volumes stallingen niet opgenomen op de inventaris 
bouwkundig erfgoed:

 � Kan gebruikt worden voor restauratie, renovatie, vervangingsbouw 
of nieuwbouw.

 � Een uitbreiding van het bestaande volume en de bestaande grond-
oppervlakte is niet mogelijk.

 � Het volume mag slechts worden gesloopt indien het wordt vervan-
gen door bebouwing, die minstens evenwaardige kwaliteit heeft. 
Verbouwingen, herstellingen en eventuele toevoegingen moeten in 
functie staan van het versterken van het waardevolle karakter van 
het erfgoed. De vervangingsbouw dient opgericht met minstens de 
evenwaardige kwaliteit. De gebouwen dienen zich visueel te inte-
greren en in te passen in de omgeving. Zuinig ruimtegebruik dient 
toegepast te worden.  Daarbij is het noodzakelijk dat de gebouwen 
geclusterd worden en groenaanplant één harmonieus, visueel 
geheel vormen dat zich optimaal integreert in zijn omgeving.

 � Bij nieuwbouw dient op dezelfde plaats als de oorspronkelijke, het 
gebouw te worden ingeplant, d.i. op minstens drie kwart van de op-
pervlakte van het landbouwbedrijf, met inbegrip van de gebouwen 
die er fysisch één geheel mee vormen.  Het herbouwen is toege-
laten voor zover het karakter en de verschijningsvorm behouden 
blijven.

 � Indien de bestaande gebouwen behouden blijven, dienen de 
nieuwe gebouwen aan te sluiten op de bestaande bebouwing.

 � De bestaande dakvorm dient te worden behouden.  

2.4. Bouwhoogte
Gebouwen opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed:

Art. 9 : zone met erfgoedwaarde
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Art. 9 : zone met erfgoedwaarde

 � huidige bouwhoogte dient behouden
 � Nieuw op te richten volumes hebben een maximale hoogte van 

5.00m, verplicht plat dak.
Gebouwen niet opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed:

 � Huidige nok en kroonlijsthoogte is de maximale bouwhoogte bij 
nieuwbouw

2.5. Architectuur
 � De architectuur van het bouwkundig erfgoed moet in zijn huidige 

verschijningsvorm behouden blijven met oog voor detaillering, 
gebruik van waardevolle, duurzame en kwalitatieve elementen bij 
verbouwingen.

 � Bij geheel of gedeeltelijke vervanging of nieuwbouw mag het 
materiaalgebruik contrasteren met deze van het bestaande hoofd-
gebouw, voorzover de toepassing ervan beperkt wordt tot één 
afgewerkt en architecturaal harmonisch geheel.  De materialen 
dienen qua kleur, textuur en schaal de directe omgeving te onder-
steunen.De gehanteerde architectuur van de nieuwe gebouwen is 
eigentijds, getuigt van kwaliteit en visie en zoekt een harmonisch 
samengaan met de karakteristieke en kwalitatieve aanleg van de 
omgeving en het bouwkundig erfgoed.

 � Teneinde bij de beëindiging van een activiteit de gebouwen te kun-
nen hergebruiken voor nieuwe activiteiten, dienen de gebouwen 
dermate geconcipieerd dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn, en 
bijgevolg een grote flexibiliteit naar invulling toelaten.

 � Alle nieuwe constructies moeten bestaan uit materialen die qua 
duurzaamheid en esthetisch uitzicht verantwoord zijn. 

 � Deze materialen dienen qua kleur, textuur en schaal in harmonie te 
zijn met het bouwkundig erfgoed.
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Art. 9 : zone met erfgoedwaarde

2.6. niet-bebouwde ruimte
2.6.1.  inrichting van niet-bebouwde ruimte

 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 
onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin 
of groenzone.

 � Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 
verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing binnen 
onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen, tuinpa-
den, zwembad, siervijver en andere constructies die geen gebouw 
zijn. 

2.6.2. Afsluitingen
 � Enkel esthetisch verantwoorde afsluitingen van maximum 2,50m 

hoogte in duurzaam materiaal of levende hagen zijn toegelaten.
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De zone valt onder de categorie “agrarisch gebied” 

1.1. hoofdbestemming

Basisrechten voor zonevreemde constructies Artikel 4.4.10 - 4.4.23 van het VCRO en de daarbijho-
rende besluiten zijn eveneens van toepassing.

Landbouw in de ruime zin: Onder landbouw in de ruime zin worden alle activiteiten, die behoren tot
de agrarische deelsectoren A en B verstaan. Categorie C is niet toegelaten.
De activiteiten in het landbouwgebied, kortweg landbouwactiviteiten genoemd, zijn heel verscheiden,
maar vormen samen één economisch geheel.
Naar hun aard en karakter zijn ze opsplitsbaar in drie categorieën :

Categorie A:
 � Categorie A-activiteiten zijn de basisactiviteiten of de landbouwactiviteiten in de enge zin. Het 

zijn de primaire activiteiten die gericht zijn op het telen en kweken zelf. Dit telen of kweken wordt 
verstaan in de brede zin. De economische activiteiten, gericht op het houden en verzorgen van 
dieren zijn hierin begrepen.

Te onderscheiden zijn :
 � grondgebonden land- en tuinbouwactiviteiten, waarbij de bodem en de aard ervan bepalend zijn 

voor het telen van vruchten of het kweken en verzorgen van dieren, naast natuurelementen als 
water, warmte, licht, …

 � niet-grondgebonden land- en tuinbouwactiviteiten, waarbij noch de bodem noch de aard ervan 
een rol spelen bij het telen van vruchten of het kweken en verzorgen van dieren, maar waar 
andere natuurelementen als water, warmte en licht bepalend zijn.

Onder deze categorie A-activiteiten zijn o.a. volgende deelsectoren onder te brengen : landbouw,
dierenteelt (inclusief het kweken van honden), tuinbouw, glascultuur, boom- en plantenkweek

Categorie B:
 � Dit zijn de landbouwactiviteiten gericht op de input. Deze activiteiten verschaffen hulpmiddelen. 

Ze sluiten onmiddellijk aan bij de categorie A-activiteiten. Door het feit dat ze erop afgestemd 

1.  Bestemming

1.1. hoofdbestemming

 � Het gebied is bestemd voor landbouw in de ruime zin.
 � Groenvoorzieningen en infrastructurele inrichtingen in functie van 

openbaar nut en waterafvoer zijn eveneens toegestaan binnen 
deze zone.

 � Agrarische activiteit: Een leegstaand of leegkomend landbouwbe-
drijf kan ten alle tijde ingenomen worden door een agrarisch bedrijf 
behorende tot de agrarische deelsectoren.

Art. 10: Landbouwactiviteit
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zijn, werken ze op vraag van categorie A-activiteiten. Zonder deze input-activiteiten kunnen de 
landbouwactiviteiten niet ontwikkeld worden.

Te onderscheiden zijn :
 � Landbouwactiviteiten welke voorzien in basisgrondstoffen

 � Landbouwactiviteiten welke rechtstreeks dienstverlening bezorgen onder de vorm van 
levering van arbeid (intellectuele dienstverlening uitgezonderd) of levering en herstel van 
landbouwmateriaal

 � Onder deze categorie B-activiteiten zijn o.a. volgende deelsectoren onder te brengen : agroali-
mentatie (veevoeders, stroverhandeling, …), agro-toelevering (poot- en zaaigoed, meststoffen, 
sproeistoffen, …-, agrotechniek (ter voldoening van de onmiddellijke behoefte van categorie A), 
agro-loonwerk.

 � In toepassing van de VLAREM-wetgeving wordt onderhavige bestemmingszone begrepen als 
agrarisch gebied.

1.2. nevenbestemming
 � De noodzakelijke kantoren, EHBO, sociale uitrustingen en voor-

zieningen in functie van de bestaande bedrijfsvoering, bedienings-
wegen, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, stapelplaatsen zijn 
eveneens toegelaten.

 � Op de weilanden zijn enkel schuilhokken voor vee toegelaten, op 
voorwaarde dat de eigenaar elders over winterstalling beschikt.

Art. 10: Landbouwactiviteit
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2. Inrichting en beheer

2.1. Bebouwingspercentage
 � De bestaande bebouwing mag maximaal uitbreiden met een vo-

lume vermeerdering van 100% .

2.2. inplanting
 � Bij nieuwbouw dient op dezelfde plaats als de oorspronkelijke, het 

landbouwbedrijf te worden ingeplant, d.i. op minstens drie kwart 
van de oppervlakte van het landbouwbedrijf, met inbegrip van de 
gebouwen die er fysisch één geheel mee vormen.

 � Indien de bestaande gebouwen behouden blijven, dienen de 
nieuwe gebouwen aan te sluiten op de bestaande bebouwing.

 � De gebouwen dienen zich visueel te integreren en in te passen in 
de omgeving. Zuinig ruimtegebruik dient toegepast te worden, er 
dient belet te worden dat het bedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar 
aanpalende percelen.  Daarbij is het noodzakelijk dat de bedrijfs-
zetel geclusterd wordt en groenaanplant één harmonieus, visueel 
geheel vormen dat zich optimaal integreert in zijn omgeving.

2.3. inrichting van de niet-bebouwde oppervlakte
 � Niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag voor maximum 

25% verhard worden ten behoeve van toegang tot het landbouw-
bedrijf, de woning, oprit en terras, de rest dient als ofwel als tuin, 
ofwel, bij grotere percelen, opnieuw een agrarische functie krijgen.

 � Aanplanting moet streekeigen zijn, behoudens voor beplanting 
direct aansluitend bij de woning (ca. 10m). Aanplantingen zichtbaar 
vanuit het omliggende landschap dienen sowieso te bestaan uit 
streekeigen beplanting.

 � Nieuwe losstaande kleine bouwwerken zijn enkel op het perceel 
toegelaten in de onmiddellijke nabijheid van bestaande gebouwen 

Art. 10: Landbouwactiviteit

2.2. Inplanting

De gebouwen dienen geclusterd te worden in het kader van zuinig ruimtegebruik.
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Art. 10: Landbouwactiviteit

(binnen een perimeter van max. 10m). Voor deze bouwwerken 
gelden volgende bepalingen:

 � Maximaal één tuinhuisje ofwel één hok voor dieren ofwel één 
duiventil, met een maximum oppervlakte van 30 m² en een 
beperkte nokhoogte;

 � Maximaal één volière ofwel één serre, met een maximum opper-
vlakte van 30 m² en beperkte nokhoogte;

 � Siervijvers met een maximale oppervlakte van 50 m²
 � Rotstuintjes, pergola’s, speeltoestellen, tuinornamenten, één 

brievenbus; zwembad in open lucht met aanhorigheden geen 
gebouwen zijnde, met een maximum oppervlakte van 70 m².

 � De afsluiting van het perceel dient te bestaan uit een streekei-
gen beplanting.

 � Terreinnivelleringen en/of reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten, 
tenzij deze om duidelijke aantoonbare redenen noodzakelijk zijn.
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De zone valt onder de categorie “overig groen” 

architectuurhistorisch waardevol patrimonium: koetshuis en badhuisje, parkmuur en hekwerk

1. Bestemming

 � Deze zone is bestemd als publiek toegankelijk parkgebied en wordt 
opgevat als een groene open ruimte ondermeer geschikt voor 
zacht recreatief medegebruik voor de bewoners van Zwevezele 
en wijken van het centrum. Deze bestemmingszone is eveneens 
bestemd voor de instandhouding en de ontwikkeling van flora en 
fauna eigen aan het gebied. Het behoud van het groene karakter 
staat voorop.

 � Deze zone is eveneens bestemd voor de bestaande kleinscha-
lige bebouwing met een eventuele uitbreiding aangeduid op het 
bestemmingsplan als architectuurhistorisch waardevol patrimo-
nium. Deze gebouw(en) zijn bestemd voor ontspanning, spelvoor-
zieningen, recreatie en jeugd aansluitend op de functie van het 
parkgebied.

Art. 11 : Park
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2.2. m.b.t. het ecologisch aspect

beleving, gebruik en technische aspecten:
 � een goed en duurzaam beheer zoals het maairegime van de grasvelden, richtlijnen voor het 

snoeien van bomen, ... 
 � maatregelen voor onderhoud (groenonderhoud, afvalbeheer, vegen van paden, ...), toezicht en 

voor programmering van het park inhouden.

bv. afvoer van regenwater naar de vijver, beek, ...

Art. 11 : Park

2. Inrichting en beheer

2.1. algemeen
 � Het park dient zodanig te worden ingericht dat het zijn sociale en 

ecologische rol vervult.
 � Alle werken dienen getoetst te worden aan de principes van het 

harmonisch park- en groenbeheer.
 � Binnen deze zone mogen enkel constructies (bouwwerken) op-

gericht worden ten behoeve van informatieverstrekking, sanitair, 
uitkijkhut,…., een uitbreiding van het koetshuis is wel toegelaten.

 � Speeltoestellen, kunstwerken, en accommodatie eigen aan een 
park (parkmeubilair) mogen wel voorzien worden, voor zover ze 
een meerwaarde betekenen voor het publieke park.

2.2. m.b.t. het ecologisch aspect
 � Inzake beheer dient aandacht geschonken te worden aan de bele-

ving, het gebruik en de technische aspecten.
 � Expliciete aandacht dient uit te gaan naar het verhogen van de 

natuurwaarden door diversiteit, streekeigenheid, milieuvriendelijk 
beheer en het ontwikkelen van een duurzaam, inheems bomenbe-
stand. Het beheer van de bomen dient gericht te zijn op duurzame 
instandhouding.

 � In het kader van duurzaam parkbeheer mag het regenwater niet 
afgevoerd worden naar de riolering, maar naar lager gelegen plek-
ken in het park.

 � De bestaande waterpartijen en watervoorzieningen dienen zoveel 
als mogelijk behouden te worden. Een uitbreiding van de be-
staande watervoorzieningen is mogelijk.  De vijver en zijn oevers 
dient op een ecologisch verantwoorde wijze beheerd te worden. 
Bestaande of nieuwe overbruggingen i.f.v. wegenis en toegangen, 
kunnen behouden, hersteld en aangelegd worden.
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2.4. Deelaanduiding architectuurhistorisch waardevol patrimonium

Bouwplannen die betrekking hebben op architectuurhistorisch waardevol patrimonium worden
voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke ‘Commissie Monumentenzorg’. Dit advies is niet
bindend.
Architectuurhistorisch waardevol patrimonium: gebouwen die zijn opgenomen op de Vlaamse 
Inventaris van het bouwkundig erfgoed: het koetshuis, het badhuisje, de parkmuur en het toegangs-
hek van het Kasteelpark.

Art. 11 : Park

2.3. verhardingen
De verhardingen ten behoeve van speelruimte, fiets- en wandelpaden 
dienen aangelegd in kleinschalig waterdoorlatend materiaal. De moge-
lijks te verharden ruimte mag maximaal 10% van de totale oppervlakte 
van de zone bedragen.

2.4. deelaanduiding architectuurhistorisch waardevol 
patrimonium

 � De bebouwing aangeduid als architectuurhistorisch waardevol 
patrimonium is eveneens specifiek op het bestemmingsplan 
aangeduid.

 � De met * aangeduide cultuur-historisch waardevolle gebouwen 
mogen niet worden gesloopt. Verbouwingen, herstellingen en 
eventuele toevoegingen moeten in functie staan van het versterken 
van het authentieke karakter van de cultuur-historisch waardevolle 
elementen van de bebouwing.

 � Bij restauratie, renovatie en verbouwing dient zoveel mogelijk terug 
gegaan te worden naar de oorspronkelijke toestand voor wat het 
exterieur betreft. Storende ingrepen moeten weggewerkt worden of 
zodanig ingepast of verbouwd dat ze het geheel van het bouwwerk 
ondersteunen.  

 � De eventuele toevoegingen moeten in functie staan van het ver-
sterken van het waardevolle karakter van het erfgoed.  

 � Uitbreiding is toegelaten met een maximale uitbreiding van 
100% van het bestaand volume.

 � Nieuw op te richten gebouwen mogen de bestaande kroonlijst 
en nokhoogte van het koetshuis niet overschrijden.

 � Bij uitbreiding wordt gestreefd naar een contrasterende, heden-
daagse architectuur met eigentijdse en duurzame materialen.   
Uitbreidingen mogen qua materiaalgebruik contrasteren met 
deze van het bestaande hoofdgebouw, voorzover de toepassing 
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Art. 11 : Park

ervan beperkt wordt tot één afgewerkt en architecturaal harmo-
nisch geheel.  De materialen dienen qua kleur, textuur en schaal 
de directe omgeving te ondersteunen.

 � Elke ingreep moet rekening houden met de omgeving van het 
bouwwerk, de directe of een ruimere omgeving en de strategische 
plaats die het gebouw inneemt in het park.
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De zone valt onder de categorie “lijninfrastructuur” .1. Bestemming

 � Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en daarbijhorende 
vrije ruimte zoals groenvoorzieningen en voetpaden en is even-
eens bestemd voor voorzieningen inzake het normaal functione-
ren van het verkeer en de aanwezige boven- en ondergrondse 
leidingen.

Art. 12: openbare wegenis
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De zone valt onder de categorie “gemeenschapsvoorzieningen” 

1.1. hoofdbestemming

verzorgings- en opvangvoorzieningen: zoals kinderopvang, bejaardenwoningen, ...
culturele infrastructuur: zoals jeugdcentrum, buurtcentrum, ...
openbare gebouwen en diensten: zoals administratief centrum, bibliotheek, ...

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � De bestaande woonfunctie mag behouden blijven, er is maximaal 1 

(congiërge)woning toegelaten.  
 � De gronden op het bestemmingsplan gelegen binnen onderhavige 

zone, zijn eveneens bestemd voor openbare voorzieningen, ge-
meenschapsvoorzieningen en dienstverlening verenigbaar met de 
woonomgeving, dit ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut 
van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoog-
merk van de desbetreffende voorziening.

 � Zijn toegelaten: onderwijsinstellingen, verzorgings- en opvang-
voorzieningen, culturele infrastructuur, openbare gebouwen en 
diensten, jeugdinfrastructuur, infrastructuur ten dienste van religie 
of cultus, .. .

1.2. nevenbestemming
 � Alle voorzieningen zoals parkeerplaatsen, op- en afritten, verhar-

dingen, speelterreinen, groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen 
e.a. noodzakelijk voor het functioneren van de infrastructuur in 
hoofdbestemming, zijn eveneens toegelaten.

Art. 13 : Gemeenschapsvoorzieningen met culturele waarde
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2. Inrichting en beheer

2.1. Waardevol bouwkundig erfgoed
 � Het symbolisch aangeduid bouwkundig erfgoed moet maximaal in 

stand worden gehouden.  Slopen is niet toegelaten.
 � Verbouwingen, herstellingen en eventuele toevoegingen moeten in 

functie staan van het versterken van het waardevolle karakter van 
het erfgoed.

2.2. nieuwe volumes
 � Bij uitbreiding wordt gestreefd naar een contrasterende, heden-

daagse architectuur met eigentijdse en duurzame materialen.   
Uitbreidingen mogen qua materiaalgebruik contrasteren met deze 
van het bestaande hoofdgebouw, voorzover de toepassing ervan 
beperkt wordt tot één afgewerkt en architecturaal harmonisch ge-
heel.  De materialen dienen qua kleur, textuur en schaal de directe 
omgeving te ondersteunen.

 � Behoudens bestaande toestandsituaties, indien aan voorgaande 
voorwaarden is voldaan en indien stedenbouwkundig verantwoord, 
m.a.w. wanneer er op de aanpalende percelen hierdoor geen 
buitensporige schaduwslag ontstaat en de privacy aldaar niet wordt 
geschonden, is de inplanting van nieuw op te richten gebouwen 
vrij.

 � Maximum 60% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van 
hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.

 � Maximale hoogte van de nieuw op te richten volumes 5.0m
 � Plat dak verplicht

2.3. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen binnen onderhavige bestemmingszone die-
nen een groene inrichting te krijgen, delen kunnen worden verhard in 

Art. 13 : Gemeenschapsvoorzieningen met culturele waarde
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functie van toegangspaden, parkeerruimtes , speelruimtes en terras-
sen. Er dient zoveel als mogelijk gebruik gemaakt te worden van water-
doorlatende en/of kleinschalige materialen.

Art. 13 : Gemeenschapsvoorzieningen met culturele waarde
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De zone valt onder de categorie “bedrijvigheid” , indien de nabestemming ingaat valt de zone onder 
de categore ‘wonen’

1.3. Nabestemming

Om na te gaan of nieuwe activiteiten al dan niet meer of minder storend of hinderlijk zijn voor de om-
geving dient bij de functiewijziging of aanvraag van stedenbouwkundige vergunning dit aangetoond 
te worden door de verwachte mobiliteit aan te geven, de milieueffecten van de activiteiten (geluid, 
stof, licht, ed) aan te geven.  Ook de nodige milieuvergunningen en/of Vlaremactiviteiten kunnen mee 
bepalen of de activiteit meer of minder hinderend is voor de omgeving tov de bestaande activiteiten.

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming

Het gebied is bestemd voor handel, KMO en opslag en daarbij horende 
voorzieningen noodzakelijk voor het functioneren van deze bestem-
ming, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden, de activiteit verenigbaar is met de woonomgeving en 
de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteit geen 
abnormale hinder en/of risico’s met zich meebrengen.

1.2. nevenbestemming
 � Er is één (1) woongelegenheid toegelaten voor de huisvesting van 

bewakingspersoneel.
 � De voor het bedrijf noodzakelijke kantoor-, tentoonstellings-, 

EHBO-ruimtes, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van 
de bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, 
laad- en losplaatsen zijn eveneens toegelaten.

1.3. nabestemming
 � Bij het verdwijnen van de huidige aldaar gevestigde bedrijvigheid, 

kan slechts die bedrijvigheid  zich binnen onderhavige zone vesti-
gen, die niet meer storend en/of hinderend is voor de omgeving en 
het milieu dan de huidige bedrijvigheid.  

 � Het is niet toegelaten de site op te splitsen ten behoeve van het 
vestigen van meerdere bedrijven binnen de zone.

 � Indien zich geen nieuwe bedrijvigheid vestigt krijgt deze zone 
definitief  wonen als nabestemming.  De bestemmingsvoorschriften 
van de projectzone van Art.2, gesloten en halfopen bebouwing zijn 
hier van toepassing.

Art. 14 : Commercieel ambachtelijk met nabestemming wonen



94 R U P  C e n t r u m  Z w e v e z e l e |  j u n i  ‘ 1 3  -  w v i

verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie

2.1. Plaatsing van de gebouwen en bezetting
Huidig bebouwingspercentage: 70%

2. Inrichting en beheer

2.1. Plaatsing van de gebouwen en bezetting
 � De zone mag 70% bebouwd worden.
 � De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden ten 

behoeve van rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en 
losplaatsen

2.2. inplanting
 � Behoudens het respecteren van de bestaande voorgevelbouwlijn, 

is de inplanting vrij. 

2.3. Bouwhoogte
 � Maximaal 2 bouwlagen en een onderdakse bouwlaag met een 

maximale kroonlijsthoogte van 7.00 en een maximale nokhoogte 
van 12.00m.

 � De maximum bouwhoogte geldt niet voor schoorstenen, verluch-
tingskanalen, silo’s en antennes voor zover deze maximum 1% van 
de totale bebouwbare oppervlakte beslaan.

2.4. dakvorm
 � De dakvorm is vrij

2.5. Architectuur
 � De bebouwing dient zich in te passen in de omgeving en bij te 

dragen tot een positief en harmonieus straatbeeld.
 � Teneinde bij de beëindiging van een activteit de gebouwen te kun-

nen hergebruiken voor nieuwe activiteiten, dienen de gebouwen 
dermate geconcipieerd dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn, en 
bijgevolg een grote flexibiliteit naar invulling toelaten.

Art. 14 : Commercieel ambachtelijk met nabestemming wonen
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2.6. Materialen
 � Gevels van gebouwen moeten opgetrokken worden in eigentijdse 

en duurzame gevelmaterialen. Deze materialen dienen qua kleur, 
textuur en schaal inpasbaar te zijn in het straatbeeld.

 � Lichte kleuren zijn niet toegelaten.

2.7.  inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � De niet-bebouwde delen van de zone kunnen voor maximum 80 

% verhard worden ten behoeve van parking, toeritten en laad- en 
losplaatsen.

 � Het stapelen van onafgewerkte goederen, grondstoffen, afvalstof-
fen en verpakking in open lucht is niet toegelaten.

Art. 14 : Commercieel ambachtelijk met nabestemming wonen
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De zone valt onder de categorie “bedrijvigheid” 

historisch gegroeid bedrijf: drankencentrale, opslagloods oude ‘kippenstallen’

Om na te gaan of nieuwe activiteiten al dan niet meer of minder storend of hinderlijk zijn voor de om-
geving dient bij de functiewijziging of aanvraag van stedenbouwkundige vergunning dit aangetoond 
te worden door de verwachte mobiliteit aan te geven, de milieueffecten van de activiteiten (geluid, 
stof, licht, ed) aan te geven.  Ook de nodige milieuvergunningen en/of Vlaremactiviteiten kunnen mee 
bepalen of de activiteit meer of minder hinderend is voor de omgeving tov de bestaande activiteiten. 

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � Het gebied is bestemd voor de activiteit van de twee historisch 

gegroeide bedrijven en daarbij horende voorzieningen noodza-
kelijk voor het functioneren van deze bestemming, voor zover de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, 
de activiteit verenigbaar is met de woonomgeving en de aard van 
het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteit geen abnormale 
hinder en/of risico’s met zich meebrengen.

1.2. nevenbestemming
 � De voor het bedrijf noodzakelijke kantoor-, tentoonstellings-, 

EHBO-ruimtes, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van 
de bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, 
laad- en losplaatsen zijn eveneens toegelaten.

 � Zuivere kleinhandel is binnen onderhavige bestemmingszone niet 
toegelaten.

1.3. nabestemming
 � Indien de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, kunnen 

slechts die activiteiten worden toegelaten die niet meer storend of 
hinderend zijn voor de omgeving dan de huidige activiteiten.

 � Het is niet toegelaten de site op te splitsen ten behoeve van het 
vestigen van meerdere verschillende bedrijven per perceel.

Art.15: Commercieel ambachtelijk
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2.1. Bebouwingspercentage en volume
Huidig bebouwingspercentage: drankencentrale 30%, opslagloods oude kippenstallen 40%

2. Inrichting en beheer

2.1. Bebouwingspercentage en volume
 � De huidige bebouwing is het maximale bebouwingspercentage en 

het maximale volume, een uitbreiding is niet mogelijk.
 � Herbouw van het maximale bebouwingspercentage en maximale 

volume is mogelijk.
 � De niet bebouwde gedeelten mogen gedeeltelijk verhard worden 

ten behoeve van rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- 
en losplaatsen

2.2. inrichting van de niet-bebouwde ruimte
 � Maximum 50% van de oppervlakte van deze perceeldelen mag 

verhard worden ten behoeve van toegang tot de bebouwing bin-
nen onderhavige zone, oprit, parkeervoorzieningen, laad- en 
losplaatsen, terassen, tuinpaden, zwembad, siervijver en andere 
constructies die geen gebouw zijn. Indien de bestaande verharding 
bovenvernoemd maximum reeds overstijgt, dan geldt bij afbraak en 
wederopbouw de bestaande regelmatig vergunde verharding als 
maximum.

 � De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel gelegen binnen 
onderhavige bestemmingszone dienen ingericht te worden als tuin 
of groenzone.

2.3. nabestemming
 � De voorschriften inrichting en beheer van 2.1 en 2.2. zijn van 

toepassing.

Art.15: Commercieel ambachtelijk
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Art. 16: Flexibele fiets- en voetgangersontsluiting

De zone valt onder de categorie “wonen” 

 � De fiets- en voetgangersdoorsteek wordt bij voorkeur aangelegd in waterdoorlaatbare 
materialen.

1. Bestemming

1.1. Hoofdbestemming
 � Deze zone is bestemd voor openbaar groen en is eveneens be-

stemd voor fiets- en voetgangersverkeer.
 � Deze doorsteek dient dermate geconcipieerd en ingericht zodat hij 

niet toegankelijk is voor autoverkeer.

2. Inrichting en beheer

2.1. Algemeen
 � De fiets- en voetgangersontsluiting is flexibel, dit wil zeggen dat 

deze kan verschuiven afhankelijk van het inrichtingsplan van art4, 
woonreservegebied in overdruk.

 � De fiets en voetgangersontsluiting dient een verbinding te maken 
tussen de fiets- en voetgangersweg artikel 17 ter hoogte van 
het kerkhof en de fiets- en voetgangersweg ter hoogte van de 
Koolskampstraat

 � De niet benutte ruimte binnen onderhavige zone dient een kwalita-
tieve en voor de fiets- en voetganger waardige inrichting te krijgen.

 � In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Ook het stapelen 
van goederen is verboden.
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

 � De fiets- en voetgangersdoorsteek wordt bij voorkeur aangelegd in waterdoorlaatbare 
materialen.

1. Bestemming

1.1. Hoofdbestemming
 � Deze zone is bestemd voor openbaar groen en is eveneens be-

stemd voor fiets- en voetgangersverkeer.
 � Deze doorsteek dient dermate geconcipieerd en ingericht zodat hij 

niet toegankelijk is voor autoverkeer.

2. Inrichting en beheer

2.1. Algemeen
 � De niet benutte ruimte binnen onderhavige zone dient een kwalita-

tieve en voor de fiets- en voetganger waardige inrichting te krijgen.
 � In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Ook het stapelen 

van goederen is verboden.

Art. 17: Fiets- en voetgangersweg
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De zone valt onder de categorie “wonen” 

Wegenis met verblijfsfunctie
 � Verblijfsgebieden zijn gebieden waarin het verblijfskarakter primeert, hier wonen mensen.
 � De inrichting van het openbaar domein moet het verblijfskarakter en het autoluwe karakter van 

deze gebieden benadrukken. Het erf is toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar deze is 
niet de hoofdgebruiker. Algemeen geldt het principe van menging van autoverkeer en overig 
verkeer in deze verblijfsgebieden. Binnen de verblijfsgebieden is de plaats van de voetganger 
primordiaal. Het erf mag een deel verhard worden, gecombineerd met voldoende groen.

Woonerf
 � Een woonerf is een zone waar de woonfunctie overweegt.
 � Een woonerf moet voornamelijk een verblijfsfunctie hebben. Dit houdt in, voor zover het gemo-

toriseerd verkeer betreft, dat de wegen binnen een erf slechts een functie mogen hebben voor 
verkeer dat zijn bestemming of zijn vertrekpunt binnen het erf heeft en de intensiteit van het 
verkeer het karakter van het erf niet mag aantasten.

Art. 18 : Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer

1. Bestemming

1.1. hoofdbestemming
 � Onderhavige deelzone, op het bestemmingsplan symbolisch 

aangeduid is bestemd als openbare wegenis met verblijfsfunctie en 
heeft tot doel de aanpalende woongelegenheden te ontsluiten. 

2. Inrichting en beheer

2.1. ontsluiting
 � .De ontsluiting van de projectzone ter hoogte van de Pastorijstraat 

en de Schoolstraat is een indicatieve deelaanduiding. 
 � De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot 

plaatselijk verkeer en het principe “menging van verkeer” geldt 
hier. De aanleg van het openbaar domein dient afgestemd op het 
verblijfskarakter, en straalt de kwaliteit van een “woonerf” uit.
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verordenend
stedenbouwkundige voorschriften

toelichtend
toelichting en visie


